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Porządek obrad

82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 10, 11 i 12 lipca  2019 r.

 1. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego.

 2.  Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 3.  Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

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

 5.  Ustawa o systemie instytucji rozwoju.

 6.  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

 7.  Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Kró-
lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej na podstawie umowy.

 8.  Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze pu-
blicznym oraz niektórych innych ustaw.

 9.  Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych in-
nych ustaw.

10.  Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

11.  Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

12.  Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towa-
rów oraz niektórych innych ustaw.

13.  Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy 
o pracowniczych programach emerytalnych.

14.  Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

15.  Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych in-
nych ustaw.

16.  Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
oraz niektórych innych ustaw.

17.  Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

18.  Ustawa o zmianie ustawy ‒ Prawo energetyczne.

19.  Ustawa o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości.

20.  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

21.  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.



22.  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych.

23.  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

24.  Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2018 
roku petycji.

25.  Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku.

26.  Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

27.  Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji fi-
nansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz niektórych innych ustaw.

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

 
Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –  zastępca szefa Paweł Mucha 
 –  sekretarz stanu Wojciech Kolarski
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  –  sekretarz stanu, pełnomocnik rządu  
     do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej  
     Piotr Naimski
Centralne Biuro Antykorupcyjne –  szef Ernest Bejda
Krajowa Rada Sądownictwa  –  przewodniczący Leszek Mazur
Ministerstwo Edukacji Narodowej  –  sekretarz stanu Iwona Michałek
Ministerstwo Finansów  –  podsekretarz stanu Piotr Dziedzic 
 –  podsekretarz stanu Tadeusz Kościński 
 –  podsekretarz stanu Piotr Nowak
Ministerstwo Infrastruktury  –  sekretarz stanu Rafał Weber
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  –  sekretarz stanu Artur Soboń
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  –  sekretarz stanu Jarosław Sellin
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  –  podsekretarz stanu Marek Niedużak
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  –  podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  –  podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk
Ministerstwo Środowiska  –  minister Henryk Kowalczyk
Ministerstwo Zdrowia  –  sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko

 



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram osiemdziesiąte drugie posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam sena-

tora Roberta Dowhana oraz senatora Waldemara 
Sługockiego. Listę mówców będzie prowadzić pan 
senator Waldemar Sługocki.

Informuję, że Sejm na osiemdziesiątym trzecim 
posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r. przyjął część po-
prawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpa-
dach oraz niektórych innych ustaw oraz wszystkie 
poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz nie-
których innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
siedemdziesiątego siódmego i siedemdziesiątego 
ósmego posiedzenia stwierdzam, że protokoły tych 
posiedzeń zostały przyjęte.

Informuję, że protokoły siedemdziesiątego dzie-
wiątego i osiemdziesiątego posiedzenia Senatu, zgod-
nie z Regulaminem Senatu, są przygotowane do udo-
stępnienia senatorom. Jeśli nikt z państwa senatorów 
nie zgłosi do nich zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte 
na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu drugiego projektu 
porządku obrad, pomimo że sprawozdanie komisji 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw zostało 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę 
głosów sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pan se-
nator Rybicki.)

(Senator Sławomir Rybicki: Nie, nie. Przepraszam. 
Nie zgłaszam sprzeciwu.)

Jeszcze raz, bo coś usłyszałem. Jeśli nie usłyszę 
głosów sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej – i rozpatrzenie 
go jako punktu drugiego porządku obrad; ustawa… 
Będę je numerował. Jeśli będą jakieś głosy, to proszę 
o odnoszenie się do konkretnego punktu.

Pierwsza to ustawa o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, druga – ustawa o inwestycjach 
w zakresie budowy Muzeum Westerplatte…

(Senator Sławomir Rybicki: Sprzeciw.)
Ale to nie teraz.
(Senator Sławomir Rybicki: Zgłaszam sprzeciw.)
Ja później zadam takie pytanie. Pan senator 

w odpowiednim momencie zgłosi sprzeciw i powie, 
w sprawie którego punktu go zgłasza. Ja jeszcze nawet 
nie przeczytałem punktu.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939 r. – Oddziału Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku. Proponuję rozpatrze-
nie jej jako punktu trzeciego porządku obrad.

Kolejny punkt to ustawa o systemie instytucji 
rozwoju. Proponuję rozpatrzenie tego punktu jako 
punktu piątego porządku obrad, po punkcie doty-
czącym ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych. To jest trójka.

Czwórka. Ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Proponuję 
rozpatrzenie tego punktu jako punktu szóstego po-
rządku obrad.

Piątka. Ustawa o zmianie ustawy o biegłych re-
widentach, firmach audytorskich oraz nadzorze pu-
blicznym oraz niektórych innych ustaw. Proponuję 
rozpatrzenie tego punktu jako punktu ósmego.

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

82. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2019 r. 
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu 

rad Senatu ustala Marszałek Senatu, przy czym do 
porządku obrad mogą być wniesione jedynie sprawy 
znane senatorom z druków rozdanych nie później niż 
na 3 dni przed posiedzeniem”.

To jest szczególna ustawa, która budzi kontro-
wersje. Jest ona specustawą, a przecież wiemy, że 
w historii polskiego parlamentaryzmu specustawy 
były wyjątkowo rzadko procedowane i z reguły do-
tyczyły inwestycji celu publicznego, wielkich inwe-
stycji, takich jak gazoport czy inwestycje związane 
z Euro 2012. Kilkanaście godzin na zapoznanie się 
z ustawą to zdecydowanie za mało, aby odpowie-
dzialnie dyskutować o tym ważnym, symbolicznym 
dla nas wszystkich miejscu, jakim jest półwysep 
Westerplatte. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, rozumiem. W takim razie poddam to pod 

głosowanie, bo ja zgłosiłem wniosek o rozszerzenie 
porządku, a pan senator, jak rozumiem, zgłasza wnio-
sek…

(Senator Sławomir Rybicki: O niewprowadzanie.)
Tak, o niewprowadzenie.
(Senator Sławomir Rybicki: Tego punktu.)
Tak, tego punktu.
Czy są jakieś… Za chwileczkę będzie głosowanie. 

Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos…
(Senator Sławomir Rybicki: O niewprowadzanie 

tego do porządku obrad.)
Słucham?
(Senator Sławomir Rybicki: O niewprowadzanie 

tego do porządku obrad. Niewprowadzanie.)
Tak, niewprowadzanie tego do porządku obrad.
Ja przeczytałem, proszę państwa… Przypomnę 

państwu, że przeczytałem propozycję uzupełnienia 
porządku obrad o punkty… Tych punktów jest 13.

Czy ktoś jeszcze zgłasza sprzeciw? Nie.
W takim razie będziemy głosować.
Kto z państwa, pań i panów senatorów jest za wpro-

wadzeniem do porządku tego punktu – przeczytam 
dokładnie – ustawa o inwestycjach w zakresie budo-
wy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i rozpatrze-
niem go jako punktu trzeciego porządku obrad?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 56 – za, 24 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 1)
Sprzeciw pana senatora został odrzucony.
Ponadto proponuję rozpatrzenie punktu dotyczące-

go ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związ-
ku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, roz-
patrzenie go jako punktu siódmego. Jeśli nie usłyszę 

Szóstka. Ustawa o zmianie ustawy o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych 
innych ustaw. Proponuję rozpatrzenie jej jako punktu 
dziewiątego porządku obrad.

Siódemka. Ustawa o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Proponuję rozpatrzenie jej jako punktu dziesiątego 
porządku obrad.

Ósemka. Ustawa o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Proponuję rozpatrzenie tego punktu jako punktu je-
denastego.

Dziewiątka. Ustawa o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 
towarów oraz niektórych innych ustaw. Proponuję 
rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwunastego 
porządku obrad.

Dziesiątka. Ustawa o zmianie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw. Proponuję rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu piętnastego porządku obrad, po punk-
cie dotyczącym ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
atomowe.

Jedenastka. Ustawa o zmianie ustawy o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia-
nych oraz niektórych innych ustaw. Proponuję rozpa-
trzenie jej jako punktu szesnastego porządku obrad.

Dwunastka. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne. Proponuję rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu osiemnastego porządku obrad.

Trzynastka. Ustawa o zmianie ustawy o Naro-
dowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz usta-
wy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości. Proponuję rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu dziewiętnastego porządku obrad.

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

Jest sprzeciw.
Panie Senatorze, bardzo proszę powiedzieć, które-

go punktu on dotyczy, czy wszystkich, czy jednego, 
czy większej albo mniejszej ich liczby.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprzeciw dotyczy punktu trzeciego, czyli usta-

wy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku. Wnoszę o niewpro-
wadzanie do porządku tego punktu, powołując się 
na art. 34 pkt 2 regulaminu: „projekt porządku ob-
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(marszałek S. Karczewski)

82. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2019 r. 
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu 

Może tak dla formalności powiem, że zgłaszam 
wniosek przeciwny… no, może w ten sposób, żeby-
śmy mieli co głosować.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku…)
Tak? W jakiej sprawie?
(Senator Jan Rulewski: Czy na…)
Ale w tej sprawie już nie. Teraz rozpoczynamy 

głosowanie.
(Senator Jan Rulewski: Czy może pan uzasadnić 

swój wniosek…)
Nie.
(Senator Jan Rulewski: …tak jak kolega uzasadnił 

swój?)
Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania, a więc nie do de-

baty, dyskusji i zadawania pytań.
Kto jest za wniesieniem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale nad czym gło-

sujemy?)
(Rozmowy na sali)
Nad wnioskiem… Przecież chyba wszyscy byli 

na sali, a jeśli kogoś nie było, to proszę, żeby zapytał 
sąsiada.

Pani Senator, głosujemy w tej chwili nad wnio-
skiem senatora Pocieja, który wnosi o wprowadzenie 
do porządku obrad punktu: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz ustawy – Kodeks karny; druki senackie nr 776 
i 776 S.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 26 było za, 53 – przeciw, 

a 3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 2)

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

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

Szanowni Państwo Senatorowie, dzisiaj o godzi-
nie 12.00 zostanie ogłoszona godzinna przerwa w ob-
radach, w trakcie której pan dr hab. Henryk Litwin 
wygłosi prelekcję pt. „Unia Lubelska – ustanowienie 
wspólnoty Europy Środkowo-Wschodniej” w sali 
nr 217. Zapraszam wszystkich państwa senatorów 
do wysłuchania wystąpienia.

Informuję państwa senatorów, że punkt siódmy 
porządku obrad: ustawa o uregulowaniu niektórych 
spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 

sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przed-
stawioną propozycję.

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

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

Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koledzy!
Ja wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o punkt 

dotyczący rozpatrzenia sprawozdania połączonych 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej z prac nad projektem 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz ustawy – Kodeks karny.

Szanowni Państwo, większość w trakcie obrad 
komisji… Mówimy o tym problemie alienacji rodzi-
cielskiej. To jest tragedia, która dotyka codziennie 
tysięcy rodzin w Polsce. Senat ponad podziałami po-
litycznymi, 2 komisje większością złożoną z przed-
stawicieli obydwu ugrupowań zaproponowały prace 
nad tą ustawą. Głównym argumentem do tego, żeby 
nie procedować, był przedstawiony wtedy argument 
– a minęły już prawie 2 miesiące – że Sejm oto dys-
kutuje i prowadzi prace nad podobną, jeżeli nie iden-
tyczną, ustawą.

Chciałbym państwa zapewnić, że jest to, w tej 
chwili możemy to powiedzieć, absolutnie nieprawdą, 
bo, po pierwsze, od tych 2 miesięcy nie mamy nic ze 
strony Sejmu i wygląda na to, że niczego nie będziemy 
mieli, a po drugie, ta ustawa zupełnie inaczej reguluje 
te sprawy w porównaniu z tym, co my zapropono-
waliśmy – powtarzam po raz kolejny – większością 
obydwu ugrupowań.

Bardzo bym prosił państwa i bardzo bym prosił 
pana marszałka o wprowadzenie tego punktu do po-
rządku. Dajmy jakikolwiek sygnał, że możemy coś 
zrobić wspólnie, to po pierwsze. Po drugie, szanujmy 
naszą pracę, bardzo ciężką, którą tu wykonaliśmy, 
i dajmy Senatowi punkt, w ramach którego zrobimy 
coś dla obywateli, jeszcze raz powtarzam, ponad po-
działami. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Ponieważ to jest wniosek formalny, musimy go 

przegłosować, bo nie było tego wniosku, nie wynikał 
on z posiedzenia…

Kto jest za…
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w mediach i w jakichkolwiek innych środkach komu-
nikacji, że przeżywaliśmy tę radosną setną rocznicę 
podpisania traktatu, dzięki któremu…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
i Panowie Senatorowie, pozwólmy panu senatorowi 
złożyć sprawozdanie. Kto chce rozmawiać, to proszę 
do kuluarów. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
…dzięki któremu została zagwarantowana nasza 

niepodległość po 123 latach nieobecności Polski na 
mapie? Od razu za państwa odpowiem na to pytanie: 
nikt z państwa zapewne nie zauważył, bo ta setna 
rocznica minęła w sposób niezauważalny. Warto się 
zastanowić: dlaczego. Bez wątpienia my jako Polacy 
jesteśmy zainteresowani tym, by o traktacie wersal-
skim mówiono nie tylko pogardliwie w kontekście 
znanych formuł z 1939 r., przekazywanych przez 
Wiaczesława Mołotowa, o bękarcie traktatu wersal-
skiego, czy też przez III Rzeszę, o niesprawiedliwym 
traktacie wersalskim.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jest jeszcze 
taki niepokojący szmer… Bardzo dziękuję.)

Wydaje się, że dzisiejsza Europa, a także Unia 
Europejska jakby nie dorosły do tego, by jednoznacz-
nie przeciwstawić się tamtym recenzjom traktatu wer-
salskiego z 1939 r. i świętować w zgodzie między 
Francją a Niemcami setną rocznicę traktatu wersal-
skiego. Musimy więc wykonać to za Europę, ponie-
waż jesteśmy ewidentnymi beneficjentami tamtego 
światowego wydarzenia.

Pozwalam sobie na lekką złośliwość, ponieważ 
wydaje mi się, że także my jako Polacy na pewno 
nie zrobiliśmy wszystkiego, by Europie i naszym 
partnerom w Unii Europejskiej pokazać, że jesteśmy 
ewidentnie zainteresowani tym, by traktat wersal-
ski został trwale zapisany w pamięci historycznej 
jako wydarzenie arcypozytywne dla Europy i świata. 
A ponieważ sami o to nie zadbaliśmy, to może choć 
Senat zadba o odpowiednie upamiętnienie. Stąd ta 
propozycja uchwały. Oto jej treść.

„Uchwała Senatu w 100. rocznicę podpisania trak-
tatu wersalskiego.

Dnia 28 czerwca 1919 r. w sali lustrzanej wersal-
skiego pałacu królów Francji doszło do podpisania 
traktatu kończącego formalnie I wojnę światową 
i ustanawiającego pokój. Polska wraz z ponad dwu-
dziestoma innymi państwami była współtwórczy-
nią tego pokoju, mimo iż sama na mapę polityczną 
Europy wróciła niewiele wcześniej.

Moment podpisania dokumentu tak zapamiętał 
korespondent Polski odrodzonej, Adam Grzymała-
Siedlecki: «W alfabetycznym porządku nazw państw 
wzywano delegatów do księgi traktatowej. Dość długo 
trzeba było czekać na literę »P«. Aż z fotela prezydial-

Atomowej na podstawie umowy, rozpatrzymy dzisiaj 
po godzinie 16.00. Dziś pod koniec dnia rozpatrzy-
my punkt dwudziesty dotyczący drugiego czytania 
projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Jutro obrady rozpoczynamy o godzinie 9.00 i roz-
poczniemy je od rozpatrzenia informacji o wynikach 
działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
w 2018 r. Jutro o godzinie 12.00 zostanie ogłoszo-
na przerwa w obradach do godziny 12.30, w trakcie 
której odbędzie się otwarcie wystawy „Potencjał rze-
ki Wisły w kontekście gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym”.

Jutro o godzinie 13.00 rozpatrzymy punkt sie-
demnasty porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie 
drogowym. Również w drugim dniu obrad rozpa-
trzymy punkt osiemnasty porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, oraz punkt 
dwudziesty drugi: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

W piątek wznowimy obrady o godzinie 9.00 i za-
czniemy od rozpatrzenia informacji o działalności 
Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wer-
salskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez senatora Jana Żaryna i zawarty jest w druku 
nr 1194, a sprawozdanie ‒ w druku nr 1194 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, senatora Jana Żaryna, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przekazać państwu wyniki po-

siedzenia Komisji Ustawodawczej, która to komisja 
zebrała się 25 czerwca br. i rozpatrzyła na swoim po-
siedzeniu projekt uchwały w 100. rocznicę podpisania 
traktatu wersalskiego. Projekt został poddany pod dys-
kusję i jego ostateczna na dziś, na ten moment wersja 
brzmi tak, jak za chwilę zostanie to przez mnie przed-
stawione. Ja tylko chciałbym powiedzieć dwa zdania.

Po pierwsze, setna rocznica podpisania traktatu 
wersalskiego już oczywiście minęła, była 28 czerw-
ca 2019 r. Po drugie, czy ktoś z państwa zauważył 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) tegoż dokumentu zostały przesłane – tu zwracam się 
do pana marszałka, Panie Marszałku – do ambasad 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, 
może wraz z zapisem dyskusji, jeżeli takowa będzie, 
a przynajmniej na pewno z moim nieco złośliwym 
głosem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pozostać przez chwilę na mównicy, bo teraz 

senatorowie mogą zgłaszać nie dłużej trwające niż 
minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do 
wnioskodawcy, a tym wnioskodawcą jest również pan 
senator Jan Żaryn.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisał się pan senator Gaweł i kolejni 

senatorowie.
Proszę bardzo, pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Profesorze, 
Panie Senatorze Żaryn!

Oczywiście traktat wersalski ma być zapomniany 
przez Europę, ponieważ dziś przypomina Europie 
o fiasku jej polityki w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Założenia traktatu wersalskiego, któ-
ry został podpisany w czerwcu 1919 r., były efektem 
I wojny światowej. I chciałbym państwu przypomnieć, 
że I wojna światowa skończyła się zwycięstwem en-
tenty, czyli koalicji, ale to zwycięstwo musiało być 
przez niektóre państwa skonsumowane i zrealizowane 
dopiero w czasie rozmów pokojowych.

Wielka Brytania osiągnęła sukces już w momencie 
zakończenia wojny: zlikwidowała flotę i zagrożenie, 
jakie istniało ze strony Niemiec dla kolonii brytyj-
skich, oraz osłabiła pozycję niemiecką w Europie. 
Stany Zjednoczone także zrealizowały swoje cele 
w chwili zakończenia wojny, czyli w ramach traktatu 
podpisanego w Compiègne w 1918 r. Francja jednak 
nie. Francji więc jak najbardziej zależało na tym, żeby 
ten traktat był także realizacją jej celów strategicz-
nych, głównie politycznych. Dlatego w czasie rozmów 
było 2 przeciwników. Głównymi przeciwnikami byli 
premier rządu brytyjskiego Lloyd George i premier 
rządu francuskiego Georges Clemenceau.

Mówię o tym wszystkim, żeby pokazać kontekst 
sprawy polskiej, ponieważ ówczesny wielki suk-
ces dyplomacji polskiej miał miejsce także właśnie 
w kontekście polityki mocarstw. Musimy zdać sobie 

nego zadźwięczał nam głos Clemenceau: La Pologne! 
Podnieśli się ze swoich miejsc Paderewski i Dmowski. 
[…] Twarz Paderewskiego skupiona, wzruszona była 
jakby ucieleśnioną modlitwą do świętości tego mo-
mentu, jakim on jest dla Polski. Za tą modlitwą idzie 
Dmowski […]. W oczach, w oczach – co za radość!!! 
[…] Jak dwa światła, odmienne w sobie, a w tej chwili 
złączone w jakąś konieczną całość, niosły się te dwie 
głowy przez salę zwierciadlaną Wersalu, by Polskę 
po raz pierwszy od niepamiętnych czasów podpisać 
w historii politycznej świata».

Obrady konferencji w Paryżu trwały od stycznia 
1919 r., a najważniejsze ustalenia stanowiły kompro-
mis między sprzecznymi interesami głównych mo-
carstw, czyli USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Traktat 
narzucony państwom centralnym, głównie Niemcom, 
i nieobecnej na konferencji Rosji, uwikłanej w re-
wolucję, miał być chroniony dzięki powstałej Lidze 
Narodów, w której kompetencjach było rozstrzyganie 
wszelkich sporów między państwami. Delegatami 
na konferencji reprezentującymi polskie postulaty 
byli Roman Dmowski, prezes Komitetu Narodowego 
Polskiego, uznanego przez ententę za reprezentację 
przyszłego państwa polskiego już w trakcie zmagań 
wojennych, oraz Ignacy Jan Paderewski, światowej 
sławy kompozytor i pianista, od stycznia 1919 r. pre-
zydent Rady Ministrów, czyli premier zjednoczonego 
rządu RP. Mimo iż nie wszystkie polskie postulaty 
graniczne zostały spełnione, zgodnie stwierdzano 
wówczas, iż dzięki determinacji polskiej delegacji 
i wsparciu Francji byliśmy największymi beneficjen-
tami podpisanego traktatu.

Pomimo iż pokój wersalski przetrwał jedynie 
20 lat, to jednak stał się ważnym dokumentem epoki, 
dzięki któremu po ponad 120 latach niewoli zostali-
śmy jako państwo uznani przez społeczność między-
narodową, a idea samostanowienia narodów stała się 
ważną wartością – choć nieraz łamaną w wieku XX 
– zobowiązującą państwa do poszanowania prawa 
innych do wolności i suwerenności.

W 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć polskiej 
delegacji reprezentującej państwo polskie podczas 
konferencji paryskiej w uznaniu jej zasług w dziele 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyrażamy 
także wdzięczność naszym ówczesnym sojuszni-
kom zachodnim, szczególnie politykom francuskim, 
gospodarzom konferencji w Paryżu z prezydentem 
Raymondem Poincaré na czele.

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

Mam prośbę, byśmy dokonali aktu uchwalenia 
uchwały o niniejszej treści, i propozycję, żeby kopie 
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(senator R. Gaweł) gotowany? Tak, całe życie się do tego przygotowywał. 
Całe życie przygotowywał się do tego jednego wiel-
kiego wystąpienia. Ono było w języku francuskim. 
Tłumacz tłumaczył na angielski, ponieważ to były 2 
języki tejże konferencji. W pewnym momencie, kiedy 
Dmowski zauważył, że tłumaczenie nie jest właściwe, 
przeszedł na angielski i tłumaczył sam siebie, mó-
wił po francusku i tłumaczył się na angielski. Nawet 
przeciwnicy Dmowskiego, którzy opisywali tę postać 
– to wiemy ze źródeł z początku lat dwudziestych, ze 
wspomnień związanych z kongresem – twierdzili, że 
ten polski antysemita zadziwił delegacje wszystkich 
krajów, które tam siedziały. Mówił o sprawie polskiej 
w kontekście racji stanu. Ludzie zaczęli rozumieć, 
jakie są wpływy dużych środowisk narodowych, 
także żydowskich, na tę konferencję paryską, jakie 
ważne na świecie jest lobby i że świat składa się nie 
tylko z prawdy, nie tylko z tego, co jest istotą jakiejś 
polityki jednego państwa. Wszyscy uznają, że Polska 
jest pokrzywdzona, bo były rozbiory? Nie, świat to są 
brutalne interesy. I Dmowski to pokazał – pokazał, jak 
Polska przez ponad 120 lat zaborów swoją polskość 
zachowała i jaka ważna Polska jest w ogóle na mapie 
Europy. Wielu polityków przekonało się do sprawy 
polskiej właśnie dzięki tej płomiennej, wielkiej, wy-
bitnej mowie Romana Dmowskiego. I o tym należy 
pamiętać.

Co jeszcze tyczy się tej uchwały? O czym nale-
ży przypomnieć? Należy przypomnieć, że nieste-
ty nie wszystkie nasze postulaty graniczne zostały 
uwzględnione, a poza tym ta konferencja bardzo moc-
no ingerowała w sprawy wewnętrzne Polski. Chodzi 
o tzw. mały traktat wersalski, tzn. o to, że Polska 
została zmuszona, podobnie jak inne kraje Europy 
Środkowej, do podpisania traktatu o ochronie mniej-
szości narodowych. I doszło do kuriozalnej sytuacji, 
tzn. mniejszość polska w Niemczech praktycznie była 
bez żadnej możliwości odwołania się do jakiejkolwiek 
instytucji, a mniejszość niemiecka w Polsce mogła 
skarżyć rząd Polski do Ligi Narodów. To oczywiście 
wywoływało wiele napięć, wiele kontrowersji w tejże 
suwerennej polityce polskiej dwudziestolecia mię-
dzywojennego.

Na koniec chciałbym podziękować za przygotowa-
nie tego tekstu i pokazać, przypomnieć, powiedzieć, 
że historia i to, co w tej historii było ważne, wymaga 
tego, żeby dzisiaj jakieś wnioski też wyciągać, rozma-
wiać o tym, w jaki sposób należy prowadzić politykę 
– opartą nie na sentymentach, ale na realiach. I tego 
życzę polskiemu rządowi, obecnemu i następnym. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

sprawę, że po zakończeniu wojny Wielka Brytania 
absolutnie nie będzie prowadziła polityki, której 
celem byłoby dalsze osłabienie Niemiec. Miało to 
konsekwencje również dla Polski, ponieważ – z cze-
go także musimy zdać sobie sprawę – odbudowa 
państwa polskiego w granicach propagowanych 
w ramach traktatu wersalskiego była bardzo utrud-
niona, właśnie ze względu na postawę Wielkiej 
Brytanii. Wielka Brytania postulowała, aby na tere-
nach spornych, głównie na Warmii i Mazurach oraz 
na Śląsku, przeprowadzić plebiscyty. My wiemy, że 
dzięki powstaniu wielkopolskiemu w Wielkopolsce 
takiego plebiscytu nie było. Podobnie było z Wolnym 
Miastem Gdańskiem, który także na wniosek brytyj-
ski został uznany za enklawę niemiecką. Praktycznie 
niemiecką, bo miał podlegać Lidze Narodów, ale 
większość mieszkańców miasta stanowili Niemcy. 
I ten Gdańsk będzie później rodził duże problemy, 
sami wiemy, że stanie się przyczyną, jedną z przy-
czyn II wojny światowej. Tak że skomplikowana 
sytuacja międzynarodowa odbiła się na pozycji ne-
gocjacyjnej Polski w czasie przyjmowania traktatu 
wersalskiego. I trzeba o tym pamiętać.

Panie Profesorze, dziękuję za tę uchwałę, ale chcę 
przypomnieć, że zasady wersalskie nie przetrwały 
20 lat, ponieważ upadły właściwie w 1935 r., kie-
dy Wielka Brytania zgodziła się na remilitaryzację 
niemieckiej Nadrenii, czyli kiedy Brytyjczycy po 
prostu ulegli polityce III Rzeszy i zgodzili się na to, 
żeby całkowicie złamać zasady traktatu wersalskie-
go. Konsekwencje dla Wielkiej Brytanii będą potem 
takie, że… W Monachium mieli ratować właściwie 
honor. A ani nie uratowali honoru, ani nie zapobie-
gli wojnie, wojna i tak wybuchła. Niestety, kosztem 
Polski. Ale to jest dyskusja na inną okazję, na inną 
uchwałę.

Co do sprawy polskiej, bo to jest ważne: Szanowni 
Państwo, konferencja paryska pokazała poziom in-
telektualny, poziom patriotyczny tejże delegacji. 2 
nazwiska, 2 osoby, które trzeba tu przypomnieć, to 
Ignacy Jan Paderewski, niekwestionowany autorytet, 
i Roman Dmowski, postać, która do dzisiaj budzi 
żywe emocje, wywołuje dyskusję. Niestety, bardzo 
często jest on dzisiaj oceniany w kontekście ahisto-
rycznym, tzn. nasza dzisiejsza wiedza, dzisiejsza 
polityczna poprawność niektórych środowisk unie-
możliwia nam właściwą ocenę tego polityka. A jego 
rola w czasie konferencji paryskiej była ogromna. 
Przypomnę tylko: 29 stycznia 1919 r. na jednej z sesji 
konferencji paryskiej Polska delegacja ma przedsta-
wić postulaty. Georges Clemenceau, premier francu-
ski, mówi: panie Dmowski, ma pan głos. Dmowski 
pyta: o czym mam mówić? Clemenceau: o sprawie 
polskiej. Można by spytać: czy on był do tego przy-
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swarami, tymi nieporozumieniami, jakie w Polsce 
były, właściwie jako bankrut. Zaczął od nowa za oce-
anem zarabiać i potem, kiedy osiadł w Szwajcarii, 
jakoś sobie życie układać. Wreszcie włączył się też 
do walki o niepodległy byt Polski w okresie II wojny 
światowej. Jak wiemy, nie dożył niestety zakończenia 
tej wojny, ale całe jego życie było naznaczone tylko 
i wyłącznie służbą Polsce, a nie jakimś własnym ko-
rzyściom.

I na koniec chciałbym dodać… a właściwie za-
prosić, jeżeli pan marszałek pozwoli, na film, który 
dzisiaj będzie wyświetlony, właśnie o Ignacym Janie 
Paderewskim. W sali nr 217 będzie projekcja poświę-
cona temu wielkiemu patriocie. Dziękuję serdecznie.

(Głos z sali: O której?)
O godzinie 20.30. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Jackowski.
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję panu senatorowi prof. Janowi 

Żarynowi za zainicjowanie tej uchwały, ponieważ 
w toku różnych wydarzeń związanych z procesem 
odzyskiwania przez Polskę niepodległości data 
28 czerwca 2019 r., a więc stulecie podpisania traktatu 
wersalskiego, może umknęła, a to wydarzenie miało 
dość fundamentalne znaczenie dla kształtowania się 
ładu w Europie, a przede wszystkim gwarantowania 
niezawisłości i niepodległości państwa polskiego. 
Wspominał o tym pan prof. Żaryn w swoim wystą-
pieniu.

Warto też zwrócić uwagę, że na tym posiedzeniu, 
zdaje się, będziemy również wydłużać nadawanie 
medalu niepodległości, który został ustanowiony 
z inicjatywy pana prezydenta. Dlaczego? Dlatego, 
że w dość powszechnej opinii publicznej odzyskanie 
przez Polskę niepodległości to jest rok 1918. 11 listo-
pada, trzask-prask, Józef Piłsudski został zwierzch-
nikiem wojska – 10 listopada wyszedł z zatrzymania 
w Magdeburgu – i Polska po prostu powstała. No, 
wiemy, że to był dość skomplikowany, trudny, długo-
trwały proces, który w sensie formalnym trwał w za-
sadzie aż do czerwca 1922 r. Będziemy też obchodzili 
dziewięćdziesiątą siódmą rocznicę – dobrze liczę? 
– tak, dziewięćdziesiątą siódmą rocznicę przyłącze-
nia Górnego Śląska do Polski po trzecim powstaniu 
styczniowym… przepraszam, śląskim. Ten proces 
był kilkuletni.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rocznica podpisania traktatu wersalskiego skłania 

nas do przyjrzenia się tym 2 postaciom, które repre-
zentowały Polskę i polską rację stanu. O Romanie 
Dmowskim już mój przedmówca wspominał. Był to 
fantastyczny człowiek, ogromnej erudycji i kultury, 
a przy tym znający wiele języków, w związku z czym 
swobodnie poruszał się w kręgach dyplomatycznych, 
bezpośrednio prowadząc różne rozmowy i negocjacje. 
Nie potrzebował do tego tłumaczy – tu już kolega ten 
epizod pięknie opisał.

Drugą postacią był Ignacy Jan Paderewski, który 
już jako chłopiec marzył o Polsce. Takim specyficz-
nym epizodem w jego życiu było to, że jako mały 
chłopiec zamarzył, żeby uczcić rocznicę zwycięskiej 
bitwy pod Grunwaldem. W tym celu nabył skarbonkę, 
do której odkładał drobne sumy pieniężne po to, żeby 
kiedyś wybudować pomnik grunwaldzki. Potem, jak 
stał się światowej sławy pianistą, jak zarabiał krocie 
i było to dla niego możliwe do zrealizowania, to ma-
rzenie stało się faktem. W 1910 r. w Krakowie ponad 
150 tysięcy Polaków ze wszystkich zaborów przybyło 
na odsłonięcie pomnika autorstwa świetnego artysty, 
rzeźbiarza Wiwulskiego, który w tajemnicy przygo-
towywał ten pomnik w Paryżu. Również w tajemni-
cy przed zaborcami został on przewieziony koleją, 
w częściach, i potem zmontowany ku zaskoczeniu 
nawet samych Austriaków, bo przecież było to w za-
borze austriackim.

I tenże wspaniały Ignacy Jan Paderewski nie po-
przestał na tym. Dzięki temu, że był też poliglotą, 
wspaniałym pianistą, nawiązał bezpośredni kontakt 
z późniejszym prezydentem Stanów Zjednoczonych 
Wilsonem. Przyjaźń zaowocowała tym, że sfinanso-
wał w dużej mierze kampanię wyborczą prezydenta 
Wilsona, a ten, kiedy stał się prezydentem Stanów 
Zjednoczonych, jak pamiętamy, wygłosił słynne 
czternastopunktowe orędzie do Kongresu i w punk-
cie trzynastym stwierdził, że warunkiem pokoju 
w Europie po zakończeniu wojny jest powstanie nie-
podległej Polski z dostępem do morza. To, o czym 
się wszyscy uczymy w szkole, owo słynne orędzie 
Wilsona, miało właśnie, miało właśnie podłoże w tej-
że przyjaźni, w tych relacjach, jakie istniały między 
późniejszym premierem Rzeczypospolitej Ignacym 
Janem Paderewskim a prezydentem Wilsonem. Warto 
o tym powiedzieć i wspomnieć te dwie fantastyczne 
postaci. Przy czym à propos Paderewskiego chciał-
bym jeszcze dodać, że był to chyba jeden z nielicznych 
polityków, którzy tylko i wyłącznie dobro Polski mieli 
na względzie. Trzeba przypomnieć, że przyjechał do 
Polski jako multimilioner, w momencie kiedy został 
powołany na prezydenta Rady Ministrów, czyli pre-
miera, a wyjeżdżał stąd, trochę zniesmaczony tymi 
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(senator J.M. Jackowski) i obowiązek uczcić wydarzenia tak ważne w naszych 
najnowszych i nie tylko najnowszych dziejach, ale 
w całej historii. Dziękuję. (Oklaski)

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na temat traktatu wersalskiego i roli traktatu wer-

salskiego w odbudowie niepodległości pisało wielu 
historyków i dyskusja w zasadzie może toczyć się do 
dzisiaj. Czy uzyskaliśmy niepodległość dlatego, że 
zabiegi dyplomatyczne były tak skuteczne i traktat 
wersalski dał nam tę niepodległość, czy też wybi-
liśmy się na niepodległość i czynem zbrojnym, pol-
skim orężem w różnych konstelacjach politycznych 
tę niepodległość zdobyliśmy? Dyskusja na ten temat 
trwająca już w okresie przedwojennym miała cha-
rakter polityczny. Otóż piłsudczycy uważali, że to 
czyn niepodległościowy, Narodowa Demokracja – że 
to traktat wersalski stworzył niepodległą Polskę. Ta 
przedwojenna dyskusja była faktycznie bardzo ostra. 
Jeżeli słyszę, że obecnie są bardzo silne kontrowersje, 
faktycznie, bardzo mocne, bardzo ostre… No, jeżeli 
poczytamy, co pisano w prasie, co działo się w obu 
obozach, co sobie zarzucano… Zarzucano zdradę, 
zarzucano najgorsze rzeczy, podważając dobrą wolę 
różnych ludzi i różnych ugrupowań. Jeżeli to przeczy-
tamy, to zobaczymy, jakie są proporcje. Te proporcje 
z mojego punktu widzenia mimo wszystko nie są gor-
sze dzisiaj niż w tamtym okresie. W tej chwili ocena 
historyków jest bardziej zrównoważona. Oczywiście 
walka, legiony, to, co się działo na ziemiach polskich, 
a przede wszystkim przegrana 3 wyborców, przegrana 
wojna światowa przez 3 wyborców…

(Głosy z sali: Zaborców, zaborców.)
Zaborców, przepraszam. Słusznie.
(Senator Władysław Komarnicki: Już myślisz 

o wyborach.)
Przez 3 zaborców. No, przez tych zaborców w tym 

czasie były już przeprowadzane wybory. W rosyjskim 
zaborze – do Dumy, w austriackim znacznie wcześniej 
klub polski funkcjonował… Także w pruskim zabo-
rze były przeprowadzane wybory. Wojna przegrana 
przez zaborców w mojej ocenie była główną przyczy-
ną tego, że stworzyła się przestrzeń dla odrodzenia 
Polski, która została wykorzystana przez wszystkich. 
I chcę powiedzieć, że w momencie podpisywania 
traktatu wersalskiego Naczelny Komitet Narodowy 
Romana Dmowskiego, będący w opozycji do działań 
Józefa Piłsudskiego, stał się zgodnie z wolą czy de-
cyzją naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego grupą 

II Rzeczpospolita stanęła przed ogromnymi wy-
zwaniami. Różne systemy prawne, różne systemy 
administracyjne, różny poziom rozwoju społecznego, 
różny poziom rozwoju gospodarczego, nieustabili-
zowane granice… Ale byli ludzie niezwykle światli, 
można powiedzieć, niezwykłe pokolenie ojców naszej 
niepodległości… Mamy ten katalog kilku najważniej-
szych, ale przecież to nie tylko oni. To były osoby, 
które po prostu dzięki umiejętności współpracy – 
a mogę państwu zaręczyć jako historyk, że ówczesne 
spory polityczne były równie emocjonalne jak nasze 
dzisiejsze, wystarczy poczytać ówczesną prasę, wy-
starczy poczytać przemówienia, stenogramy z Sejmu 
Ustawodawczego, który już podczas konferencji wer-
salskiej obradował, wystarczy się z tym wszystkim 
zapoznać… Ale jeden cel przyświecał większości ów-
czesnych elit: stworzenie stabilnej, niezawisłej, nie-
podległej, wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej.

Proszę zauważyć, że w przypadku konferencji 
wersalskiej, o której teraz mówimy, istotne było to, 
że dwaj najwięksi wówczas przywódcy polityczni na 
ziemiach polskich czy w Polsce, a więc zarówno mar-
szałek Józef Piłsudski, jak i Roman Dmowski, mimo 
różnic programowych, różnych różnic, które ich dzie-
liły, potrafili w tym kluczowym momencie współpra-
cować. Roman Dmowski był oficjalnym przedstawi-
cielem odzyskującej niepodległość Rzeczypospolitej. 
29 stycznia wygłosił słynną mowę – mówił o tym pan 
senator, mój poprzednik – ale obawiając się matac-
twa czy przeinaczeń, czy też spłaszczenia subtelnego 
wywodu udowadniającego polskie prawa do niepod-
ległości, jak również do określonego kształtu granic, 
mówił przez 5 godzin po francusku i po angielsku. 
To miało kluczowe psychologiczne znaczenie. Drugi 
element to był przyjazd, oczywiście już jako pre-
miera, Ignacego Jana Paderewskiego, który również 
reprezentował państwo polskie.

Warto więc tę konferencję… No, ona nie spełniła 
całkowicie wszystkich polskich oczekiwań i aspiracji, 
ponieważ oznaczała wiele potencjalnych zagrożeń dla 
przyszłego ładu i pokoju w Europie – bardzo szcze-
gółowo mówił o tym pan senator Gaweł – ale była 
jednak kamieniem milowym w budowaniu procesu 
niepodległości. Dlatego jeszcze raz podziękowania 
dla pana prof. Żaryna, dla wszystkich wniosko-
dawców za to, że ten projekt został przygotowany. 
W ten sposób Senat… No, też jesteśmy niejako 
spadkobiercami traktatu wersalskiego, ponieważ 
w odrodzonej Rzeczypospolitej, jak wiemy, powstał 
dwuizbowy parlament, w nawiązaniu do tradycji 
I Rzeczypospolitej. W 1989 r. zaś, w odwołaniu do 
atrybutów niepodległego państwa polskiego, znowu 
został ustanowiony w Polsce dwuizbowy parlament. 
W związku z tym Senat ma szczególne moralne prawo 
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(senator B. Borusewicz) został zniszczony przez agresywną politykę Niemiec, 
które podważały od początku traktat wersalski, ale 
także przez agresywną i rewizjonistyczną politykę 
Rosji radzieckiej, późniejszego ZSRR. To były 2 
główne państwa, które od początku do końca pod-
ważały traktat wersalski. Trzecim takim państwem, 
ale mniejszym, był nasz sojusznik, Węgry, który 
były niezadowolony z traktatu w Trianon i podwa-
żał ówczesne granice. Trzeba pamiętać o tym, że 
oczywiście każdy kierował się własnym interesem. 
My, Polska, odtwarzając państwo polskie, przecież 
też musieliśmy myśleć i myśleliśmy w kategoriach 
państwa przedrozbiorowego, no bo tak wygląda sy-
tuacja. Odtwarzaliśmy… Polska się odradzała. Ale 
na wschodzie w okresie porozbiorowym powstały 
czy uzyskały świadomość inne narody. Był konflikt 
z Ukraińcami, był konflikt z Białorusinami – mniej-
szy, ale był – i był bardzo poważny konflikt z Litwą. 
A więc traktat wersalski nie rozwiązywał wszystkich 
problemów. On rozwiązał część problemów, dopro-
wadził czy był jednym z elementów uzyskania przez 
Polskę niepodległości, ale on także tworzył nowe pro-
blemy – bo nic w polityce się nie kończy.

Tak, Brytyjczycy w rozmowach wersalskich czy 
w dyskusjach prowadzonych w Wersalu nie byli na-
szymi sojusznikami, choć trudno powiedzieć, że byli 
naszymi wrogami. Lloyd George miał tam bliskie-
go sobie polityka, który odgrywał bardzo dużą rolę 
w czasie tworzenia traktatu wersalskiego, a który do-
skonale znał polskie tereny, tereny wschodniej części 
Polski – był to sir Lewis Bernstein-Namier. A nazy-
wał się on Namirski. Namirski pochodził z Lwowa 
i odgrywał dużą rolę w tych rozmowach jako znawca 
sytuacji w Polsce i znawca tych terenów…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Marszałku…)

Już.
Był on działaczem syjonistycznym w Londynie, 

ale jednocześnie miał związki z Polską, bardzo mocne 
związki z Polską. Wchodził on w polemiki z naszym 
głównym negocjatorem – zresztą obaj pisali o sobie 
jak najgorzej. Ale w tej kwestii jest także pewien 
element historii Senatu, dlatego że był to dziadek pani 
senator Anny Kurskiej – ona odwiedzała go i miała 
z nim kontakt jeszcze w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Tak że niezależnie od miejsca, 
jakie zajmował on w polityce brytyjskiej, usiłował 
podtrzymywać – i to dobrze, że podtrzymywał – te 
kontakty. Warto o tym pamiętać, warto pamiętać też 
ten element senacki, który sięga nawet Wersalu i roku 
1919. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze, Panie Marszałku. 

Mówił pan tak interesująco, że chciałoby się słuchać 

negocjującą z ramienia polskiego, polskich władz, 
które już się narodziły w Warszawie i funkcjonowały 
od listopada 1918 r.

Traktat wersalski oczywiście był bardzo ważny, 
ale on się nałożył także na to, co już się stało i co 
stawało się w Polsce. On nie regulował kwestii granic 
wschodnich. Co prawda Brytyjczycy zaproponowali 
linię Curzona na Bugu, dla nas trudną do zaakcep-
towania, ale na zachodzie była oczywiście kwestia 
granicy z Niemcami i głównie to regulował traktat 
wersalski. Traktat wersalski regulował część kwestii, 
ale tworzył też… No, nie zamykał do końca sprawy 
granic. Oczywiście woj. poznańskie wybiło się dzięki 
powstaniu wielkopolskiemu. Ale to, że zdecydowa-
no o referendach, o plebiscytach na Górnym Śląsku, 
Mazurach i Powiślu, nie było dla nas korzystne. 
Z tych 3 referendów 2 przegraliśmy. Przegraliśmy na 
Powiślu, gdzie za Polską opowiedziało się tylko 5 wsi, 
i przegraliśmy na Mazurach. Myślę, że na Śląsku 
także byśmy przegrali referendum, gdyby nie było 
3 powstań śląskich, które jednak poprawiły sytuację 
i przekazały Polsce najważniejsze – z przemysłowego 
i gospodarczego punktu widzenia – tereny Górnego 
Śląska, te tereny, gdzie był przemysł, gdzie były ko-
palnie, gdzie były huty. Na wschodzie sytuacja była 
otwarta i granice kształtowały się aż do 1921 r., do 
traktatu ryskiego.

Niektórych naszych zobowiązań nie wykonaliśmy, 
np. zobowiązania do powołania uniwersytetu ukra-
ińskiego we Lwowie. Sprawa mniejszości narodowej 
i podpisania zobowiązań oczywiście nakładała na nas 
takie zobowiązanie, ale… Myślę, że akurat stosunek 
do mniejszości narodowych i decyzja, że podpisuje-
my umowę dotyczącą mniejszości narodowych, wy-
przedzały czas, bo tam wprowadzano zasady, które 
obecnie obowiązują, takie, że każda mniejszość na-
rodowa ma prawo do swobodnego rozwoju, do swo-
jej kultury i swojej tożsamości. Oczywiście granica 
tego rozwoju jest irredenta, jest jakby oderwaniem 
od państwa, ale dzisiaj na ten temat też się dyskutuje 
w Unii Europejskiej.

Faktycznie było tak, że głównym naszym so-
jusznikiem była Francja. To było widać w czasie po-
wstań śląskich i w stosunku Francuzów oraz wojsk 
francuskich, w różnicy między działaniami wojsk 
brytyjskich… Francja była w tej kwestii naszym so-
jusznikiem.

Traktat wersalski również należy oceniać pozy-
tywnie. Nie można wszystkiego żądać i wszystkiego 
zrzucać na jeden traktat. Traktat spowodował, że po 
I wojnie światowej powstało ok. 20 niepodległych 
państw, nowych państw. Po tej strasznej wojnie po-
wstała przecież nie tylko Polska w tej części Europy, 
ale cała duża grupa niepodległych państw. Traktat 
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(wicemarszałek M. Seweryński) łożnictwa nie tylko w systemie stacjonarnym, ale 
i w systemie niestacjonarnym. Z tym że jest zapis 
ustawy mówiący o tym, że liczba godzin poświę-
conych na szkolenie oraz zakres tematyki szkolenia 
w systemie niestacjonarnym muszą być takie same 
jak w systemie stacjonarnym. Umożliwi to studia 
obecnym pielęgniarkom, które chcą pogłębić swoją 
wiedzę, zdobyć wykształcenie, ale także umożliwi 
studiowanie, zdobycie tego zawodu osobom, które 
dzisiaj nie są pielęgniarkami, nie są położnymi, ale 
chciałyby taki zawód zdobyć, a jednocześnie nie mają 
możliwości podjęcia studiów stacjonarnych, bo pra-
cują, muszą zarabiać, utrzymują rodziny. Ta ustawa 
daje takie możliwości. Wobec znanego powszechnie 
braku, niedostatku pielęgniarek, choć to się zmienia 
w dobrym kierunku – mam nadzieję, że pani minister 
o kilku takich dobrych zmianach w tej dziedzinie 
nam powie – jest to bardzo oczekiwany i pożądany 
kierunek nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki 
i położnej.

Druga zmiana, jaką wprowadzamy, również istot-
na, to obligatoryjne udzielanie przez pracodawcę 
6-dniowego urlopu szkoleniowego. Ten urlop może 
być przeznaczony na szkolenie podyplomowe, na kur-
sy, na konferencje, należy się on każdej pielęgniarce 
i położnej, 6 dni roboczych rocznie, według obowią-
zujących zasad, takich, jakie panują przy urlopach 
wypoczynkowych. Oczywiście pracodawca powinien 
wyrazić zgodę na taki urlop, a osoba, która go dosta-
nie, musi udokumentować, że urlop, który dostała na 
szkolenie, rzeczywiście na to szkolenie wykorzystała.

Tak że to są bardzo pożądane zmiany, oczeki-
wane zmiany, dobre zmiany. Senatorowie na po-
siedzeniu komisji przyjęli tę ustawę bez poprawek. 
Rekomenduję Senatowi stanowisko naszej komisji, 
by przyjąć tę ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senatorów 
pragnie zadać takie pytanie?

Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja mam u siebie w okręgu, w Ciechanowie, pań-

stwową wyższą szkołę zawodową, która była współ-
zakładana przez śp. panią senator Janinę Fetlińską, 
znaną wszystkim…

(Senator Dorota Czudowska: Zginęła w katastrofie 
smoleńskiej, pamiętamy.)

Tak jest. I mam pytanie, czy ta ustawa dla takich 
uczelni jak państwowe wyższe szkoły zawodowe, 

jeszcze więcej. W ogóle różne inne wątki można by 
poruszyć na marginesie tej uchwały.

Ja pozwolę sobie – korzystając z tego, że mam 
w tej chwili włączony mikrofon – wspomnieć o in-
nym ważnym aspekcie i konsekwencji traktatu wer-
salskiego, a było to utworzenie Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. To było tak wielkie wydarzenie 
i jest to tak wielka organizacja, że zasługuje to na 
osobną uwagę. Może Senat następnej kadencji po-
święci jej uwagę.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przejść do trzeciego czytania 

projektu uchwały, to czytanie objęłoby jedynie głoso-
wanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi 
głosowaniami.

Panie i Panowie Senatorowie, ogłaszam przerwę 
w naszych obradach do godziny 13.00.

Przypominam, że w sali nr 217 będzie miał miej-
sce wykład poświęcony unii lubelskiej.

Wznawiamy obrady o godzinie 13.00.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 59  
do godziny 13 minut 02)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1234, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1234 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Dorotę Czudowską, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt przed-

stawić ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej. Komisja w sprawie ustawy obra-
dowała wczoraj, a ustawa została przyjęta przez Sejm 
w dniu 4 lipca br.

Ustawa ta wychodzi naprzeciw potrzebom pielę-
gniarek i położnych, ale też innych środowisk, o czym 
za chwilę, i wprowadza 2 zmiany bardzo pożądane 
przez środowisko pielęgniarek i położnych, przez 
tych, którzy chcą się kształcić i kształcą się w tych 
zawodach.

Pierwsza zmiana dotychczasowej ustawy pole-
ga na tym, że wprowadzamy możliwość studiów, 
zdobywania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa i po-
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(senator J.M. Jackowski) różnego rodzaju działań. Przyjęta strategia rozwoju 
pielęgniarstwa mówi o różnego rodzaju działaniach, 
które mają stworzyć pielęgniarkom lepsze warunki 
pracy, płacy, rozwoju zawodowego. I wydaje się, że 
w tym zakresie mamy już dobre sygnały. Np. sygna-
łem tego typu jest duże zainteresowanie zawodem 
pielęgniarki, ale także to, że absolwenci czy, jak jest 
w większości przypadków, absolwentki szkół pielę-
gniarskich wchodzą do zawodu, nie wybierają jakichś 
innych dróg zawodowych. Te sygnały, te statystyki 
są w tej chwili rzeczywiście bardzo optymistyczne. 
Jednak wciąż można powiedzieć, że przewidywania 
co do przyszłości w zakresie liczby pielęgniarek nie 
są zadawalające, nie są wystarczająco dobre, i trzeba 
poszukiwać dodatkowych, powiedziałbym, źródeł 
tych, którzy będą studiować pielęgniarstwo i zostaną 
w przyszłości pielęgniarkami.

Jeżeli chodzi o warunki, to można powiedzieć, 
że pewną częścią, choć może nie zasadniczą, usta-
wy, nad którą dzisiaj się pochylamy, jest również 
część dotycząca wyjścia naprzeciw oczekiwaniom 
pielęgniarek, jeżeli chodzi o kształcenie ustawiczne. 
Przyznanie im prawa do 6-dniowego w wymiarze 
rocznym urlopu, który może być przeznaczony na 
kształcenie ustawiczne, to też, można powiedzieć, 
kolejny krok w kierunku czynienia wykonywania 
zawodu pielęgniarki bardziej atrakcyjnym. Trzeba 
powiedzieć, że zawód pielęgniarki – dzisiaj w dużej 
części wykonywany przez pielęgniarki z wykształce-
niem na poziomie wykształcenia uniwersyteckiego, 
co najmniej licencjackiego – to zawód samodzielny, 
który wymaga kształcenia ustawicznego. Art. 61 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nie może 
pozostawać martwy w tym zakresie, tzn. pielęgniarka 
jest zobowiązana do kształcenia ustawicznego, ma do 
tego prawo, ale chodzi o to, żeby mogła to rzeczywi-
ście zrealizować. I dlatego ten urlop na kształcenie, 
który przez niektórych pracodawców już dzisiaj jest 
udzielany, a teraz będzie powszechnym prawem pie-
lęgniarek, jest bardzo ważny.

Wracam do kwestii naboru do zawodu. Wydaje 
się, że jest taki potencjał, który właśnie ta ustawa 
może w znacznie lepszym niż dotychczas stopniu 
zagospodarować. Bo dotychczas studia pielęgniarskie 
mogły być realizowane wyłącznie w postaci studiów 
stacjonarnych, a to oznaczało po prostu, że tak na-
prawdę były ofertą dla młodych absolwentów szkół 
średnich, zaś w znacznie mniejszym stopniu dla osób, 
które już pracują w służbie zdrowia w różnych zawo-
dach i myślą o tym, żeby się dokształcić, aby zdobyć 
właśnie uprawnienia pielęgniarki. Tutaj na pierwszym 
miejscu są opiekunowie medyczni, ale także różne 
inne osoby pracujące w służbie zdrowia i myślące 
o tym, żeby po prostu awansować do tego zawodu, 
który jest coraz bardziej atrakcyjny. I wydaje się, że 
zwłaszcza dla tych osób, które już pracują, oferta stu-

gdzie jest kierunek pielęgniarstwo, będzie zwiększała 
możliwość oferty edukacyjnej przeznaczonej dla osób 
już pracujących w służbie zdrowia.

Senator Dorota Czudowska:
Tak, oczywiście.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Mam uznać, że pani senator już odpowiedziała, 

tak?
Czy są jeszcze inne pytania do pani senator spra-

wozdawcy? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Dorota Czudowska: Dziękuję.)
Obecnie otwieram… Przepraszam. Projekt tej 

ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezento-
wania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych 
został upoważniony minister zdrowia.

Czy pani minister Józefa Szczurek-Żelazko chce 
zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko: Nie.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy zabierze głos pan senator Konstanty 

Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister! Wysoka Izbo!
To dobra ustawa. Wszyscy wiemy o problemach 

kadrowych w służbie zdrowia. Tak jak niedobory 
lekarzy, o których mówi się częściej, niedobory pie-
lęgniarek są szczególnie dotkliwe. Wydaje się, że 
perspektywa w tym zakresie jest jeszcze bardziej 
niepokojąca, ponieważ różnego rodzaju wskaźniki, 
nie tylko liczba pielęgniarek, ale także np. średnia 
wieku pielęgniarek, wskazują na to, że w tym za-
kresie po prostu coś trzeba zrobić, żeby pielęgniarek 
w przyszłości było wystarczająco dużo, aby zapewnić 
opiekę pacjentom w różnego rodzaju placówkach. 
Od dłuższego czasu trwa dyskusja, w jaki sposób to 
zrobić, jak z jednej strony uczynić bardziej atrakcyj-
nym zawód pielęgniarki… W tym zakresie jest wiele 
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(senator K. Radziwiłł) Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że jeżeli cho-
dzi o Westerplatte, to można powiedzieć, że mamy 
do czynienia z takim narodowym historycznym 
sanktuarium, ponieważ – jak wskazują badania, na 
które powoływano się podczas posiedzenia Komisji 
Kultury i Środków Przekazu – obok Auschwitz-
Birkenau Westerplatte Polakom powszechnie koja-
rzy się jako drugie najważniejsze miejsce związa-
ne z tragedią II wojny światowej. Na to, że było to 
miejsce szczególne, wskazuje również jego historia. 
Ja przypomnę, że kilka godzin temu procedowali-
śmy uchwałę dotyczącą setnej rocznicy podpisania 
traktatu wersalskiego i mówiliśmy o tym, że m.in. 
właśnie delegat rządu polskiego w roku 1919, był to 
pan Mieczysław Jałowiecki, wykupił Westerplatte 
z rąk niemieckich, a więc jeszcze w czasie, gdy nie 
była w pełni ustabilizowana sytuacja Pomorza jako 
granicy Polski.

Przypomnę również, że na Westerplatte w la-
tach 1964–1966, a więc w zupełnie innych realiach 
ustrojowych, został zbudowany słynny pomnik, 
który jest ikoną tego miejsca. Pracował nad tym 
pomnikiem i nad koncepcją zagospodarowania 
przestrzennego tego miejsca pan prof. Adam Haupt 
wraz z innymi twórcami. Symbolika tego miejsca… 
Jest tam przedstawiony odwrócony bagnet, wbity 
w 20-metrowy kopiec, który jest tam pomieszczo-
ny. W koncepcji pana prof. Haupta była również 
budowa specjalnego pawilonu, który miałby być 
częścią muzealną, pokazującą historię tego miejsca. 
Jak wiemy, ta koncepcja do dnia dzisiejszego nie 
została zrealizowana.

Wobec głosów, jakie się pojawiały, chociażby 
w związku ze zbliżającą się osiemdziesiątą rocznicą 
wybuchu II wojny światowej, coraz powszechniejszy 
jest postulat, aby odpowiednio uczcić to miejsce, tak 
aby każdy, kto odwiedza Gdańsk, bez względu na to, 
czy jest Polakiem, czy jest cudzoziemcem, skądkol-
wiek przybywa, w sposób jasny, poglądowy mógł się 
zapoznać z tym miejscem jako symbolem wybuchu 
II wojny światowej. To dotyczy nie tylko naszej na-
rodowej historii, ale również historii Europy i historii 
świata.

I stąd, tak motywował to na posiedzeniu komi-
sji poseł sprawozdawca, konieczność wprowadzenia 
tej ustawy, ustawy, która porządkowałaby te sprawy 
i przyspieszyłaby proces realizacji zadania, jakim 
jest budowa muzeum plenerowego na półwyspie 
Westerplatte.

Ta ustawa… Jej celem jest usprawnienie przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie budo-
wy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Przedmiotowa inwestycja w świetle ustawy ma 
być realizowana przede wszystkim ze względu na 
interes publiczny, jakim jest upowszechnienie wie-

diów niestacjonarnych jest szczególnie interesująca, 
zachęcająca i daje dużą szansę na to, że duża grupa 
osób, które wiedzą lepiej niż przeciętny człowiek, 
czym jest pielęgniarstwo, bo obserwują to po pro-
stu na co dzień w swojej pracy, zdecyduje się na to, 
żeby właśnie w takim trybie, pracując i jednocześnie 
studiując, zdobyć ten zawód. Tak że wydaje się, że 
jest to dobra szansa na to, żeby liczba pielęgniarek, 
również w wyniku tego naboru na studia, zwłaszcza 
studia licencjackie, które w ten właśnie sposób będą 
realizowane, była większa, a co za tym idzie, żeby-
śmy w przyszłości nie musieli się obawiać o to, że nie 
będziemy mieli wystarczającej liczby pielęgniarek do 
sprawowania opieki nad pacjentami.

Z tych względów bardzo serdecznie namawiam, 
żeby ustawę poprzeć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o inwestycjach w za-
kresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 
– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1224, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1224 A i 1224 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Antoni Szymański: Panie Marszałku, jest 
wnioskodawca sejmowy.)

Wiem.
(Senator Antoni Szymański: To dobrze.)
(Głos z sali: Minister Sellin zaraz będzie.)
Pan senator Jackowski.

Senator Sprawozdawca  
Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle!
Zwracam się do posła Kazimierza Smolińskiego, 

przedstawiciela wnioskodawców, który jest obecny 
na naszych obradach.

Szanowni Państwo!
W imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 

mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawoz-
danie o ustawie zawartej w druku nr 1224, dotyczą-
cej budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 
Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) zupełnie niepotrzebne, ponieważ cel jest powszechnie 
akceptowany. No, chyba nie ma w Senacie nikogo, kto 
kwestionowałby konieczność właściwego upamięt-
nienia tego szczególnego miejsca. Trzeba też zwrócić 
uwagę na to, że – o czym opinia publiczna może nie do 
końca wie – znaczna część tego terenu jest w tej chwili 
w rękach Skarbu Państwa. Ona jest częściowo zarzą-
dzana przez prezydenta miasta Gdańska, który jako 
starosta wykonuje uprawnienia zarządzania terenami 
Skarbu Państwa. W sensie notarialnym i formalnym 
15% obszaru półwyspu jest częścią czy własnością 
miasta Gdańska. Tylko tak się składa, że właśnie te 
15% powierzchni ma kluczowe znaczenie z punk-
tu widzenia dziedzictwa historycznego związanego 
z upamiętnieniem wydarzeń z 1–7 września 1939 r.

Warto też zwrócić uwagę na to, że w mediach wła-
śnie toczy się dyskusja o tym, jakoby była to jakaś 
forma ingerencji w sprawy samorządu. No, tutaj nie 
mamy do czynienia z tego typu sytuacją, a przynaj-
mniej tak wynikało z wyjaśnień w trakcie dyskusji, 
choć były też głosy przeciwne – od razu to mówię. 
Wynika to z tego, że jak najbardziej cel, jakim jest 
zwiększenie możliwości realizacji inwestycji, leży 
również w interesie samorządu gdańskiego. Przecież 
ta ustawa nie zmienia tego, że Westerplatte jest czę-
ścią administracyjną miasta Gdańska i w związku 
z tym w pewnym sensie jest wizytówką miasta, które 
ma tak bogatą, piękną, ponadtysiącletnią historię, 
z której gdańszczanie są, jak najbardziej słusznie, 
dumni.

Z tego punktu widzenia wypowiedzi podczas 
posiedzenia komisji… Był pan minister Sellin, któ-
ry reprezentował rząd, przedstawiał opinię rządu 
w przedmiotowej sprawie, była również pani prezy-
dent Gdańska ze swoimi współpracownikami, która 
przedstawiała swoje racje, dość powszechnie znane 
z mediów. Była też dość długa dyskusja i w toku tej 
dyskusji zostało zgłoszonych przez pana senatora 
Czesława Ryszkę 7 poprawek, które doprecyzowa-
ły… One nie wpływają na filozofię samej ustawy 
i nie zmieniają jej celu, niemniej usprawniają pro-
ces podejmowania decyzji przy realizacji tej inwe-
stycji. Część terenów jest np. administrowana czy 
zarządzana przez Ministerstwo Obrony Narodowej 
i w związku z tym, żeby to wyjaśnić i uwzględnić 
racje Ministerstwa Obrony Narodowej, potrzebna 
była stosowna poprawka. To również jest kwestia 
statusu dróg wewnętrznych znajdujących się na tere-
nie półwyspu. Były też bodajże, o ile dobrze pamię-
tam, 2 poprawki legislacyjne, poprawki o charakte-
rze językowym, legislacyjnym. I tych 7 poprawek 
zostało przyjętych podczas naszego wczorajszego 
posiedzenia.

W głosowaniu finalnym za ustawą wraz z przy-
jętymi poprawkami głosowało 7 senatorów, przeciw 
było 5 senatorów. Dziękuję.

dzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 
1939 r. oraz zapewnienie ochrony, utrzymania i re-
waloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej 
znajdujących się na tym terenie. Budowa muzeum 
będzie realizowana w szczególności ze środków bu-
dżetu państwa.

Aby umożliwić osiągnięcie tego celu, ustawa 
określa zasady, warunki i tryb przygotowania oraz 
realizacji inwestycji w zakresie budowy muzeum, 
a także organy właściwe w sprawach przygotowania 
i realizacji tych inwestycji.

Ponadto wprowadzane przepisy mają regulować 
postępowanie poprzedzające rozpoczęcie inwestycji, 
nabycie tytułu prawnego do nieruchomości i realiza-
cję inwestycji w zakresie budowy muzeum oraz po-
stępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 
przy realizacji inwestycji w tym zakresie.

W myśl ustawy inwestorem ma być Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, a organem powoła-
nym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie budowy muzeum będzie wo-
jewoda pomorski.

Ustawa ma charakter jednostkowej i szczegól-
nej regulacji normującej przygotowanie i wykona-
nie inwestycji związanych z konkretnym przedsię-
wzięciem, jakim jest budowa muzeum. Wzorowana 
jest na wcześniejszych specustawach, a zwłaszcza 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawie z dnia 
24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budo-
wy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską, i wprowadza liczne rozwiązania o charak-
terze szczególnym, umożliwiające sprawną realizację 
planowanych inwestycji w zakresie budowy muzeum. 
Do rozwiązań, które mają temu służyć, należy… Tu 
jest wiele takich szczegółowych rozwiązań. Nie będę 
już tutaj streszczał całości ustawy.

Dlaczego ta ustawa zdaniem wnioskodawców jest 
potrzebna? Oczywiście, że realizacja takiego przed-
sięwzięcia byłaby możliwa w reżimie dotychczaso-
wych przepisów, zwłaszcza ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z 2009 r., w której określa się tryb 
wywłaszczania na cele publiczne. Ale cała procedura 
związana z przeprowadzeniem tego projektu w świe-
tle obecnie obowiązujących przepisów byłaby rozło-
żona na lata, nie byłoby możliwe sprawne i szybkie 
przeprowadzenie tej inwestycji. A wnioskodawcom 
tej ustawy przyświecał właśnie taki cel, aby realiza-
cja muzeum plenerowego na półwyspie Westerplatte 
nastąpiła w możliwie najkrótszym terminie.

Podczas posiedzenia komisji odbyła się taka dość 
burzliwa debata na omawiany tu temat. Sądzę – to jest 
moja opinia – że emocje, które ta ustawa wywołuje, są 
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(Rozmowy na sali)
…m.in. miasta Gdańska; to jest to ok. 15%. To 

ważny procent. I to będzie takim najpoważniejszym 
skutkiem tej ustawy.

Mniej poważnym – ale chyba o to tutaj chodziło 
– i najważniejszym skutkiem ustawy będzie to, że 
1 września nie miasto Gdańsk będzie organizowało 
uroczystości, tylko tak naprawdę rząd będzie organi-
zował uroczystości na Westerplatte. Nie będzie mu-
siał w tym przypadku liczyć się z opinią samorządu 
i de facto będzie mógł tam robić, co zechce. A czy 
powstanie muzeum? Czy cokolwiek do tego czasu po-
wstanie? Oczywiście, że nie. Wczoraj na posiedzeniu 
komisji obecny był pan dyrektor Muzeum II Wojny 
Światowej, który zapowiedział, że 1 września zo-
stanie wmurowany kamień węgielny pod inwesty-
cję. Zapewniam państwa, że bardzo długo musieli-
byśmy później na tę inwestycję czekać, dlatego że 
w tej chwili nie ma nawet koncepcji tego muzeum. 
Jedyne, co zobaczyliśmy wczoraj na posiedzeniu ko-
misji, to był film, bardzo ładny, ale propagandowy, 
w którym na terenie Westerplatte wyrastały odbu-
dowywane budynki. Ktoś to nawet w komisji – nie 
wiem, czy nie pan marszałek – nazwał takim swo-
istym Disneylandem. No, chodzi o odbudowywanie 
budynków, których już dawno nie ma, które zostały 
zniszczone w czasie wojny lub po wojnie.

Szanowni Państwo! W posiedzeniu komisji 
uczestniczył nie tylko pan marszałek Borusewicz, 
który pochodzi z Gdańska, ale także pani prezy-
dent Dulkiewicz. Przypomniała ona m.in., że tak 
naprawdę powodem powołania Muzeum II Wojny 
Światowej… połączenia Muzeum II Wojny Światowej 
z Westerplatte w 2017 r. było usunięcie dyrektora 
Machcewicza.

Powody, o których rozmawiamy… Powody przyję-
cia ustawy, o której rozmawiamy, są polityczne, a nie 
merytoryczne. Nie ma żadnej koncepcji muzeum. Nie 
ma żadnych planów. Nikt tego nie zbadał. Pytałam 
o prace archeologiczne, które tam zapewne trzeba 
będzie podjąć. Notabene prace archeologiczne też 
będą podlegały pod specustawę, czyli może minister 
powie, że nie trzeba tego robić. A przecież wiemy, że 
jeżeli chcemy odbudować budynki, to należy ten teren 
po prostu zbadać. Przypominam, że jest to teren po-
chówku żołnierzy. Jeśli dobrze pamiętam, znaleziono 
tylko część poległych tam żołnierzy. Niewykluczone, 
że w czasie badań możemy się natknąć na to, że jest 
to po prostu miejsce pochówku.

Co się stanie 1 września 2019 r.? Zostanie tam 
wmurowany kamień węgielny, a później długo nic 
się nie wydarzy. Zostanie rozpisany międzynaro-
dowy konkurs, następnie powstanie jakaś koncep-
cja, a następnie trzeba będzie ten cały teren scalić 
i przygotować. I dopiero wtedy będzie można myśleć 
o powstaniu muzeum. Co to oznacza? Mówię to, po-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Kultury i Środków Przekazu, panią senator Barbarę 
Zdrojewską, o przedstawienie wniosku mniejszości 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podzieliliśmy się wczoraj troszkę… Właściwie 

całkiem się podzieliliśmy na posiedzeniu komisji 
kultury przy omawianiu tej ustawy.

Mamy do czynienia z ustawą niezwykłą. W tym 
roku przypada bardzo ważna, osiemdziesiąta rocznica 
wybuchu II wojny światowej. Szykują się uroczystości 
we wrześniu. Dotychczas to miasto wspólnie z pań-
stwem było organizatorem tego typu uroczystości.

I w pewnym momencie dość nagle wpływa do 
Sejmu poselski projekt ustawy o charakterze jed-
nostkowym, czyli projekt specustawy. Dotychczas 
już były takie przypadki, ale dotyczyły one zupeł-
nie wyjątkowych spraw, m.in. wspominanego tutaj 
terminalu gazowego w 2009 r. czy Euro 2012, kiedy 
to otrzymaliśmy zadanie organizacji Euro i musieli-
śmy w szybkim trybie wybudować w Polsce stadio-
ny. Jeśli chodzi o kadencję tego rządu, to mieliśmy 
specustawę z 2017 r. w sprawie przekopu mierzei. 
Doskonale wiemy, jak teraz wygląda sprawa tego 
przekopu. Został tam wycięty las i poza tym niewie-
le się dzieje. Inwestycja idzie sobie swoim trybem, 
powoli. Można byłoby zapewne przeprowadzić ją 
w normalnym trybie, byle zgodnie z prawem, byle 
zgodnie z przepisami.

Ustawa, o której mówimy, określa m.in. nabycie 
tytułu prawnego do nieruchomości. To jest art. 18 
tej ustawy. Ustawa ta powoduje też zastąpienie uzy-
skania pozwoleń, opinii, warunków zgód i stanowisk 
wynikających z przepisów… Sprowadza się to do 
określenia 21-dniowego terminu przedstawionej opi-
nii. I jeżeli taka opinia nie wpłynie, będzie można 
procedować dalej. Co to oznacza? Tak naprawdę to 
oznacza zlikwidowanie normalnego trybu w przypad-
ku wszelkiego rodzaju inwestycji. Gdyby nie to, że 
będzie to dokonane za pomocą ustawy, mówilibyśmy, 
że to jest obejście prawa. To takie ustawowe obejście 
prawa, tak byśmy mogli to nazwać. Dlaczego? Prawo, 
które budowane jest od kilkudziesięciu lat, bardzo 
dokładnie określa tego typu inwestycje, bardzo do-
kładnie mówi, jakie pozwolenia należy uzyskać, bar-
dzo dokładnie też mówi, że nie wolno wywłaszczać 
właściciela nieruchomości z jego własności. W tym 
przypadku dotyczy to własności…

(Głos z sali: Dalej jest…)



19

82. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2019 r. 
Ustawa o inwestycjach w za kresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939  

– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

(senator sprawozdawca B. Zdrojewska) pewnego rodzaju odtworzenie budynków, które tam 
były, ale była to koncepcja wirtualnego odtworzenia. 
Już nie chcę teraz w to wchodzić, ale zastanawiano 
się nad tym. Być może ta koncepcja byłaby możliwa, 
a może byłaby jakaś inna. Jednak obecne władze – czy 
to w ministerstwie kultury, czy w Muzeum II Wojny 
Światowej – nie są skłonne do tego, żeby w ogóle 
z kimkolwiek rozmawiać. Mamy tu do czynienia z po-
stępowaniem wysoce arbitralnym, o czym mówiliśmy 
wczoraj na posiedzeniu komisji kultury.

Chciałabym zwrócić uwagę, że w tej chwili poza 
rządem głównym orędownikiem jest tu nowy dy-
rektor Muzeum II Wojny Światowej, pan dyrektor 
Nawrocki, który nie ma jeszcze wielkiego doświad-
czenia, jeśli chodzi o budowanie tego typu placówek 
ani też myślenie o czymś takim. To jest pierwsze 
muzeum, którego jest dyrektorem, i tak naprawdę… 
On ma 34 lata; nie mówię, że wiek jest jakąś przeszko-
dą, ale słabe doświadczenie w tym przypadku jest 
przeszkodą. Przypominam, że poprzedni dyrektor, 
dyrektor Machcewicz, który został usunięty z mu-
zeum właśnie w wyniku połączenia wspomnianych 
placówek, dysponował ogromną wiedzą, był znany 
i szanowany za granicą. Tutaj mamy do czynienia 
z zupełnie innym przypadkiem. Ja pytałam wczoraj 
pana dyrektora Nawrockiego o jakiekolwiek terminy, 
o to, kiedy będą skończone prace przygotowawcze, 
kiedy będzie ogłoszony konkurs, kiedy będzie… Nie 
był w stanie w ogóle odpowiedzieć.

Mówię o tym, że mamy tu do czynienia z usta-
wą, która jest polityczna, z ustawą, która w ogóle nie 
powinna być procedowana. Apelowaliśmy o to, żeby 
ją wycofać i usiąść do stołu, porozmawiać. Władze 
Gdańska na posiedzeniu komisji wyraźnie powie-
działy, że chętnie by to muzeum współprowadziły 
z rządem, tak jak to się odbywa w wielu miastach 
w kraju, gdzie samorząd dobrze współpracuje z mi-
nisterstwem kultury. No, ale znowu mamy Gdańsk… 
Potem, w wystąpieniu politycznym… Ja może opo-
wiem państwu historię wszystkich wojen ministra 
Sellina w Gdańsku. Nie chcę tu o tym opowiadać, 
chociaż one częściowo były przedmiotem obrad ko-
misji.

Szanowni Państwo, pani prezydent Dulkiewicz 
apelowała o dialog i porozumienie, o to, żebyśmy 
może spróbowali zablokować tę ustawę, która jest 
w ogóle niepotrzebna, bo można to muzeum budować 
w inny sposób, zgodnie z prawem i bez pośpiechu. 
Ja chciałabym zakończyć swoje wystąpienie też ta-
kim wnioskiem do państwa, chciałabym jeszcze raz 
poprosić i skłonić ministerstwo kultury do dialogu 
z samorządem, żebyśmy nie mieli do czynienia z nie-
bywałym precedensem aneksji terenów samorządu, 
aneksji kompetencji, aneksji pewnego obszaru sa-
morządu przez władze państwowe. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

nieważ nie jest potrzebna żadna specustawa do tego, 
żeby to muzeum powstało. Ono może powstać bez 
specustawy. W międzyczasie można przygotowy-
wać koncepcje itd., a później zastanawiać się, jak to 
wszystko zrealizować.

W całej sprawie chodzi o wyeliminowanie z gry 
samorządu. Państwo chce przejąć teren od samorządu, 
chce przejąć organizację uroczystości upamiętniają-
cych 1 września, wybuch II wojny światowej. Państwo 
robi to w bezprzykładny sposób. Ja sobie nie przy-
pominam sytuacji, w których państwo anektowałoby 
teren samorządu bez porozumienia z samorządem. 
Przypominam też, że, pomimo pierwotnie dosyć 
usztywnionego stanowiska samorządu, samorząd za-
proponował wyjście polubowne, zaproponował kom-
promis i współprowadzenie muzeum przez samorząd 
i przez rząd. Samorząd wniósłby aportem ziemię i, 
tak jak wiele instytucji na terenie Polski, byłoby to 
prowadzone spokojnie, bez konfliktów. Tymczasem, 
pomimo tej propozycji, pomimo spotkań z obecnym 
tutaj panem ministrem Sellinem, nie doszło do po-
rozumienia, wręcz usztywniono stanowisko, czego 
skutkiem jest ustawa, o której dzisiaj mówimy.

Pani Dulkiewicz na posiedzeniu komisji wspo-
mniała słowa pana prezydenta Adamowicza, który 
u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte 
powiedział: miarą odpowiedzialnego patriotyzmu, 
a więc takiego, jaki na co dzień praktykujemy 
w Gdańsku, jest szukanie tego, co łączy, a nie dzieli, 
pojednanie, a nie odwet.

Niestety tutaj nie mamy do czynienia z takim 
przypadkiem. Wczoraj na posiedzeniu komisji kul-
tury też doszło do konfrontacji w sytuacji, kiedy, 
według mnie, zupełnie spokojnie można byłoby się 
porozumieć i w zgodzie to muzeum wybudować. Nikt 
nie jest przeciwny temu muzeum, chociaż niektó-
rzy są przeciwni kształtowi muzeum, który został 
wczoraj zaproponowany przez dyrektora za pomocą 
propagandowego filmu. W filmie tym obejrzeliśmy, 
jak już mówiłam, wyrastające gmachy odbudowywa-
nych budynków, a przecież mamy do czynienia nie 
tylko z miejscem pochówku, ale także z ewentualnym 
zatarciem śladów wojny. To znaczy, że to, co tam jest 
w tej chwili, zostałoby jakby przykryte ‒ budynki 
zostałyby wybudowane od nowa, stworzylibyśmy 
jakiś taki sztuczny świat, sztuczne upamiętnienie.

Były różne koncepcje dotyczące tego, co zro-
bić z Westerplatte. M.in. była taka koncepcja… Ja 
tutaj przyniosłam opracowania. To jest tylko kon-
cepcja czy zarys koncepcji, i to zupełnie wstępnej. 
Zastanawiano się nad tym, co zrobić z takim miej-
scem jak Westerplatte, żeby go nie odbudowywać, 
nie zmieniać jego charakteru, a jednocześnie przy-
pomnieć o tym, co było. Ta koncepcja też zawierała 
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o co chodzi w przypadku takiego muzeum pola bitwy, 
a jeśli nie, to dopiero w dyskusji… Rząd zapowiada 
w perspektywie finansowanie inwestycji na poziomie 
ok. 150 milionów zł z budżetu państwa.

Następnie głos zabrała pani prezydent Gdańska, 
pani Dulkiewicz, która oczywiście także była prze-
ciwna tego typu projektom prawnym i zadeklaro-
wała po raz kolejny – za chwilę o tym powiem, 
wywołało to potem polemikę – chęć upamiętnienia 
tego miejsca i współpracy. Mówiła także o tym, 
że władze państwowe chcą zabrać grunty miastu 
Gdańsk, takie stwierdzenie padło. Były jeszcze oba-
wy o dwie kwestie, o to, czy na Westerplatte będzie 
funkcjonowała jednostka specjalna, która tam dzisiaj 
jest, i czy budowa tego typu muzeum nie zagrozi roz-
budowie Portu Centralnego w Gdańsku. Wywołało 
to reakcję, ripostę pana posła Smolińskiego oraz 
dodatkowe uwagi ministra Sellina. Potem przystą-
piono… Jeszcze była na koniec pewna uwaga zwią-
zana z poprawkami.

Poprawek, które zostały przyjęte, jest 6. Pierwsza 
poprawka, senatora Florka, dotyczyła doprecyzowania 
skali projektów, chodziło o skalę obiektów. Kolejna 
poprawka dotyczyła pełnego tekstu ustawy, była to 
poprawka zaproponowana przez Biuro Legislacyjne. 
Trzy kolejne poprawki były podobne – dotyczyły tego, 
żeby odwołać się do konkretnych ustaw. Ostatnia po-
prawka była poprawką językową. Tych 6 poprawek 
zostało przyjętych.

Na koniec zabrał głos senator Kogut, który przy-
pomniał o kolejarzach rozstrzelanych przez Niemców 
w Szymankowie po wysadzeniu mostu w Tczewie.

Ustawa została przyjęta, było 6 głosów za, 2 prze-
ciw. Tyle zanotowałem z wczorajszego posiedzenia, 
co należałoby przekazać. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Infrastruktury, pana senatora Piotra Florka, o przed-
stawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Senatorze 

Gaweł!
„Oczywiście skrytykował”. Pan zaczął, mówiąc, 

że senator Piotr Florek „oczywiście skrytykował usta-
wę”. No, miał podstawy, ale nie zawsze wszystkie 
krytykował. Nieraz też i chwalił. A więc nie jest to 
wszystko takie oczywiste. Ale rzeczywiście, jeżeli 
chodzi o tę ustawę, to tak było.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji 
Infrastruktury, pana senatora Roberta Gawła, 
i o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako sprawozdawca Komisji Infrastruktury po-

staram się w zwięzły sposób przedstawić to, co 
było wczoraj poruszane na posiedzeniu Komisji 
Infrastruktury, a co dotyczyło stricte ustawy. Opinię 
pozostawię do dyskusji. O historii Gdańska też nie 
będę mówił, bo do rana byśmy tu debatowali.

Jeżeli chodzi o cele ustawy, to zostały one przed-
stawione przez moich poprzedników, przede wszyst-
kim przez senatora Jackowskiego, na podstawie opinii 
Biura Legislacyjnego oraz tego, co o tej ustawie sami 
wiemy.

Sama dyskusja od początku oparta była niestety na 
wątkach bardzo emocjonalnych i właściwie – można 
powiedzieć – całe posiedzenie komisji tak wyglądało. 
Na początku pan poseł Kazimierz Smoliński wymie-
nił posłów, którzy zgłosili inicjatywę, przedstawił 
założenia związane z ustawą, mówił o konieczności 
stworzenia w tym miejscu muzeum. Następnie zabrał 
głos minister Sellin i, co było ważne, przypomniał, 
że w 2003 r. Westerplatte zostało uznane za pomnik 
historii. Zamiarem rządu polskiego, ministerstwa 
byłoby to – mowa o takich dalekosiężnych planach – 
żeby do 2023 r. mogło takie muzeum na Westerplatte 
powstać.

Później została przedstawiona opinia Biura 
Legislacyjnego. Tu były 2 uwagi. Jedna dotyczyła 
charakteru ustawy specjalnej i tego, jakie ma ona kon-
sekwencje. Druga uwaga dotyczyła tego, że marszałek 
Sejmu powinien skierować projekt do konsultacji, 
z tym że musimy zauważyć, że są to tzw. rozwiązania 
teoretyczne i zawsze musimy mieć na uwadze nad-
rzędny cel ustawy. To jest najistotniejsze w czytaniu 
i różnych wątkach prawnych dotyczących tego, co jest 
zgodne z regulaminem, a co nie jest.

Następnie była dyskusja. Głos zabrał senator 
Florek, który oczywiście skrytykował ustawę i zarzu-
cił rządowi, że za pomocą specustawy chce w Polsce 
budować muzea oraz zaognia konflikt w Polsce, 
szczególnie między władzą centralną a władzami 
Gdańska, przed obchodami rocznicy 1 września.

Następnie była krótka dyskusja na temat popra-
wek, o których powiem za chwilę. Potem ja sobie 
pozwoliłem zadać ministrowi Sellinowi pytanie zwią-
zane głównie z koncepcją. Odpowiedź była taka, że 
w przyszłości powinno to być muzeum, które byłoby 
muzeum pola bitwy. Jeżeli będą pytania, to powiem, 
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(senator sprawozdawca P. Florek) publicznym. A jest taka zasada, że specustawa to musi 
być coś wyjątkowego. Powinna ona być przygotowana 
przez rząd i powinna być szeroko konsultowana, za-
nim trafi do Sejmu. A co tu mamy? Mamy specustawę 
poselską. No, dla mnie to już jest skandal: specustawa 
przygotowana przez posłów! Projekt procedowanej 
obecnie specustawy wpłynął do Sejmu 8 maja 2019 r., 
był to projekt poselski – jak ostatnio wiele innych, 
które się pojawiły – no i oczywiście jest tu sprawa 
konsultacji. Bo zawsze w przypadku projektu po-
selskiego można pominąć konsultacje. Pytałem na 
posiedzeniu komisji, jaka była w tej sprawie opinia 
kombatantów, jakie w ogóle były opinie, ale trudno, 
odpowiedzi nie dostałem. Do reprezentowania wnio-
skodawców upoważniony został pan poseł Kazimierz 
Smoliński, pod projektem ustawy z uzasadnieniem, 
pod tym sejmowym drukiem nr 3454, podpisało się, 
jak policzyłem, 40 posłów, jestem jednak przekonany, 
że nie jest prawdą, że jest to projekt przygotowany 
przez posłów. Specustawa jest czymś wyjątkowym, 
jej przygotowanie wymaga szczególnej staranności 
prawnej, tak że nie wierzę w to.

Teraz pytanie, o którym mówiła już pani senator, 
czyli: czy muzeum można zrealizować bez specu-
stawy, tj. opierając się na obowiązujących obecnie 
przepisach, ustawach ogólnych, które już mamy? 
Oczywiście, że tak. Wystarczy tylko trochę dobrej 
woli i zaufania, współpracy, także z samorządem. 
Na pewno jest tu miejsce na dialog i porozumienie, 
trzeba tylko chcieć. Zresztą pani prezydent Gdańska 
mówiła na ten temat na posiedzeniu komisji.

Czy ta ustawa zmieni cokolwiek, jeśli chodzi 
o obchody osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej? Nie, oczywiście, że nie. Jeżeli zostanie 
przyjęta i podpisana przez prezydenta, to będzie 
tylko podstawą do prac przygotowawczych, które… 
Same prace wstępne potrwają może kilka miesięcy, 
a prace przygotowawcze zwykle trwają latami. Tak 
więc możemy mówić, że ewentualnie za kilka lat 
jest szansa na realizację. Dlatego niezrozumiały jest 
ten pośpiech.

Ja tutaj przypomnę specustawę mieszkaniową. 
Pamiętamy, jak ówczesny pan minister Kazimierz 
Smoliński – nie widzę go w tej chwili – wraz z innymi 
ministrami pierwsze łopaty wkopywał na budowie. 
Oczywiście chodziło o „Mieszkanie +”. I co mamy? 
Z zapowiadanych 3 milionów mieszkań dotychczas 
wybudowano tylko kilkaset, ale one są głównie 
przejęte przez samorząd. To nie są od podstaw wy-
budowane… Teraz słyszę, pani senator tu mówiła – 
u nas w komisji o tym mowy nie było – że chodzi też 
o wmurowanie kamienia węgielnego, że on miałby 
być wmurowany 1 września.

Proszę państwa, mogę podać inny przykład, jak 
wygląda współpraca między rządem a samorządem, 
powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia. 

Ja oczywiście nie będę podważał ani kwestiono-
wał potrzeby wybudowania muzeum, a tylko sposób, 
w jaki państwo chcecie to przeprowadzić. I dlatego 
padł wniosek o odrzucenie ustawy. Powtórzę tu nie-
które argumenty, o których powiedziałem na posie-
dzeniu komisji.

Pierwsza sprawa to sprawa narracji dotyczącej 
ustawy. Przypomnę tu inne narracje. Przypomnę, 
jak pani Beata Szydło w Nowej Soli znalazła ruiny 
fabryki – i wtedy ogłosiliście państwo w kampanii, 
że Polska jest w ruinie. No ale okazało się, że będąc 
w tej „ruinie” wybudowaliśmy ileś tam kilometrów 
autostrad. A od tego czasu już chyba, o ile wiem, 
żadnego kilometra. Czyli jaka to była narracja?

Teraz mamy też narrację w Sejmie. Przytoczę, 
co mówił w Sejmie pan Jan Kilian, poseł sprawoz-
dawca. „Miejsce, w którym zginęli pierwsi obrońcy 
polskiej ziemi, od lat jest zaniedbane, jakby zapo-
mniane. Uroczystości 1 września organizowane są 
o symbolicznej godzinie wybuchu II wojny światowej, 
ale czy szara aura poranka nie jest naturalną zasło-
ną brzydkiego, zapuszczonego miejsca?”. Pan poseł 
Jerzy Polaczek w imieniu Prawa i Sprawiedliwości 
mówił: „Pozostawiając bez komentarza kwestię upo-
rządkowania terenu półwyspu, nie można jednak 
przejść obojętnie wobec faktu, że ścieżki komuni-
kacyjne półwyspu nie prowadzą turystów do miejsc 
pamięci”. No, Panie Pośle, trzeba podnieść głowę, nie 
trzeba patrzeć na wszystkie ścieżki – tam wszystko 
widać. Ja 17 maja br. byłem na Westerplatte z dużą 
grupą osób i też rozmawialiśmy… Proszę państwa, 
nikt nie odniósł takiego wrażenia. Oczywiście zawsze 
można zrobić coś lepiej, można coś uporządkować, 
ale to nie są, według mnie, takie argumenty, żeby na 
ich podstawie przyśpieszać działania i to, co państwo 
chcecie zrobić.

Oczywiście teraz lekarstwem, które PiS propo-
nuje, sposobem na uzdrowienie sytuacji – czyli tej 
niegospodarności, jaka tam panuje, niegospodarności 
miasta itd., jak państwo mówicie, czyli samorządu 
gdańskiego – ma być zbudowanie natychmiast mu-
zeum. A skoro natychmiast, to i specustawa – w takim 
trybie to ma być – i to ze względu na interes publiczny. 
Ja przypomnę inne specustawy. Pamiętam je bardzo 
dobrze, bo sam wydawałem decyzje na ich podstawie. 
Otóż była ustawa z 2003 r. dotycząca przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
bardzo ważna ustawa. Przypomnę też specustawę 
o Euro 2012 i o tym, co udało nam się dzięki niej 
zrobić. Były też awaryjne sytuacje, takie jak np. po-
wódź – wtedy też była pilnie potrzebna specustawa. 
Proszę państwa, zauważyłem, że w ostatnim czasie 
mnożą nam się specustawy – ostatnio mieliśmy np. 
lex deweloper – no i oczywiście są one w interesie 
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(senator sprawozdawca P. Florek) ważnej rocznicy. Z tego tytułu mam największe… 
Reasumując, powiem tak. Projekt poselski, ustawa 
wprowadzana w takim trybie, czyli jako specustawa – 
to nie powinno mieć miejsca przy tak ważnej sprawie. 
Przecież nikt z nas nie podważa zasadności budowy 
muzeum. To, że państwo się dołoży finansowo, to też 
bardzo dobrze. Jednak tryb i sposób przeprowadzenia 
ustawy są niedopuszczalne. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Chwileczkę…
(Rozmowy na sali)
Jako pierwszy zapisany jest pan senator Jan 

Rulewski. Ponieważ sprawozdawców jest 4, proszę 
o sprecyzowanie, do którego sprawozdawcy kiero-
wane jest pytanie.

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do pana senatora Jackowskiego, który 

zainaugurował sprawozdania najdłuższym wystą-
pieniem i pochwalił tę budowlę w imieniu Komisji 
Kultury i Środków Przekazu.

Użył pan określenia, że na sali nie ma nikogo, kto 
by się sprzeciwiał właściwym obchodom. A czy pan 
zna pojęcie „właściwszym”? I czy w tym kontekście 
uważa pan za słuszne rozwiązanie, które polega na 
tym, żeby była budowla i obchody w towarzystwie 
oficjeli? Czy właściwsze nie jest rozwiązanie, żeby 
była budowla, oficjele i mieszkańcy? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie. Czy prawdą jest, że już są zamachy wy-
korzystujące dobro czy też zło ustawy o zgroma-
dzeniach cyklicznych i mające zablokować na 10 lat 
obchody inne niż te, które będą uznane za słuszne?

I trzecie pytanie. Czy na posiedzeniu komisji roz-
ważano sprawę międzynarodowych odgłosów sporu, 
który się toczy w Polsce, co do dość symbolicznego 
i światowego miejsca, jakim jest Gdańsk? I czy jest 
prawdą, że komentatorzy już mówią, że oprócz poci-
sków, które wystrzelił „Schleswig-Holstein”, również 
Polacy wystrzelili pocisk w stronę Westerplatte? Bo 
tak należy traktować te obchody, które będą puste, 
jeśli chodzi o pamięć, a pełne, jeśli chodzi o oficjeli.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Mówię o Funduszu Dróg Samorządowych. Chodzi 
o dawne tzw. schetynówki. Jakie były procedury, jaki 
był skład komisji? Policja, generalna dyrekcja itd… 
No i ustalają listy, a na podstawie tych list otrzymuje 
się potem pieniądze – 3 miliony dotacji na wybudo-
wanie drogi. Teraz też takie listy były przygotowane. 
I powiem, jak było w moim powiecie, w powiecie 
poznańskim. Tam ta schetynówka, tzn. droga z fun-
duszu samorządowego, ale inaczej ją wtenczas na-
zywaliśmy, wysoko notowana w rankingu, bardzo 
wysoko… Miały być na nią 3 miliony dotacji. I co 
zrobiliście państwo? Zmieniliście ustawę tak, że na 
końcu to premier decyduje i podpisuje. I co pan pre-
mier zrobił? Wykreślił. Komisja, w tym generalna 
dyrekcja, no, wszyscy nad tym pracowali, a na końcu 
się okazało, że pan premier wykreślił to bez żadnego 
uzasadnienia.

(Głos z sali: Skorygował oczywistą pomyłkę.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam, 

Panie Senatorze, czy pan jeszcze mówi na temat…)
Tak.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …tego punk-

tu porządku obrad?)
Tak, mówię na temat współpracy z samorządem 

w kontekście tej ustawy i podaję przykłady, jak wy-
gląda ta współpraca. Mówiłem o tej współpracy 
i o pani prezydent Gdańska i podawałem przykład, 
jak wygląda ta współpraca. To jest coś złego… Tu 
trzeba rozmawiać, tu trzeba współpracować, tu trze-
ba współdziałać, a państwo tego nie robicie. W tej 
ustawie idziecie na skróty – zastępujecie wymogi 
uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii procedurami 
opiniowania. No, tak jest najprościej, bo albo będzie 
opinia, albo jej nie będzie. Tak? Jak w określonym 
czasie nie ma opinii, no to nie ma sprawy.

Dalej: skracacie wszystkie terminy, ograniczacie 
prawo własności oraz uprawnienia stron postępowa-
nia. Jak nie dojdzie do porozumienia, to oczywiście 
będzie tak, że wojewoda, w drodze decyzji, wypłaci 
odszkodowanie, czyli miasto dostanie pieniądze… 
Pamiętam, że chyba pan Paweł Adamowicz, że chy-
ba 2 miliony… No, według tej ustawy wojewoda to 
ustali i wypłaci z tego tytułu odszkodowanie, jeżeli 
nie dojdzie do porozumienia. W ustawie jest zapisane, 
o ile dobrze pamiętam, że są 2 miesiące na to, żeby 
dojść do porozumienia.

Kończąc, bo nie chcę przedłużać – mógłbym 
o szczegółach tej ustawy dużo powiedzieć – chcę 
powiedzieć, że doprowadzicie państwo do eskalacji 
napięć i konfliktów przed uroczystościami 1 września 
2019 r., że nie doceniacie samorządu, nie doceniacie 
mieszkańców Gdańska, że ta ustawa, wprowadzana 
w takim trybie, czyli jako specustawa, projekt po-
selski, popsuje atmosferę obchodów 1 września, tej 
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z pytania, bo pani właściwie wszystko powiedziała. 
Oddała pani cały przebieg posiedzenia komisji, które 
prowadziłem, i emocje z tym związane. No, niemniej 
jednak chciałbym, żeby w obecności wicemarszałka 
Senatu pani potwierdziła np. coś takiego, co unie-
możliwia w zasadzie pracę komisji. Otóż okazało 
się, że w trakcie prac komisji myśmy dostali 5 bardzo 
poważnych poprawek do przeanalizowania – dopiero 
wtedy. Proszę powiedzieć coś na temat tego, w jaki 
sposób to wpływa na pracę komisji.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak, bardzo dziękuję za to pytanie, Panie 

Przewodniczący. Rzeczywiście z pana punktu widze-
nia to musi być szczególnie dotkliwe, kiedy komisja 
zbiera się w trybie ekstraordynaryjnym i już w cza-
sie procedowania, kiedy my czytamy dokumenty – 
a pierwszy raz widzimy na oczy np. opinię prawną 
dotyczącą tych zagadnień, zapoznajemy się z opinią 
Biura Legislacyjnego – nagle okazuje się, że projekt, 
który jest projektem posłów PiS… I jeszcze senatoro-
wie PiS nagle zgłaszają poprawki, dosyć szczegółowe, 
które mają na piśmie. Zna je ministerstwo, znają je 
senatorowie PiS, a my je otrzymujemy w ostatniej 
chwili. To było dosyć oburzające. Powinnam o tym 
wcześniej powiedzieć, biję się w piersi, ale myśmy 
się już chyba w jakimś sensie przyzwyczaili do tak 
niewiarygodnych praktyk na posiedzeniach komisji, 
do takiego trybu postępowania, zupełnie niezrozu-
miałego. No, skoro te poprawki były dużo wcześniej 
gotowe, na dzień czy 2 dni wcześniej, to po prostu 
trzeba je było rozesłać drogą e-mailową do wszystkich 
senatorów, a nie tylko do swoich. To było oburzające, 
to rzeczywiście jest prawda. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.
Czy kieruje je pan do pani senator sprawozdawcy?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, do pana senatora 

Jackowskiego.)
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Drugie pytanie będę miał do pana senatora Gawła, 

ale to za chwilę.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! W dyskusji 

padały argumenty – oczywiście ze strony zwolenni-
ków przejęcia tego terenu, bo o tym mówię – że po 
przejęciu nastąpi przyśpieszenie czy lepsza realizacja 
inwestycji. Czy mógłby pan, jeśli była taka dyskusja 
prowadzona na posiedzeniu komisji – a była, skoro 
padły takie wnioski – powiedzieć, na czym miałaby 
polegać lepsza realizacja po przejęciu terenu? To jest 
pytanie do pana senatora.

Senator Jan Maria Jackowski:

Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to na ten temat nie 
było dyskusji podczas posiedzenia Komisji Kultury 
i Środków Przekazu.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to jest ustawa 
o zgromadzeniach publicznych i wiadomo, jaka jest 
hierarchia. Jeżeli organizatorem jest rząd, to jest 
pierwszeństwo takich obchodów. I właśnie ta ustawa 
uniemożliwia zakłócanie, jeżeli ktoś chciałby ze złej 
woli – podkreślam: ze złej woli – w jakikolwiek 
sposób zakłócać komukolwiek przebieg manifestacji.

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora, 
to ja wyraziłem się chyba jasno. Uważam – i chyba 
każdy w tej Izbie podziela ten pogląd – że obchody 
1 września na Westerplatte, coroczne… Ja przypo-
mnę, że one co roku odbywają się o czwartej z mi-
nutami, już nie pamiętam, o której…

(Głos z sali: O 4.45.)
Tak, o 4.45, dziękuję za podpowiedź.
…Z udziałem przedstawicieli rządu, przedstawi-

cieli samorządu, wojska…
(Senator Kazimierz Kleina: Parlamentu, Senatu…)
…parlamentu, Senatu, mieszkańców. Te uroczy-

stości co roku się odbywają i nic nie wskazuje na to, 
żeby takich uroczystości miało w przyszłości nie być. 
Ja, prawdę powiedziawszy, nie bardzo rozumiem 
związek pytań pana senatora z przedmiotową ustawą. 
Przypuszczam, że wszyscy w tej sali są, a przynajmniej 
deklarują, że są, zwolennikami godnego uczczenia tych 
uroczystości i godnego historycznego upamiętnienia 
tego miejsca. I tyle. Ja już co do szczegółów, jak ktoś 
sobie wyobraża scenariusz takich obchodów i to, kto 
ma być organizatorem… No, o takich sprawach pod-
czas posiedzenia komisji nie dyskutowaliśmy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję. Proszę chwilę pozostać, bo teraz pytanie 

będzie zadawał pan senator Jerzy Fedorowicz.
Czy to pytanie też do pana senatora Jackowskiego?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, nie, ja popro-

szę…)
To dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: …panią senator 

Barbarę Zdrojewską…)
Nie ma pani senator.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jest, jest.)
(Głos z sali: Jest.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Jestem tutaj.)
O, przepraszam panią.
Proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Ja chciałbym, Panie Marszałku… Pani Senator, 

ja po pani wystąpieniu miałem ochotę zrezygnować 
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(senator L. Czarnobaj) Po szóste, zakreślenie terminów na przekazanie 
akt do sądu administracyjnego, ustawa nakłada obli-
gatoryjny termin 15 dni, na samo rozpoznanie skargi 
na decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji w za-
kresie infrastruktury dostępowej – 30 dni, a także na 
rozpoznanie ewentualnej skargi kasacyjnej – 2 mie-
siące. To tyle.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
mógłbym w uzupełnieniu?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Uzupełnienie, tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, tak.)
To proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Dziękuję za 

informację, bo każda informacja jest elementem wie-
dzy, ale ja nie o to pytałem, więc jeśli pan marsza-
łek pozwoli, to zapytam jeszcze raz, może niezbyt 
wyraźnie mówiłem. Oczywiście jeśli pan marszałek 
pozwoli.

Panie Senatorze, ja pytam, jak ma się przejęcie 
terenu do tezy o przyspieszeniu realizacji. Tak więc 
zapytam tak, aby pana ukierunkować. Czy wraz 
z tymi ułatwieniami, o których pan senator przeczy-
tał, i z tym, że właścicielem pozostaje miasto Gdańsk 
i jest współrealizatorem, o czym mówiła pani senator 
Zdrojewska, bo była taka deklaracja… Czy tylko sy-
tuacja, w której właścicielem będzie Skarb Państwa, 
ułatwia proces inwestycyjny? Jak ma się jedno do 
drugiego? A za tę informację również dziękuję.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, jedno z drugim jest bardzo ściśle 

powiązane. Rozumiem, że pańska teza zawarta w tym 
pytaniu dotyczyła tego, jak długo trwałyby te postę-
powania – bo te wszystkie czynności i tak trzeba by 
wykonać – gdybyśmy w obecnym stanie prawnym 
przystąpili do realizacji takiego zadania. Gdybyśmy 
obecnie… Terminy, które tam są, i możliwości zasto-
sowania różnych procedur administracyjnych i sądo-
wych… te terminy są znacznie dłuższe. Ta ustawa 
umożliwia przyspieszenie procedur, mówiąc ogólnie.

Ponadto przypomnę, że struktura własnościowa 
półwyspu Westerplatte jest taka, że ok. 15% obszaru 
jest własnością miasta Gdańska, zaś pozostały obszar 
ma innych właścicieli, w tym oczywiście również 
Skarb Państwa, do tego są tam tereny wojskowe. Stąd 
w tej ustawie m.in. dookreślenie, bo pojawiło się ono 
po naszej poprawce w komisji kultury, procedury 
uzyskania odpowiednich zgód w porozumieniu np. 
między Ministerstwem Obrony Narodowej a inwe-

Jak pan marszałek pozwoli, to do pana senatora 
Gawła od razu się zwrócę, żeby drugi raz nie zabierać 
głosu. Powiedział pan, że na pytanie pani prezydent 
– to było pytanie odnoszące się do drożności, do pro-
wadzonych inwestycji, do tego, czy to im nie zagrozi 
– nastąpiła oczywista riposta pana posła Kazimierza 
Smolińskiego i pana ministra. Ja bym prosił o przy-
toczenie tej oczywistej riposty, która padła w czasie 
posiedzenia komisji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, odpowiadam na pańskie pytanie. 

Otóż, po pierwsze, w świetle tej specustawy będzie 
możliwe zastąpienie wymogu uzyskania uzgodnień 
i pozwoleń, opinii, warunków, zgód bądź stanowisk 
niezbędnych w świetle obowiązujących przepisów 
procedurą opiniowania przez organy wskazane 
w art. 4 ust. 3 ustawy oraz wskazanie terminu na 
przedstawienie swojego stanowiska pod rygorem 
uznania, że dany organ nie zgłasza zastrzeżeń, jeżeli 
nie wyda opinii we wzmiankowanym terminie. To 
samo dotyczy uzgodnienia z zarządcą drogi publicz-
nej jej budowy lub przebudowy.

Po drugie, wyznaczenie terminu wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie bu-
dowy muzeum – 60 dni. O tym jest mowa w ustawie.

Po trzecie – to jest kolejne udogodnienie służące 
realizacji tego celu, bo o to pan pytał – przyznanie po-
stępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie budowy muzeum 
swego rodzaju pierwszeństwa przed czynnościami 
obrotu cywilnoprawnego oraz przed postępowaniami 
administracyjnymi związanymi z realizacją innych 
inwestycji.

Po czwarte, wprowadzenie szeregu uproszczeń 
proceduralnych w postępowaniu głównym dotyczą-
cym wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie budowy muzeum, np. złago-
dzenie wymogów związanych z prawem strony do 
udziału w postępowaniu czy też obowiązków in-
formacyjnych, doręczeniowych po stronie organu, 
zwłaszcza w kontekście nieuregulowanego stanu 
prawnego nieruchomości, oraz w postępowaniu je 
poprzedzającym, tzn. dotyczącym wydania pozwo-
lenia wodnoprawnego.

Po piąte, zakreślenie 90-dniowego terminu na wy-
danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla inwestycji w zakresie budowy muzeum.
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(senator J.M. Jackowski) dowane w Gdańsku, o tym, że dzisiaj nie ma gdzie 
wojska wsadzać w Gdańsku. I to jest sprawa…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale po co w Gdańsku 
wojsko…)

Ale, Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, to w dyskusji.)
Ja odpowiadam, ja nie będę mówił, po co czy nie 

po co. Zadano mi pytanie, więc ja na pytanie odpo-
wiadam. I proszę państwa, żebyśmy skrócili polemi-
kę, naprawdę mówmy konkretnie – konkretne pyta-
nia, konkretne odpowiedzi. Jeżeli chodzi o jednostkę 
specjalną, to nie będzie ona likwidowana, jest dla niej 
miejsce. Jeżeli chodzi o budowę centralnego portu 
gdańskiego, to minister Sellin odpowiedział, że jest 
kontakt z ministerstwem, absolutnie nie będzie żadnej 
kolizji, jeżeli chodzi o budowę portu i rozbudowę 
czy zaprojektowanie budowy tego muzeum. Takie 
odpowiedzi były.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pani senator Pańczyk-Pozdziej. 

Proszę bardzo.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja do senatora Jana Marii mam pytanie. Pan se-

nator przekonywał, że fakt budowy muzeum nie 
budzi sprzeciwu, i to jest prawda, niczyjego sprze-
ciwu nie budzi, bo jest to inwestycja akceptowana 
przez wszystkich. Jeśli się mówi o jakichkolwiek 
wątpliwościach, to dotyczą one jedynie faktu reali-
zacji tejże inwestycji w ramach specustawy. I ja nie 
bardzo zrozumiałam, czy to, co pan tłumaczył… 
te walory, w odpowiedzi dla senatora, to dotyczyło 
właśnie specustawy? Bo ja się pogubiłam w tym 
tłumaczeniu.

Senator Jan Maria Jackowski:
Tak jest, dlatego że specustawa, Pani Marszałek, 

umożliwia skrócenie… może nie tyle umożliwia 
skrócenie, ile określa normy czasowe postępowań 
administracyjnych, które są związane z realizacją 
przedsięwzięcia. Wiadomo, że trzeba wystąpić o po-
zwolenie na budowę, trzeba robić różne uzgodnienia, 
uzgodnienia środowiskowe, jest kwestia użytkowania 
dróg do budowy itd., to wszystko, co jest związane 
z dużą inwestycją. Ta ustawa przyśpiesza ścieżkę 
uzyskiwania kolejnych etapów postępowań admini-
stracyjnych i sądowo-prawnych, które są niezbędne 
do realizacji tej inwestycji.

storem, który będzie w tym zakresie działał. Tak że 
wydaje mi się, że cel ustawy jest oczywisty, jasny 
i precyzyjny.

Ponadto, skoro pan o to pyta, pragnę zauważyć, że 
miasto Gdańsk przez kilkadziesiąt lat miało możli-
wość zagospodarowania tego terenu, przecież nic nie 
stało temu na przeszkodzie, a tego nie zrealizowało, 
poza tym zakresem, który jest obecnie. W związku 
z tym to nie jest taka sytuacja, jak tu w toku debaty 
mówiono, bo była mowa o jakimś rzekomym zabo-
rze, przejęciu, przechwyceniu. Samorząd jest częścią 
państwa tak samo jak administracja rządowa, to jest 
jedno i to samo państwo, to są pojęcia prawne, więc tu 
nie mówimy o żadnym zaborze czy przejęciu. Zatem 
jest to wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Można 
takie kwestie regulować ustawowo, jest to zgodne 
z konstytucją i obowiązującym porządkiem prawnym 
w Polsce. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje…
(Senator Leszek Czarnobaj: Proszę o zapisanie 

się do pytania.)
Panie Senatorze, w następnej kolejności.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dobrze.)
(Senator Robert Gaweł: Jeszcze ja.)
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz, ale 

widzę, że jest nieobecny. W takim razie udzielam 
głosu pani senator Pańczyk-Pozdziej. Proszę bardzo.

(Senator Piotr Florek: Było pytanie do pana se-
natora Gawła.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze raz to pyta-
nie…)

Przepraszam bardzo, tak. Było pytanie do pana 
senatora Gawła.

(Głos z sali: To szybko, żeby…)
Potem pan senator Czarnobaj.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze raz to samo.)
Tak, proszę bardzo.

Senator Robert Gaweł:

Panie Senatorze, odpowiedź. Pani prezydent 
Dulkiewicz zapytała, jaka będzie przyszłość jednost-
ki specjalnej z Westerplatte, oraz zapytała o sprawy 
związane z odbudową portu gdańskiego. To były te 
2 pytania. Te pytania, szczególnie to pierwsze, zwią-
zane z jednostką, z bytem tej jednostki specjalnej, 
wywołały reakcję pana posła Smolińskiego, który 
przypomniał pani Dulkiewicz, jak formacja, z której 
się ona wywodzi, likwidowała jednostki na Pomorzu, 
powiedział także o koszarach, które zostały zlikwi-
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tostrad, a na tysiąc kolejnych umowy są podpisane. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
No, to nie było pytanie, ale…
(Senator Piotr Florek: Nie, ale odpowiedzi muszę 

oczywiście… Dziękuję za to pytanie.)
…jeśli pan senator chce zareagować, to…

Senator Piotr Florek:
Tak, tak.
Oczywiście mówiłem na temat współpracy samo-

rządu i pokazałem to na tym przykładzie drogowym. 
Ale jeżeli pan chce kontynuować temat drogowy, to 
przypominam, że nie użyłem zwrotu „dróg ekspre-
sowych i autostrad”. Powiedziałem tylko „autostrad”. 
Dlatego powiedziałem prawdę. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Niejako po sympatii wrocławskiej zwracam się do 

pani senator Zdrojewskiej. Raczyła pani zacytować 
Pawła Adamowicza, że miarą współczesnego patrio-
tyzmu jest szukanie tego, co łączy. Jeżeli myślimy 
o tym, co łączy, to musimy próbować zrozumieć 
drugą stronę. Czy w ramach takiego myślenia jest 
pani gotowa zgodzić się co do takiej argumentacji, że 
na podstawie specustawy minister może np. powie-
dzieć, że nie zezwoli na badania archeologiczne, że 
nie ma potrzeby takich badań… No, może to być też 
spowodowane tym, że druga strona wyobraża sobie, 
że jeżeli samorząd by decydował, to też może zade-
cydować o tym, że tych badań archeologicznych nie 
będzie. Pani senator mówi, że po przejęciu tych tere-
nów długo, długo, długo nic nie będzie się działo. Czy 
bierze pani pod uwagę coś, co można ekstrapolować, 
to, że skoro przez tyle lat ten teren, jak rozumiem, 
był w większym władaniu władz samorządowych, to 
druga strona boi się, że jeżeli zostanie tak, jak było, 
to długo, długo i jeszcze dłużej też nic tam nie będzie 
się działo? Jeżeli miarą współczesnego patriotyzmu 
jest szukanie tego, co łączy, to nie jest to tylko i wy-
łącznie kwestia winy rządu. Być może ta druga strona 
odbiera to tak, że właśnie temu sprzeniewierza się 
pani prezydent Dulkiewicz. A ponadto, jeżeli mówi 
pani, że mamy do czynienia z wojną ministra Sellina 
z Gdańskiem, z władzami Gdańska… Może druga 
strona odbiera to tak, że jest to wojna władz Gdańska 
z ministrem Sellinem? Znam przykłady z Wrocławia, 
w których jest różnica opcji, zdecydowanie, ale w kil-

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Ja mam nadzieję, że pan przekonał Wysoki Senat, 
bo myśmy w komisji nie za bardzo byli przekonani co 
do tych powodów. Ale inna sprawa. Ponieważ w więk-
szości koszty budowy muzeum przejmuje rząd, i to 
potwierdzał tutaj senator Gaweł, bo mówił, że 150 mi-
lionów rząd asygnuje na tę budowę, chciałabym znać 
wkład proporcjonalny rządu i samorządu w tę in-
westycję, zobaczyć, jak to proporcjonalnie wygląda. 
Skoro rząd daje 150 milionów, to ile przeznacza na 
to samorząd?

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja sądzę, że lepiej będzie przekierować to pytanie 

do pana ministra Sellina, który, jak mówił w komisji, 
prowadził rozmowy z miastem Gdańskiem. Sądzę, że 
jest on bardziej kompetentny ode mnie, żeby przed-
stawić, jako przedstawiciel rządu, resortu wiodącego 
dla tego projektu i jako minister, który prowadził 
negocjacje z miastem Gdańskiem, jak ta sytuacja wy-
gląda. To dotyczy również poszerzenia tego o pewien 
kontekst historyczny, co do którego nie chciałbym się 
wypowiadać, ponieważ idea budowy tego muzeum 
to nie jest pomysł obecny. Ten pomysł czy idea ma 
już przynajmniej kilkanaście lat swojej historii, po-
szczególnych etapów, i sądzę, że jak pani marszałek 
zada to pytanie panu ministrowi, to on na pewno 
w skrótowej formie tę informację przedstawi. Myślę 
również o podziale algorytmicznym ewentualnych 
kosztów, ponieważ miasto, jak rozumiem, nie wyra-
ziło niechęci do przystąpienia w jakiejś formie do tego 
projektu. Co do zasad, to będziemy mieli ustalenia 
między resortem kultury i dziedzictwa narodowego 
a miastem. To będzie, jak rozumiem, osobna umowa, 
będą osobne negocjacje i rozmowy. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zwrócić się do pana senatora spra-

wozdawcy Florka. Pan marszałek słusznie zauważył, 
że pan senator znacznie odbiegł od tematu, którym 
się zajmujemy, i mówił o drogach. I ja po prostu 
chciałbym zwrócić uwagę – bo nie tyle zapytać, co 
zwrócić uwagę pana senatora… Mówił pan o tym, że 
żadne drogi ekspresowe i autostrady nie zostały zre-
alizowane. O ile wiem – a to są dane z Ministerstwa 
Infrastruktury – przez ostatnie 3,5 roku zostało od-
danych do użytku 750 km dróg ekspresowych i au-
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(senator J. Obremski) nych komitetach honorowych i dobrze wiemy, ile takie 
komitety honorowe mają do powiedzenia. Tak że taka 
była propozycja rządu.

Ja jeszcze raz apeluję, żeby może jednak nie przyj-
mować tej ustawy, może się jednak pogodzić. Bo aku-
rat o to, jak myślę, przynajmniej werbalnie, chodzi 
tutaj nam wszystkim.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Głos ma pan senator Czarnobaj.
(Senator Piotr Florek: Pytanie…)

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, ja do pana senatora.
Jeszcze raz dziękuję za uzupełnienie, podanie zno-

wu tych samych informacji. Tak więc zadam jeszcze 
raz pytanie: czy na posiedzeniu komisji rozważaliście 
państwo, a jeśli nie, to czy padało to w dyskusji, kwe-
stie dotyczące powstania podmiotu… W podziale, 
skoro 15% ma miasto, a 85% Skarb Państwa… Chodzi 
o powstanie przedsięwzięcia z takim udziałem. Pan 
powiedział, że przejęcie gruntów jest integralną czę-
ścią przyśpieszenia realizacji inwestycji. I chcę jesz-
cze raz zapytać: czy taka sytuacja, w której doszło-
by do kompromisu, w której miasto Gdańsk byłoby 
udziałowcem w przedsięwzięciu, a nie tylko byłoby 
w komitecie honorowym, opóźniłaby realizację inwe-
stycji, przyśpieszyłaby, czy też dla inwestycji byłoby 
to obojętne? Oczywiście gdyby uchwalić te wszystkie 
udogodnienia, które pan senator słusznie wymienił, 
w celu osiągnięcia kompromisu co do realizacji waż-
nego dla Polski przedsięwzięcia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, Panie 

Senatorze, teoretycznie, ponieważ w tej chwili mamy 
sytuację, no, nie najlepszych relacji, jeżeli chodzi 
o stronę miasta Gdańska, o ocenę tego projektu, nad 
którym obecnie debatujemy. Tak więc jest pewna, 
nazwijmy to, emocjonalność czy polityczność tej dys-
kusji. Teoretycznie, gdyby była dobra wola obu stron, 
oczywiście można by było realizować taki obiekt. 
Ale różnimy się w ocenie tego, kto ma złą wolę w tej 
sprawie…

(Senator Leszek Czarnobaj: O to nie pytałem.)
Śmiem postawić tezę, że tutaj strona, nazwijmy 

to, rządowa nie ma akurat złej woli w tej sprawie.
(Senator Leszek Czarnobaj: A ma dobrą?)

ku sprawach i z ministerstwem kultury, i z innymi 
ministerstwami tego rządu władze Wrocławia umia-
ły się porozumieć. A więc prosiłbym, żeby… Mam 
wrażenie, że większość używanych tutaj argumentów 
nie była tak naprawdę argumentami, tylko opierała 
się na emocjach. Czy jest pani w stanie przyznać, że 
druga strona może w ten sposób to postrzegać i że 
wina jest, być może, nie tak jednoznaczna, jak pani 
to przedstawiła?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
No, jakieś pytanie ostatecznie było postawione 

na końcu.
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Było jakieś pytanie, tak.
Panie Senatorze, powiem tak: zgadzam się z pa-

nem całkowicie, uważam, że druga strona ma swój 
punkt widzenia. I żałuję, że druga strona wyłuszcza 
ten punkt widzenia w publicznej telewizji, gdzie są 
ataki na miasto Gdańsk od wielu, wielu miesięcy. To 
mnie boli najbardziej. A jeśli mówimy o współpracy 
samorządu z ministerstwem kultury, to wspominałam 
o tym. Ministerstwo kultury – ten minister kultu-
ry, poprzedni i jeszcze poprzedni – współprowadzi 
w Polsce mnóstwo instytucji i nic złego tam się nie 
dzieje. Jeżeli pan chciałby, żebym panu opowiedzia-
ła o wojenkach pana ministra Sellina w Gdańsku, 
to ja to przedstawię. Jeżeli pan chce, żebym zaczęła 
tutaj mówić o tym, jak pan minister najpierw pró-
bował przejąć Muzeum II Wojny Światowej, co mu 
się udało, jak próbował zdezawuować ECS i obciąć 
dotację dla niego, jak pan minister, jak rząd nie był 
w stanie porozumieć się z władzami Gdańska w spra-
wie organizacji 4 czerwca i obchodów… Mogłabym 
podawać przykłady tego, w jak arbitralny sposób 
było to robione, jak byli wyrzucani z pracy wybitni 
fachowcy, twórcy muzeum, ludzie tacy jak dyrektor 
Machcewicz. Mogłabym tutaj długo opowiadać. A je-
śli chodzi o pana pytanie, to absolutnie przyznaję, że 
strona rządowa ma zupełnie inny punkt widzenia. 
Tutaj absolutnie się zgadzam. Jednak, moim zdaniem, 
jeżeli rząd, jeżeli pan minister Sellin nie spojrzy na 
samorząd jako na partnera, to będzie to fatalne.

Ja podam jeden przykład tego, co tak naprawdę 
w czasie tych słynnych rozmów, które się odbyły mię-
dzy panem ministrem… Może pan minister później 
więcej o nich powie. Ale jedyna propozycja, która 
padła ze strony rządu, to wejście miasta Gdańska do 
komitetu honorowego. Taka propozycja rzeczywiście 
padła. My wiemy, ile… Część z nas zasiadała w róż-
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(senator J.M. Jackowski) Wicemarszałek Michał Seweryński:
2 pytania, Pani Senator. Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak, tak.
A pierwsze pytanie?
(Głos z sali: O aneksję.)
O aneksję, już wiem.
(Senator Jerzy Czerwiński: Co z tą aneksją? Które 

to państwo anektuje?)
Tak, tak. Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, używając terminu „aneksja”… 

Rzeczywiście mogę to uznać za pewną figurę styli-
styczną, bo nie będzie to aneksja w sensie „zagarnięcie 
terytorium pewnego państwa”, tylko będzie to, jeżeli 
coś takiego się zdarzy, przejęcie siłą, bo wiemy, że 
samorząd się na to nie zgadza. A więc jeżeli rząd coś 
przejmie, to zrobi to wbrew woli samorządu. No to jest 
chyba jasne. Tak więc myślę, że użycie słowa „aneksja” 
jest uprawnione. A Gdańsk nie jest jakimś miastem 
eksterytorialnym ani nic takiego, jest częścią Polski, 
jest wspaniałym, patriotycznym miastem. I myślę, że 
dlatego chciałby być współprowadzącym muzeum 
i mieć wpływ na decyzje, które tam będą zapadały.

Drugie pytanie dotyczyło…
(Senator Piotr Florek: Komunalizacji.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Skąd Gdańsk miał 

grunt, o który teraz tak walczy?)
Ja już nie wiem… Pan, zadając pytanie, Panie 

Senatorze, powiedział, że przejął od państwa. Ja 
przypominam, Panie Senatorze, że wszystkie grun-
ty w Polsce…

(Głos z sali: …były państwowe.)
…były państwowe.
(Senator Piotr Florek: W PRL.)
W PRL. Tak że nie ma takiej możliwości, żeby 

jakaś gmina była właścicielem. Po prostu gmina nie 
była właścicielem żadnych terenów.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję, 
Pani Senator.)

I powiem, że…
(Senator Piotr Florek: W 1990 r była komunali-

zacja.)
Tak, w 1990 r nastąpiła komunalizacja. Wtedy 

gminy dostały część gruntów miejskich i stały się 
ich właścicielami. I powiem…

(Senator Piotr Florek: Na własność.)
Słuchajcie, jak mówicie i z tej, i z tej strony, to ja 

nic nie słyszę.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani senator 

mi pomogła we wprowadzaniu porządku.)
Tak.
I chciałabym powiedzieć, Panie Senatorze, że to 

kompletnie nie ma znaczenia dla sprawy, dlatego że 
zawsze się można porozumieć i dogadać.

Oczywiście, że ma dobrą. Projekt budowy takiego 
obiektu był przecież zgłaszany jeszcze w czasach, 
kiedy Prawo i Sprawiedliwość pierwszy raz formuło-
wało rząd. I ten projekt ma swoją długą historię. Nie 
chciałbym w tej chwili tego opowiadać, bo o wiele 
lepiej ode mnie zrobi to pan minister Sellin. I pewnie 
on się ustosunkuje do tego, o czym tu mowa, skoro 
takie pytania i kwestie padały, i będzie bardziej kom-
petentny, aby udzielić tutaj szczegółowych informacji. 
Ja mogę się wypowiadać teoretycznie. Teoretycznie 
wspomniana możliwość oczywiście mogłaby być. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja swoje pytanie 
kieruję do pani senator Zdrojewskiej.

My powinniśmy tutaj argumentować w sposób 
logiczny, ale mniej emocjonalny. Chyba się zgadzamy 
co do tego stwierdzenia. W trakcie swojego pierwsze-
go wystąpienia użyła pani sformułowania „aneksja 
terenu samorządu”…

(Senator Barbara Zdrojewska: Czy pan ma włą-
czony mikrofon?)

Tak, tak.
O, teraz będzie lepiej słychać.
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak. Dziękuję bar-

dzo.)
W trakcie pierwszego wystąpienia użyła pani sfor-

mułowania „aneksja terenu samorządu”. „Aneksja” 
w słownikowym znaczeniu to włączenie siłą przez 
państwo całości lub części terytorium innego pań-
stwa. To w jakim państwie leży Gdańsk? Czy może 
jest samodzielnym państwem? Czy to była bardziej 
jakaś taka figura poetycka? A tak naprawdę to czy oba 
te podmioty, tzn. państwo i samorząd – jeśli w ogóle 
można samorząd oddzielić od państwa – mają według 
pani taką samą pozycję ustrojową? Bo według mnie 
w konstytucji jest inaczej.

I drugie pytanie. Mówimy o terytorium czy też 
terenie, gruncie, który należy do władz gminy. Proszę 
mi powiedzieć: a skąd to terytorium się wzięło w ge-
stii, we władzy tej gminy? Jak gmina stała się jego 
właścicielem? Kupiła, zapracowała na nie, czy też 
dostała za darmo od państwa na zasadzie przepisów 
przejściowych z roku bodajże bodajże 1990 czy 1989? 
Proszę wytłumaczyć, dlaczego ten teren jest w gestii 
gminy?
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(senator B. Zdrojewska) wrażliwe na politykę historyczną, i to politykę histo-
ryczną prowadzoną instytucjonalnie poprzez ambitne 
budowy nowych instytucji, które tą polityką się zaj-
mują. Przy czym ta polityka jest konieczna, bo nawet 
w ostatnich latach widzieliśmy, ile jest przekłamań, 
stereotypów, nawet złej woli, jeśli chodzi o ocenę pol-
skiej historii i polskiego dorobku historycznego oraz 
zasług Polski w dziejach Europy czy świata. Obok są 
środowiska polityczne, które na to zbyt wrażliwe nie 
są, mają inne priorytety, nie bardzo się tym interesują 
i nie bardzo się tym zajmują. Dowód na to, że tak jest, 
jest taki, że my zawsze, kiedy byliśmy u władzy, na-
wet w ciągu tego krótkiego czasu 2005–2007, i teraz, 
od 4 lat, takie instytucje staramy się wspierać i takie 
budujemy. Inne środowiska polityczne, kiedy rządziły 
w Polsce, takich instytucji raczej nie wspierały i nie 
budowały. Dowód na to jest taki, że to za naszych rzą-
dów, w latach 2005–2007, powstało Muzeum Historii 
Polski. Potem sprawy stały w miejscu i nic się nie 
działo przez 8 lat. Dopiero teraz budujemy siedzibę 
tego muzeum na warszawskiej Cytadeli. Muzeum 
koniecznego, bardzo potrzebnego, bo przecież warto 
światu i Polakom opowiedzieć syntetycznie o pol-
skich tysiącletnich dziejach w jednym miejscu. To jest 
najbardziej ambitny projekt w historii Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To za naszych rządów będziemy też finalizo-
wać budowę muzeów dedykowanych 2 najważ-
niejszym Polakom w tysiącletniej historii. Polacy 
od lat wskazują, że takimi osobami są w pierwszej 
kolejności Jan Paweł II i w drugiej kolejności Józef 
Piłsudski. Budowa takich muzeów jest ambitnie re-
alizowana. To za naszych rządów jest realizowana 
i już bliska ukończenia budowa Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce, jak również Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 
na Rakowieckiej w Warszawie. Nasi poprzednicy 
w oficjalnym komunikacie poprzedniego ministra 
kultury uznali, że nie ma w Polsce społecznego za-
potrzebowania na muzeum żołnierzy wyklętych. 
To za naszych rządów powstała inicjatywa i jest 
budowane Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej 
Rzeczypospolitej. Potrzeba budowy muzeów Kresów 
– tak to ludzie na ogół nazywają – jest bardzo sil-
na i sygnalizowana w bardzo różnych miejscach 
w Polsce. Zdecydowaliśmy, że najważniejsze mu-
zeum dedykowane Kresom powstanie w Lublinie, 
i ono już powstaje. Również za naszych rządów 
jest wsparcie dla budowy Muzeum Pamięci Sybiru 
w Białymstoku. Jest tworzone Muzeum Piaśnickie.

Wreszcie dochodzę do meritum dyskusji, któ-
rą dzisiaj toczymy, czyli Muzeum Westerplatte 
i Wojny 1939. To muzeum też ma swoją historię, 
którą warto opisać, bo na przykładzie tej historii 
zobaczymy, kto jest wrażliwy na tematykę polityki 
historycznej, a kto nie jest.

Ja pamiętam, że wielokrotnie… Ja jestem osobą, 
która wiele lat spędziła w samorządzie. I dobrze pa-
miętam, jak myśmy na różne… Pan senator Obremski 
też pamięta, że myśmy oddawali państwu albo zamie-
niali różne tereny na różne szczytne cele. Było to za 
różnych rządów i stosunki samorządu z tymi rządami 
bywały różne, ale, jeżeli była taka potrzeba i trzeba 
było oddać tereny, które były już po komunalizacji 
z roku 1990, które były już własnością miasta, to 
można je było przekazać, np. na potrzeby sądu admi-
nistracyjnego – tak się stało we Wrocławiu. Takie rze-
czy dokonywały się na drodze porozumienia. Nigdy 
nie było takiego przypadku, Panie Senatorze, żeby 
wtedy przyszło komuś do głowy, w tamtym rządzie, 
chyba SLD ‒ nie wiem, jaki to był rząd ‒ wprowadzić 
specustawę i odebrać coś miastu na bardzo ważny cel, 
na sąd. Nie, bo wystarczy się porozumieć. Trzeba ze 
sobą rozmawiać. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Czy są jeszcze pytania do państwa sprawozdaw-

ców?
(Senator Alicja Zając: Nie ma.)
Nie ma.
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister Jarosław 

Sellin, chciałby zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: A jest 
taka potrzeba?)

O potrzebie decyduje pan minister.
(Senator Jan Żaryn: Jest taka potrzeba.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Procedujecie nad ustawą poselską. Wiem, że ta-

kiej procedury nie ma, żeby posłowie wnoszący jakiś 
akt legislacyjny mogli przed Senatem na posiedzeniu 
plenarnym wystąpić, w przeciwieństwie do posiedzeń 
komisji, które wczoraj mieliśmy. W związku z tym ja 
do samego aktu prawnego odnosić się nie będę, bo to 
jest właśnie zadanie posłów sprawozdawców, którzy 
to zrobili na posiedzeniach komisji, ale odniosę się do 
celu tej ustawy, a celem jest zbudowanie plenerowego 
muzeum Westerplatte i wojny obronnej 1939.

Zacznę od tezy, którą jestem w stanie udowodnić. 
Mamy taką sytuację w Polsce – ja jej nie oceniam, 
tylko ją opisuję – że są środowiska polityczne, które są 
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(sekretarz stanu J. Sellin) i dziedzictwa narodowego podjął decyzję, że sko-
ro ma w Gdańsku jako organizator, jedyny organi-
zator, Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939, to logicznie byłoby, gdyby 
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – opowiadające 
szczegółową, ale bardzo ważną dla naszej pamięci 
historię – było filią Muzeum II Wojny Światowej. 
Wydaje się, że z porządkowego punktu widzenia to 
było logiczne i normalne. I taki stan jest dzisiaj. Mamy 
Muzeum II Wojny Światowej, filię w postaci Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939 i marzenie, ambicję, żeby 
na terenie półwyspu Westerplatte wreszcie zrealizo-
wać właściwe upamiętnienie pola bitwy i właściwe 
plenerowe muzeum.

Ale żeby to było możliwe, oczywiście potrzebne 
jest to, co jest celem tej specustawy, o której państwo 
senatorowie dzisiaj debatujecie, czyli ujednolicenie 
struktury własnościowej na terenie półwyspu. Warto 
opowiedzieć o każdym szczegółowym epizodzie tej 
7-dniowej bitwy. Ta bitwa miała swoją dramaturgię, 
każdego dnia odbywała się w troszkę innym miejscu, 
troszkę inne były wydarzenia, troszkę inną formę te 
walki przybierały, inni bohaterowie, których warto 
przypomnieć z imienia i nazwiska, się odznaczyli 
w poszczególnych dniach itd., itd. I warto zadbać 
o to, żeby to było takie muzeum spacerowe, które tę 
całą opowieść szczegółowo wyjaśni, uruchomi. No 
ale żeby to było możliwe, to właśnie to ujednolicenie 
własnościowe jest potrzebne, ponieważ właścicieli 
jest paru, nie tylko miasto Gdańsk jest właścicielem. 
Nawiasem mówiąc, miasto Gdańsk dysponuje tam 
nieruchomościami Skarbu Państwa, jak słusznie pan 
senator zauważył – te nieruchomości są w zarządzie 
starosty, a w tym przypadku starostą jest oczywiście 
prezydent miasta Gdańska.

Postawię też tezę następującą. Jeśli dzisiaj jest taka 
dobra wola i nagle pojawiło się po stronie władz samo-
rządowych takie wzmożenie, że rzeczywiście warto 
to muzeum zbudować we współpracy itd., itd., to 
pytanie jest takie: dlaczego, kiedy myśmy próbowali 
to muzeum budować, miasto się w to nie włączało? 
A jeśli miało możliwość zrobić to na tym głównym 
terenie, który jest w jego władztwie – bo tam się od-
bywały najważniejsze części tej bitwy – to dlaczego 
samo tego nie zrobiło? Dlaczego przez ćwierć wieku 
miasto Gdańsk tego nie zrobiło? Miasto Gdańsk opie-
kuje się, poprzez swoje Muzeum Gdańska, Wartownią 
nr 1 o powierzchni 70 m2, bardzo ważnym miejscem 
dla pamięci o Westerplatte – wewnątrz są bardzo 
ważne artefakty, które są istotne dla tej opowieści – 
ale tylko tym. To jest 70 m2, jedno małe mieszkanko, 
a teren pola bitwy to jest wiele hektarów, gdzie są 
zachowane artefakty, są relikty, po których depcze-
my, po których chodzimy. Nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, że w ogóle po nich chodzimy. Jest miejsce, 
gdzie zginął pierwszy żołnierz II wojny światowej 

Otóż oddaję prezydentowi Aleksandrowi 
Kwaśniewskiemu, że w sierpniu 2003 r. ogłosił, że 
pole bitwy na Westerplatte znajdzie się na prezydenc-
kiej ekskluzywnej liście pomników historii. Bardzo 
ważny fakt sygnalizujący, że z punktu widzenia naj-
wyższego w Rzeczypospolitej urzędu takie miejsce 
jak Westerplatte powinno być na owej ekskluzywnej 
liście. To oznacza, że państwo powinno się takim 
miejscem interesować. Wtedy na tej liście znajdo-
wało się zaledwie 40 obiektów w Polsce, dzisiaj jest 
ich już 105. Doszliśmy do 105. Jednak wtedy była to 
bardzo ekskluzywna lista i Westerplatte się na tej 
liście znalazło.

W związku z tym, po tym jak w 2005 r. moje śro-
dowisko polityczne doszło do władzy, zaledwie 2 lata 
później, podjęliśmy decyzję, że Westerplatte trzeba 
zrewitalizować. Trzeba to zrobić, bo jest zaniedbane, 
nie ma tam właściwej opowieści o tej 7-dniowej bi-
twie. Trzeba doprowadzić do tego, żeby powstało mu-
zeum i żeby… Nawet mieliśmy taki plan – w 2005 czy 
2006 r. można było jeszcze o tym pomarzyć, aczkol-
wiek czasu nie było za wiele – żeby na siedemdziesią-
tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, czyli w roku 
2009, takie muzeum już mieć, żeby już było zbudowa-
ne i zorganizowane. Powołaliśmy pełnomocnika wo-
jewody pomorskiego do spraw rewitalizacji i budowy 
takiego muzeum, a nawet zdążyliśmy ogłosić powsta-
nie muzeum 1 września 2008 r. Projekty, wbrew temu, 
o czym mówiła pani senator Zdrojewska, już były 
i są, ciągle leżą na stole. One mogą podlegać jakiejś 
korekcie, może warto jeszcze nad nimi się pochylić, 
ale już wtedy były prezentowane, były bardzo cieka-
we. Moim zdaniem do tych projektów można wrócić. 
Niestety chwilę później utraciliśmy władzę w wy-
borach parlamentarnych. Nasi następcy nawet się 
jeszcze przez moment wahali, bo 1 września 2008 r. 
też ogłosili, że powołują muzeum Westerplatte, ale 
już 3 miesiące później, w grudniu 2008 r., zmienili 
nazwę muzeum Westerplatte na Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku i rzeczywiście zrealizowali 
budowę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 
Na Westerplatte nie działo się nic.

W związku z tym, kiedy ponownie zdobyliśmy 
władzę w 2015 r., jedna z pierwszych decyzji ministra 
kultury była taka, że powołujemy ponownie Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939. I taka instytucja jest, 
istnieje. Takie muzeum w sensie instytucjonalnym 
istnieje, ale oczywiście ono powinno być na terenie 
Westerplatte, na terenie półwyspu Westerplatte. Ta 
instytucja powinna mieć szansę zbudować plenerowe 
muzeum pola bitwy.

W kwietniu 2017 r. w związku z tym, że Muzeum 
II Wojny Światowej dokończyło już budowę swojej 
siedziby, otworzyło swoje podwoje, minister kultury 
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(sekretarz stanu J. Sellin) ale oczywiście warto się nad tą koncepcją jeszcze 
zastanowić. Koncepcja, jaką przedstawiło Muzeum 
Gdańska, które nagle wzmogło… W ostatniej chwili, 
kiedy zobaczyli, że my naprawdę, na serio to muzeum 
chcemy zbudować, to nagle, szybko zaczęli też coś 
wymyślać. I to tam jest coś, co jest bardzo niepokojące 
i co nam zarzucała pani senator Zdrojewska – jakieś 
szklane bryły, pełno betonu. Nie, my uważamy, że 
to powinno być raczej wydobycie tego, co jest, tych 
oryginalnych reliktów, które istnieją, a co najwyżej 
– takie jest moje osobiste zdanie; to zostawmy fa-
chowcom – np. odbudowa tego małego, można po-
wiedzieć, przeładunkowego dworca kolejowego przy 
wjeździe na teren wojskowej składnicy tranzytowej, 
bo przydałaby się np. jakaś mała sala kinowa na te-
renie Westerplatte, gdzie będzie można różne filmy 
o Westerplatte pokazywać i to miejsce mogłoby temu 
służyć, czy np. willi oficerskiej. Ale to jest kwestia 
jeszcze do dyskusji.

Pojęcie „Disneyland” rzeczywiście się pojawiało i, 
moim zdaniem, jest ono w tym kontekście skandalicz-
ne. Polacy wskazują, że 2 najważniejsze miejsca geo-
graficznie przez nich kojarzone z II wojną światową to 
jest Auschwitz-Birkenau i Westerplatte. Nie wyobra-
żam sobie, żeby ktoś używał pojęcia „Disneyland” 
wobec jakichkolwiek działań władz polskich, które 
chcą dobrze zorganizować i upamiętnić takie miejsca 
jak Auschwitz-Birkenau i Westerplatte. To nie będzie 
żaden Disneyland – to będzie polska opowieść o bo-
haterskiej walce polskich żołnierzy, którzy pierwsi 
stawili opór wobec agresji niemieckiej.

Pani senator Zdrojewska wspomniała też, że 
w roku 2017 powodem połączenia Muzeum II Wojny 
Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 
była ponoć chęć odwołania kierownictwa Muzeum 
II Wojny Światowej. To ja wyrażę pewne zdziwienie, 
że dyrektor Machcewicz, którego pani wspomniała, 
kiedy się dowiedział, że ma pod swoją opiekę dostać 
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, uznał, że to jest 
akt agresywny wobec niego i że on sobie tego nie 
życzy. No, rzeczywiście, jeżeli taką postawę miał 
dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, jeżeli uważał, 
że przekazanie mu muzeum Westerplatte jest aktem 
agresywnym, to chyba rzeczywiście na to stanowisko 
się nie nadawał.

Pani senator też wspomniała, takie podejrzenie 
sformułowała, że nie będzie zgody na badania ar-
cheologiczne. Pani Senator, to właśnie dzięki temu, 
że powołaliśmy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, 
już się odbyły 4 sezony badań archeologicznych na 
półwyspie Westerplatte, a miastu Gdańsk nigdy 
wcześniej nie przyszło do głowy, żeby takie badania 
przeprowadzić. I w ramach tych 4 sezonów badań ar-
cheologicznych wydobyliśmy z ziemi na Westerplatte 
50 tysięcy artefaktów, z których kilka tysięcy nadaje 
się na wystawę stałą. To są cenne, bardzo emocjonalne 

znany z imienia i nazwiska. Chodzimy po tym miej-
scu i nawet nie wiemy, że po nim chodzimy – ono jest 
w ogóle nieuwypuklone, nieuczytelnione. I takich 
miejsc jest tam wiele.

Jeśli pan marszałek pozwoli, to… Miałem wraże-
nie, że ze strony państwa senatorów padło parę takich 
bardziej konkretnych pytań, ale też tez, do których 
chciałbym się ustosunkować, bo były po prostu nie-
prawdziwe, zwłaszcza jeśli chodzi o wypowiedzi pani 
senator Zdrojewskiej. Tak więc jeśli pan marszałek 
pozwoli, to się do nich ustosunkuję.

Otóż słyszeliśmy w czasie debaty nad tą ustawą, 
że celem głównym jest nie budowa muzeum, tylko 
przejęcie uroczystości. To ja jeszcze raz powtórzę, 
choć mówiłem to wielokrotnie: uroczystości w dniu 
1 września o godzinie 4.45, upamiętniające kolejne 
rocznice wybuchu II wojny światowej, organizuje od 
21 lat miasto Gdańsk. To był pomysł śp. prezydenta 
Pawła Adamowicza. I dobrze, jestem wdzięczny za 
to, że miasto to robi od 21 lat. Zawsze na te uro-
czystości przybywają najwyższe władze państwo-
we, rządowe, parlamentarne i tak też będzie w tym 
roku. Ze względu na to, że te uroczystości w tym 
roku dotyczą okrągłej rocznicy, osiemdziesiątej, my 
również zaplanowaliśmy w Gdańsku wiele uroczysto-
ści, na które zapraszamy przedstawicieli samorządu 
miasta Gdańska. My na uroczystość zaplanowaną 
przez samorząd oczywiście przybędziemy. Mam 
nadzieję, że Gdańsk się zrewanżuje przybyciem na 
wielkie widowisko na wodzie i na lądzie, związane 
z przypomnieniem naszej historii w rocznicę podpi-
sania paktu Ribbentrop-Mołotow, bo to też będzie 
osiemdziesiąta rocznica, na konferencję międzyna-
rodową z udziałem ekspertów i historyków z państw, 
które zostały pokrzywdzone przez pakt Ribbentrop-
Mołotow, od Finlandii po Rumunię, bo taką rzecz też 
zorganizujemy, na wielką wystawę zorganizowaną 
w Muzeum II Wojny Światowej, otwartą 1 września, 
pokazującą, że Polacy pierwsi się przeciwstawili 
2 totalitaryzmom – mutacja tej wystawy będzie pre-
zentowana w 80 polskich placówkach dyplomatycz-
nych w świecie, w językach oryginalnych danych 
krajów po to, żeby całemu światu przypomnieć, kto 
ten pierwszy opór stawił – i na odsłonięcie pomnika 
Witolda Pileckiego w dniu 17 września w Gdańsku 
przy Muzeum II Wojny Światowej. Myślę, że powin-
niśmy się na tego typu uroczystościach, związanych 
z tą rocznicą, wspólnie spotykać.

Na zarzut pani senator Zdrojewskiej, że nie ma 
koncepcji muzeum, już odpowiedziałem. Ta kon-
cepcja jest, jest bardzo ciekawa, pochodzi jeszcze 
z roku 2006, a opracowana została w dużej mierze 
przez obecnego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków na Pomorzu i przez muzealników specjalistów, 
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(sekretarz stanu J. Sellin) W ramach tych wojen w Gdańsku doprowadziłem też 
do tego, że miasto Gdańsk otrzymało istotne środki 
europejskie na forty i na Hewelianum. W ramach tych 
wojen w Gdańsku właśnie w ostatnich dniach waląca 
się dominikańska bazylika św. Mikołaja w Gdańsku 
uzyskała pieniądze na ratunek. W ramach tych wojen 
kościół św. Piotra i Pawła, który niedawno płonął, 
uzyskuje od ministra pieniądze na ratunek. W ramach 
tych wojen oczywiście istotnie dofinansowujemy cały 
czas, rok w rok Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Teatr Wybrzeże w Gdańsku. W ramach tych wojen 
Muzeum Gdańska, które jest z nami w sporze w spra-
wie Westerplatte, bo podległe jest prezydent miasta 
Gdańska, właśnie 3 dni temu uzyskało 0,5 miliona zł 
na nowy katalog strat wojennych Muzeum Gdańska, 
wszystkich jego 10 filii, na to, żeby na nowo takie 
opracowanie zrobić, bo jest dużo nowych odkryć, 
jakie jeszcze straty wojenne mają poszczególne filie 
Muzeum Gdańska. To są rzeczywiście moje agre-
sywne wojny z Gdańskiem, Gdańskowi niesłużące.

Pani senator Pańczyk pytała, ile rząd, ile samorząd 
mogłyby zainwestować. No, my deklarujemy, że… 
Bo to powinno być takie lekkie muzeum plenero-
we, nie jakieś wielkie kubatury, wielkie inwestycje, 
wielkie budynki. To się rzeczywiście może zmieścić 
w kwocie 150 milionów. To jest i duży pieniądz, i – 
w porównaniu z innymi muzeami – wcale nie taki 
duży, ale my mówimy właśnie o lekkiej konstrukcji, 
a nie o wielkim gmaszysku, w którym w wielkich 
kubaturach byśmy taką opowieść uruchamiali. To ma 
być raczej pole bitwy z uwypukleniem, uczytelnie-
niem tego, jak wyglądała sytuacja w 1939 r. i gdzie 
te wszystkie epizody miały miejsce.

Nie wiem, czy samorząd jest w stanie w ramach 
jakiejś formy współpracy jakieś pieniądze też do tego 
dołożyć. Wiem, że to jedno miejsce, którym samorząd 
się opiekuje, Wartownia nr 1 w Gdańsku, te 70 m2, 
jedyne miejsce, którym miasto Gdańsk się zajmuje, 
żeby przypominać o bitwie o Westerplatte, otrzy-
mywało w ostatnich 20 latach pieniądze w wielkości 
190 tysięcy zł rocznie. To jest ambitny wkład miasta 
Gdańska w upamiętnianie Westerplatte przez ostatnie 
20 lat. Z tego 1/3 jest przeznaczana na wynagrodzenia 
pracowników. Mało tego, ta Wartownia nr 1, która jest 
filią Muzeum Gdańska, w ramach tzw. outsourcingu 
została oddana w zarządzanie firmie prywatnej, któ-
ra się nazywa Kuchnia Polowa, a jej główną ofertą, 
tej Kuchni Polowej, jest częstowanie grochówką. To 
jest wrażliwość na upamiętnienie takiego miejsca jak 
Westerplatte. Ale mam nadzieję, że w przyszłości 
będzie lepiej. Jak zbudujemy to muzeum, to będzie to 
przecież też niezwykła atrakcja dla Gdańska, również 
atrakcja turystyczna. Ludzie i tak przyjeżdżają na 
Westerplatte, bo chcą to miejsce odwiedzić, i dzisiaj 
bardzo często, wychodząc stamtąd, są zażenowani, 
widząc, jak to teraz wygląda, ale i tak je odwiedza-

pamiątki. To miasto Gdańsk próbowało nie pozwolić 
na dalsze badania archeologiczne. Na szczęście wo-
jewódzki konserwator zabytków miał wystarczające 
instrumenty prawne, żeby do ich kontynuowania do-
prowadzić.

Pani senator pytała, czy jest możliwa współpraca 
z samorządem. Oczywiście, że jest możliwa. My nie 
chcemy, żeby temat Westerplatte dzielił. My uważa-
my, że to jest temat ważny dla każdego Polaka, dla 
każdego szczebla władzy publicznej, i chcemy tej 
współpracy. Dlatego były te propozycje, które padły, 
propozycje na spotkaniu bezpośrednim z panią prezy-
dent Dulkiewicz i propozycje sformułowane również 
na piśmie w liście do pani prezydent Dulkiewicz, 
żeby do tego komitetu honorowego, o którym tak 
lekceważąco mówicie – rzeczywiście taka nazwa pa-
dła: komitet honorowy budowy Muzeum Westerplatte 
i Wojny Obronnej 1939 – pani prezydent Dulkiewicz 
wydelegowała 4 swoich przedstawicieli, a będzie 10 
członków, więc to jest istotna reprezentacja, i żeby ten 
komitet miał władzę decyzyjną, tak aby we współ-
pracy z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, 
czyli inwestorem, szczegóły tego upamiętnienia, to, 
jak ono powinno wyglądać, w konsensusie ustalać.

Padła też propozycja, żeby wreszcie pani prezydent 
Dulkiewicz oddelegowała swojego przedstawiciela do 
rady Muzeum II Wojny Światowej. Muzeum funkcjo-
nuje, muzeum ma radę, która funkcjonuje już 2 lata 
i jest złożona z wybitnych historyków, wybitnych mu-
zealników, kombatantów. Nie wiem, dlaczego, mimo 
wielokrotnych próśb, prezydent miasta, w którym to 
muzeum funkcjonuje, prezydent Gdańska nie chce 
oddelegować swojego przedstawiciela do Muzeum 
II Wojny Światowej. Jak się chce mieć wpływ, to po 
prostu warto skorzystać z jakiegoś instrumentu, żeby 
ten wpływ mieć.

No i jest propozycja – na szczęście już przyjęta, jak 
wczoraj się dowiedziałem – żeby miasto Gdańsk od-
delegowało też swojego przedstawiciela do komitetu 
budowy pomnika Witolda Pileckiego, bo np. marsza-
łek pomorski, z Platformy Obywatelskiej, wszedł do 
takiego komitetu, a miasto Gdańsk jakoś na te prośby 
nie reagowało. Na szczęście to już jest zrealizowane.

Użyła pani senator takiego sformułowania, że ja 
jakieś wojny w Gdańsku prowadzę. To dosyć bolesne 
dla mnie, bo ja jestem posłem z Gdańska z dosyć 
istotnym poparciem. Odpowiem pani senator, że ja 
prowadzę wojny dla Gdańska. Bazylika Mariacka, 
najważniejszy kościół w Gdańsku, największy kościół 
ceglany w Europie, dzięki – no, mogę tak nieskrom-
nie powiedzieć – również moim staraniom uzyskał 
20 milionów zł na renowację, czyli na renowację, na 
odnowienie tak duże, w takiej skali zaprojektowa-
ne, jakiego nie było od odbudowy bazyliki w 1945 r. 
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(sekretarz stanu J. Sellin) to będzie wyglądało. A to, o czym pan mówi, to jest 
zupełnie co innego.

Druga kwestia. Naprawdę proszę nie porównywać 
muzeum w Auschwitz do muzeum Westerplatte z tego 
powodu, że muzeum w Auschwitz jest właśnie przy-
kładem takiego muzeum, gdzie nawet cegiełka nie zo-
stała ruszona, gdzie się niczego nie odbudowuje itd., 
bo wszyscy pielęgnują to jako miejsce wspólnej pa-
mięci. Tymczasem koncepcja dyrektora Nawrockiego, 
dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, odnosząca 
się do Westerplatte jest zupełnie inna.

I trzecia rzecz. Panie Ministrze, jeżeli pan wymie-
nia muzea, które… Wymienił pan muzea za ostatniej 
kadencji zrobione. Panie Ministrze, pan mówi o po-
wołaniach instytucji. Pan do tej pory… Być może ja-
kieś było, chyba muzeum Ulmów jest gotowe, ale to są 
nieduże muzea. Pan do tej pory żadnej dużej placówki 
nie otworzył. Muzeum historii jest nieskończone, nie 
może pan o tym powiedzieć. Ale doskonale pan wie, 
że pana poprzednicy mogą się pochwalić muzeami, 
i to wielkimi inwestycjami właśnie dla Gdańska, ta-
kimi jak Muzeum II Wojny Światowej. To są miejsca 
pamięci, to są miejsca patriotyzmu. Jest wśród nich 
muzeum Europejskie Centrum Solidarności, które 
mówi o najwspanialszej rzeczy, z której możemy być 
dumni, także muzeum „Polin” w Warszawie, które 
też jest wspaniałym przykładem pamięci o historii, 
możemy mówić o muzeum Chopina, które zostało 
wybudowane.

Mówi pan, że pan buduje muzeum Jana Pawła II. 
Przecież rząd Platformy Obywatelskiej…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Pani Senator, ja bardzo przepraszam, ale to jest 

wywód trwający…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale ja już kończę.)
…już tyle co wypowiedź w debacie. Proszę jed-

nak…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale proszę dać mi 

powiedzieć. Mogę?)
No, Pani Senator, ale w jakim trybie? Przecież 

to jest wypowiedź typowa dla debaty, więc proszę 
kończyć.

(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku…)
Pani Senator…
(Senator Barbara Zdrojewska: Pan minister raczył 

łaskawie przez 10 minut do mnie mówić, tak że…)
Ale pan minister ma nieograniczony czas.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja tylko prostuję, już ostatnie zdanie.
Muzeum Jana Pawła II zostało zbudowane przez 

rząd Platformy Obywatelskiej, wspaniałe muzeum 

ją. Statystyki pokazują, że po bazylice Mariackiej 
Westerplatte jest najchętniej odwiedzanym miejscem, 
takim punktowym miejscem na mapie Gdańska.

Tak że mam nadzieję, że ta inwestycja, którą chce-
my uruchomić w ramach zasady pomocniczości, bo 
najwidoczniej ze względu i na brak wrażliwości, 
i brak determinacji, i brak woli po prostu, żeby to 
miejsce wyglądało właściwiej… W ramach zasady 
pomocniczości państwo musi wejść i po prostu pomóc 
miastu Gdańsk we właściwym upamiętnieniu tego 
miejsca, a jak już to zostanie właściwie upamiętnio-
ne, to wszyscy będziemy szczęśliwi – i Polacy jako 
naród, i miasto Gdańsk, i obywatele miasta Gdańska. 
Ufam, że władze samorządowe miasta Gdańska rów-
nież, ponieważ to miejsce już nie będzie przynosić 
wstydu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwilę pozostać, dlatego że obecnie 

senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie 
dłużej niż minutę pytania do przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Wcześniej jednak w trybie sprostowania pani 
senator Zdrojewska chciałaby zabrać głos. Proszę 
o sprostowanie.

Senator Barbara Zdrojewska:

Tak, bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Ja tylko 
szybciutko…

Panie Ministrze, chciałabym sprostować. Pan 
przedstawił w tej chwili zupełnie inną koncepcję 
tego, jak ma wyglądać to muzeum, niż pan dyrektor 
Nawrocki wczoraj na posiedzeniu komisji kultury. 
Pan wyszedł, a pan minister Nawrocki pokazał nam 
film, jak będą wyglądały odbudowywane budynki 
na terenie Westerplatte, zupełnie nowe, odbudowane, 
tłumaczył to też wielokrotnie i dawał nam do zrozu-
mienia – niesłusznie zresztą, nie ma racji – że jest 
to praktyka powszechna na całym świecie, że tak 
się odbudowuje i jest to przyjęte, a pan w tej chwili 
mówi o zupełnie innej koncepcji. Ja myślę, że tutaj 
jest jakieś nieporozumienie. Panowie, wyjaśnijcie 
sobie to, bo jeżeli myśmy wczoraj rozmawiali o zu-
pełnie innej koncepcji Muzeum II Wojny Światowej 
niż ta, o której pan dzisiaj mówi, to jest to bardzo 
poważna sprawa. Dyrektor Nawrocki przecież nie 
po raz pierwszy ten swój film z budynkami, które 
powstaną na terenie Westerplatte… Chwalił się wczo-
raj pan dyrektor, że pokazuje to na całym świecie, 
na sympozjach naukowych, i opowiada o tym, jak 
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(senator B. Zdrojewska) dzaju muzeów dzięki temu, że rządzimy od 2015 r., 
będzie miał miejsce.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Kolejne pytanie.
Pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, troszkę jestem zaskoczony tonem 

pana wypowiedzi, dlatego że mówi pan tutaj jako 
minister kultury, a nie tylko i wyłącznie jako polityk 
jakiejś opcji. W tym kontekście mam do pana pytanie. 
Ubolewam oczywiście też nad tym, że znowu próbuje 
pan licytować się na to, która opcja czy która część 
Polaków ma większą bądź mniejszą wrażliwość hi-
storyczną. Myślę, że nie przystoi, żebyśmy licytowali 
się w tej Izbie w tym kontekście.

Myślę, że wszystkie inwestycje, i te, o których 
mówiła pani senator Zdrojewska, i te, o których mówi 
pan, są niezwykle ważne dla narodu polskiego, tak jak 
ważne jest przedsięwzięcie, o którym dzisiaj dyskutu-
jemy. Bardzo się cieszę, Panie Ministrze, że przywołał 
pan zasadę subsydiarności, konstytucyjną, tę, która 
znalazła się w preambule polskiej konstytucji. Być 
może warto także w ramach tej debaty zwrócić uwa-
gę na art. 15 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
a mianowicie na zasadę decentralizacji państwa, 
w kontekście zasady subsydiarności. Prosiłbym pana 
jako sekretarza stanu w ministerstwie kultury o to, 
żeby jednak spróbować budować relacje z miastem 
Gdańsk, z samorządem terytorialnym i wspólnie zbu-
dować porozumienie, nie tylko w obszarze komitetu 
honorowego, ale także w szerszym kontekście, w kon-
tekście tworzenia koncepcji tegoż muzeum. Czy widzi 
pan taką możliwość? Czy ministerstwo, w którym pan 
pracuje i które ma pan przyjemność reprezentować 
dzisiaj w dyskusji z nami, widzi takie możliwości? 
Czy ono będzie chciało zbudować jakiś kompromis 
i podejmie rozmowy z Gdańskiem? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, te rozmowy trwają. Ja cały czas 

czekam na odpowiedź w sprawie tych 3 konkretnych 
propozycji, które złożyłem. Ja tej odpowiedzi jesz-
cze nie mam, ale liczę na to, że się jej doczekam. 
Na płaszczyźnie tych instytucji, o których mówiłem, 
taka współpraca może być prowadzona i już tylko od 
Gdańska zależy, czy zechce skorzystać z tej oferty.

w Wadowicach, do którego tłumy przychodzą, a panu 
do tej pory się nie udaje… Niewiele się dzieje, jeśli 
chodzi o Świątynię Opatrzności Bożej, żeby dokoń-
czyć to muzeum, które było współfinansowane przez 
ministerstwo. Tyle mam do powiedzenia. Mogłabym 
jeszcze wiele instytucji i muzeów w całej Polsce wy-
liczyć, gotowych, zrobionych, oddanych, cieszących 
się zachwytem widzów, a pan po 4 latach pracy może 
opowiadać o tym, co pan zrobi. Mam nadzieję, że do 
tego nie dojdzie i PiS nie będzie rządziło następną 
kadencję. Dziękuję.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Będzie.)

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Czy pan minister chce się do tego odnieść?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Tak, od 
razu.)

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:

Wydaje mi się, Pani Senator, że to, co ja mówi-
łem o odbudowie tego malutkiego przeładunkowego 
dworca kolejowego i willi oficerskiej, być może też 
dyrektor Nawrocki wspomniał o części koszar, nie 
jest sprzeczne z tym, co wtedy było zaplanowane 
i co dyrektor Nawrocki prezentował, ale powtarzam, 
że to jest jeszcze do dyskusji i może warto się nad 
tą koncepcją pochylić. Na pewno jest tak, jak pani 
senator mówi, że trzeba zadbać o oryginalne relikty 
i je uwypuklić, uczytelnić, pokazać, na pewno nie 
destruować jakimiś wielkimi konstrukcjami na nich 
budowanymi.

Informuję panią właśnie w ramach tej tezy, że 
jedne środowiska są bardziej wrażliwe na poli-
tykę historyczną i instytucjonalną, inne mniej, że 
np. utworzenie Muzeum Historii Żydów Polskich 
„Polin” to była decyzja w dużej mierze polityczna, 
śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Muzeum Jana 
Pawła II zostanie otwarte w tym roku, Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku w przyszłym roku. To są 
duże inwestycje i parę lat musiało minąć, żeby zo-
stały one zbudowane. Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w Ostrołęce – uroczyste obchody Dnia Żołnierzy 
Wyklętych 1 marca były już właściwie w tym roku, 
a wystawa stała zostanie otwarta wkrótce. Tak więc 
taki wysyp, można powiedzieć, otwarć różnego ro-
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(sekretarz stanu J. Sellin) Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Trochę mnie 
zabolała ta opinia, że dopiero teraz, za pana czasów 
powstały te wielkie muzea, wielkie placówki, w ogóle 
takie placówki i że tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości 
jest wrażliwy, jeśli chodzi o pamięć historyczną. 
Zostały tu przywołane placówki, które powstały 
w Gdańsku, czyli Europejskie Centrum Solidarności 
czy Muzeum II Wojny Światowej, ale przecież za 
naszych czasów tych inwestycji w obszarze kultury 
i muzeów było naprawdę bardzo wiele. Na samym 
Pomorzu były to przecież i Muzeum Emigracji, 
i Muzeum Pomorza Środkowego, Narodowe Muzeum 
Morskie, które zbudowało kilka bardzo ważnych od-
działów. To było właśnie w tamtych czasach. Ja ni-
gdy bym się tak nie licytował, bo uważam, że w tym 
obszarze każdy rząd robi wiele i że dokładana jest 
następna cegiełka do tej całej budowy pamięci histo-
rycznej naszego narodu. Ale chciałbym zadać kilka 
takich pytań, które są związane, jak myślę, także z tą 
placówką, o której rozmawiamy.

Pierwsza sprawa. Pan dyrektor Muzeum II Wojny 
Światowej, a muzeum na Westerplatte jest oddzia-
łem właśnie Muzeum II Wojny Światowej, podał, 
że 1 września – to później Polska Agencja Prasowa 
podawała dalej – zostanie wmurowany kamień wę-
gielny pod muzeum Westerplatte. I zawsze rodzi się 
taka obawa, czy to nie jest za szybko. Bo jeszcze nie 
ma – nawet pan minister to mówi – planów, nie ma 
dokumentacji, nie ma zezwolenia na budowę, a już 
wmurowuje się kamień węgielny. Mnie się to kojarzy 
z tą nieszczęsną stępką pod największy na Bałtyku 
prom – on ma być budowany dla chyba PŻB, no, sama 
PŻB do końca nie jest o tym przekonana – z którą 
przez tyle czasu nic nie zrobiono. 3 lata temu tę stępkę 
uroczyście poświęcono z udziałem pana premiera 
Morawieckiego i nie ma nic. Jak mówię, ja jestem 
zwolennikiem, żeby budować te muzea. Ale czy nie 
lepiej zaczekać na dokumenty, na to, aż one będą, aż 
będzie już projekt, będzie przetarg, i wtedy właśnie 
ten kamień węgielny wmurować? Czy nie nastąpił 
jakiś falstart w tej sprawie, który po prostu może 
doprowadzić do złego zrozumienia całej intencji?

I drugie pytanie, też związane z kontekstem 
Muzeum II Wojny Światowej i muzeum Westerplatte. 
Zresztą jak pierwotnie pojawiała się koncepcja 
Muzeum II Wojny Światowej, to rozważano, czy 
nie powinno ono być zbudowane na Westerplatte 
albo nawet w Piaśnicy. Wiem, pamiętam to, bo sam 
uczestniczyłem w tych dyskusjach z panem premie-
rem Donaldem Tuskiem. Podjęto decyzję, że Muzeum 
II Wojny Światowej ma być tam, gdzie jest. To jest 
wielka, ogromna i piękna inwestycja. Ale kwestia 
Piaśnicy to jest też jeden z ważniejszych elementów 
pamięci o początkach II wojny światowej i wielkim 

Jeśli chodzi o współprowadzenie, bo rozumiem, 
że taki postulat też się tu pojawił, to ja przypomnę, 
że kiedy w roku 2008 powstawało Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku – podkreślam: w Gdańsku – to 
była decyzja premiera Donalda Tuska i ministra kul-
tury Bogdana Zdrojewskiego, że to będzie muzeum, 
którego jedynym organizatorem będzie minister kul-
tury i dziedzictwa narodowego. Ja wtedy nie słyszałem 
postulatów ze strony miasta Gdańska, że coś złego 
dzieje się w Gdańsku, nie słyszałem, żeby mówiono: 
prosimy o współprowadzenie tego muzeum, to jest 
w Gdańsku, więc prosimy o współprowadzenie. Ja 
uważam, że wtedy stworzono właściwą konstrukcję. 
Historia opowieści o II wojnie światowej, ale również 
o Westerplatte i całej wojnie obronnej 1939 r., to jest 
historia ogólnonarodowa, nie lokalna, nie tylko gdań-
ska, ale również ogólnonarodowa, w związku z tym 
właściwym organizatorem takiego muzeum i jego filii 
jest minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Króciutko, Panie Senatorze. Tak? Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, no, jednak inwestycja będzie 

realizowana na terytorium jednostki samorządu te-
rytorialnego. Przywołał pan historię z tamtych cza-
sów, ale być może, ja tego nie wiem, może pan to 
wie, o to pytam, ówczesne władze Gdańska wyraziły 
akceptację dla tego, aby to zadanie realizował rząd 
państwa polskiego. Być może dzisiaj warto usiąść do 
wspólnego stołu i także wypracować taki konsensus. 
Tylko i wyłącznie o tym mówię. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
W pełni się z panem senatorem zgadzam. 

Rzeczywiście, miasto Gdańsk przekazało grunt pod 
Muzeum II Wojny Światowej budowane przez premie-
ra Donalda Tuska i ministra Bogdana Zdrojewskiego, 
nie było z tym żadnego problemu. A na Westerplatte 
mamy problem.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski.
(Głos z sali: Nie ma go.)
Nie ma pana senatora? No to w takim razie pan 

senator Kazimierz Kleina.
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(senator K. Kleina) jest oczywiście teza subiektywna, mogą państwo z nią 
polemizować – że różne są natężenia, tak bym to 
określił, wrażliwości na prowadzenie instytucjonalnej 
polityki historycznej w różnych środowiskach poli-
tycznych. Ale podkreślam, że mówię o instytucjach 
służących polityce historycznej, a nie w ogóle mu-
zeach, które pokazują właśnie np. rybołówstwo albo 
dzieła sztuki. Bo mnie np. bardzo niepokoi nie tylko 
to, że ta wrażliwość w niektórych środowiskach nie 
jest aż tak intensywna, jakbym sobie życzył. Ale też 
bardzo mnie niepokoi to, że pojawiają się postulaty 
likwidacji ważnych, zasłużonych dla polskiej polityki 
historycznej instytucji, takich jak np. Instytut Pamięci 
Narodowej.

Jeśli chodzi o kamień węgielny, to jest to po prostu 
dobra idea, żeby w okrągłą, osiemdziesiątą rocznicę 
wybuchu II wojny światowej wyrazić taką wolę – bo 
wmurowanie kamienia węgielnego jest też po prostu 
wyrażeniem woli politycznej, czyli tego, że wreszcie 
ruszamy, że wreszcie coś robimy – i żeby taka uroczy-
stość się odbyła. A dzięki tej specustawie, o której dzi-
siaj państwo senatorowie rozmawiacie – a która, jak 
widać po jej założeniach, po prostu ułatwi, uprości, 
skróci różne procedury – będzie można wreszcie to 
muzeum plenerowe mieć. Ja wczoraj na posiedzeniu 
senackiej Komisji Infrastruktury wyraziłem nawet 
takie marzenie, że może warto by było pokusić się 
o to, by w dwudziestą rocznicę prezydenckiej decyzji 
o wpisaniu pola bitwy na Westerplatte na prezydencką 
listę pomników historii mieć już to muzeum gotowe, 
czyli to jest perspektywa roku 2023.

Jeśli chodzi o Piaśnicę – czyli temat nam obu bar-
dzo bliski, z oczywistych względów – to właśnie jedną 
z pierwszych decyzji ministra kultury, decyzją podję-
tą jeszcze pod koniec 2015 r., kiedy tylko przejęliśmy 
władzę, było powołanie Muzeum Piaśnickiego, jako 
filii Muzeum Stutthof, i wykupienie willi prof. Panka, 
jednego z liderów, jak można powiedzieć, polskiej 
inteligencji w Wejherowie z okresu międzywojen-
nego. Starania o wykupienie tej willi od prywatnych 
właścicieli – którzy deklarowali, że chcą ją sprzedać 
– były wieloletnie, ale jakoś nikt wcześniej nie był 
w stanie tego zrobić. A willa ta ma dramatyczną hi-
storię, bo córki prof. Panka – bliźniaczki, nauczycielki 
– zostały zamordowane w Piaśnicy, sama willa zaś 
została zajęta przez Gestapo, które tam, w tej willi, 
rezydowało. W piwnicach tej willi często trzymano 
więźniów, których zaraz po obrabowaniu z wszelkich 
kosztowności czy futer wywożono w samej bieliźnie 
do lasu, żeby tam ich rozstrzelać. I właśnie tę wil-
lę państwo polskie wreszcie ma w ręku. Już teraz, 
w tym roku, został ogłoszony przetarg na jej lekką 
rozbudowę i rekonstrukcję, tak by mogła ona służyć 
celom muzealnym. I myślę, że będzie ona bardzo 
ważnym punktem przypominającym zbrodnię po-
morską – bo tak należy to nazywać. Na przełomie 

mordzie na obywatelach Rzeczypospolitej – także i na 
Niemcach – którzy tam masowo byli wymordowani. 
Jak w związku z tym to Muzeum Piaśnickie, które 
pan formalnie powołał jako oddział Muzeum Stutthof, 
będzie się rozwijało? Czy znowu nie będzie to ze-
pchnięte na jakiś margines w związku z tym, że teraz 
centralnym punktem będzie muzeum Westerplatte? 
Jak pan widzi te 2 elementy, to, jak one będą się łą-
czyły? Bo pojawiła się obawa, że teraz – właśnie, 
150 milionów zł to jest jednak duży wydatek – będzie 
skoncentrowanie się na tym celu.

I przy tej okazji pytanie związane właśnie 
z Narodowym Muzeum Morskim, które jest piękną pla-
cówką, dynamiczną. Ono w tej chwili buduje swój od-
dział, Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa 
Bałtyckiego w Łebie. I wszystko jest pięknie, można 
chwalić to, że rzecz się rozwija, jest dobra współpraca 
z miastem, a także z różnymi organami państwowy-
mi. Tyle że został ogłoszony przetarg na budowę tego 
muzeum – to jest inwestycja kilkuletnia – ale nieste-
ty po ogłoszeniu ten przetarg został unieważniony, 2 
tygodnie czy 3 tygodnie temu. W Łebie pojawiła się 
taka plotka – mam nadzieję, że to jest nieprawda – że 
argumentem za unieważnieniem tego przetargu był 
brak środków finansowych na tę inwestycję. Pojawiła 
się taka plotka, że po prostu trzeba gromadzić pienią-
dze na inne cele i budowa tego obiektu, który ma być 
ważny z punktu widzenia pamięci historycznej – nie 
chcę tego rozwijać, bo nie ma na to czasu – zostanie 
po prostu zatrzymana, wstrzymana. Czy jest szansa, 
żeby dać sygnał mieszkańcom Pomorza, że budowa 
tej placówki nie zostanie wstrzymana, że przetarg się 
odbędzie i budowa ruszy? I…

Wicemarszałek Marek Pęk:
Panie Senatorze, to już może na tym zakończmy, 

bo to już 3 długie pytania…
(Senator Kazimierz Kleina: No, chciałem wszyst-

kie za jednym razem zadać, żeby już nie zabierać 
głosu, bo to jest jakby…)

Pan senator zdąży je zadać jeszcze w następnej 
rundzie, tak że spokojnie.

(Senator Kazimierz Kleina: Tak? Dobrze.)
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Widzę, że rozszerzamy naszą dyskusję i zaczyna-

my rozmawiać o całokształcie działań ministerstwa 
kultury w dziedzinie muzealnictwa bądź polityki 
historycznej. Ja jednak podtrzymam swoją tezę – to 
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(sekretarz stanu J. Sellin) Panie Ministrze, komu zależy na ewentualnym, no, 
wzruszeniu czy też nieuchwaleniu tej ustawy? Kto się 
będzie cieszył, jeżeli to muzeum nie powstanie i nie 
będzie świadczyło o naszej polityce historycznej?

(Poruszenie na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No nie mogę! No nie 

mogę!)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Głos z sali: Tak nie może być.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Jeśli chodzi o innych właścicieli na Westerplatte, 

to są to zarówno MSWiA i MON, jak i… Są też dział-
ki prywatne. Jakoś nie dostrzegamy ze strony innych 
podmiotów jakiegoś oporu wobec tej specustawy, tym 
bardziej że specustawa zakłada odszkodowania dla 
wszystkich właścicieli, którzy tego gruntu na cele 
muzealne będą się musieli pozbyć.

Jeśli chodzi np. o Ministerstwo Obrony Narodowej, 
to dzięki tej specustawie przejmiemy 2 ważne obiekty, 
a mianowicie elektrownię z tamtych czasów, orygi-
nalną, która jest zachowana, i Wartownię nr 4, bardzo 
ważną dla opowieści o historii tej bitwy. Zresztą ka-
mień węgielny będziemy wmurowywać prawdopo-
dobnie właśnie przy Wartowni nr 4. I w najbliższą 
sobotę, zresztą z wiceministrem Skurkiewiczem, 
wiceministrem obrony narodowej, będziemy razem 
na Westerplatte i będziemy wizytować wszystkie te 
tereny, które we współpracy z MON trzeba będzie 
zagospodarować.

Jeśli chodzi o porozumienie z Gdańskiem, to ja już 
mówiłem, na czym polega nasza propozycja współ-
pracy z Gdańskiem. To jest propozycja instytucjonal-
na, chodzi o to, żeby przedstawiciele miasta Gdańska 
mieli swój udział w instytucjach, które się zajmują 
tym, o czym tu mowa. I to jest propozycja trwała. 
No, przecież Rada Muzeum II Wojny Światowej 
będzie zawsze. Komitet organizacyjny… przepra-
szam, komitet budowy muzeum będzie funkcjonował 
tyle, ile będzie trwała budowa. Ale potem też moż-
na pomyśleć jeszcze o uzupełnieniu Rady Muzeum 
II Wojny Światowej o osoby doświadczone w budowie 
muzeum Westerplatte. Tak więc to jest propozycja 
stałej, instytucjonalnej współpracy. Niestety, mam 
takie wrażenie, że z powodu naszej determinacji, żeby 
wreszcie zbudować to muzeum plenerowe, miasto 
Gdańsk nagle, w ostatniej chwili zechciało zbudować 
własne muzeum Westerplatte, na własnym gruncie. 
Szanowni Państwo, to nie byłoby dobre. No, to by 

1939 i 1940 r. Niemcy dokonali czegoś, co można 
nazwać zbrodnią pomorską: zamordowano 30 tysięcy 
ludzi, przedstawicieli polskich elit, polskiej inteligen-
cji, księży, mundurowych różnych służb, i zrobiono 
to w tak krótkim czasie, od października 1939 r. do 
wiosny 1940 r. I właśnie Muzeum Piaśnickie będzie 
o tym opowiadać.

Jeśli chodzi o Narodowe Muzeum Morskie, to 
proszę być spokojnym, bo my jesteśmy zdetermi-
nowani, żeby kolejny ważny oddział Narodowego 
Muzeum Morskiego, czyli muzeum rybołówstwa 
w Łebie, zbudować. Tutaj raczej był problem taki, że 
przy okazji przetargu wyszło, iż chodzi o pieniądze 
o wiele większe niż te, które były zabezpieczone na tę 
inwestycję, a więc trzeba to po prostu na nowo prze-
myśleć. A do tego w międzyczasie pojawiły się też 
bieżące potrzeby Narodowego Muzeum Morskiego, 
sprawy bardzo potrzebne. Chodzi mianowicie o re-
mont „Daru Pomorza”, a to jest sprawa bardzo ważna 
dla Narodowego Muzeum Morskiego, gdyż zamknię-
cie „Daru Pomorza” na dłuższy czas zmniejszyłoby 
bardzo mocno, bardzo wydatnie, dochodowość tego 
muzeum. Chodzi także o opiekę nad Salą BHP ze 
strony Narodowego Muzeum Morskiego – bo wpro-
wadzamy też taką nową konstrukcję prawną. A więc 
z powodu tych potrzeb są niezbędne dodatkowe środ-
ki. Ale muzeum rybołówstwa w Łebie nie jest zagro-
żone i na pewno ten problem rozwiążemy.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Jerzy 

Czerwiński.

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

Trzy krótkie pytania.
Wspomniał pan, że oprócz samorządu i państwa, 

Skarbu Państwa, na tym terenie Westerplatte, mówiąc 
ogólnie, funkcjonują też inni właściciele czy posiada-
cze. Czy oni zachowują się podobnie jak gmina, czyli 
protestują, demonstrują, czy też po prostu rozumieją 
racje państwowe?

Drugie pytanie. Jeszcze brzmi mi w uszach 
stwierdzenie, że trzeba się porozumieć. Prosiłbym 
o przedstawienie króciutko, w punktach, jak to poro-
zumienie wyglądało, np. kto chciał tego porozumie-
nia. Oczywiście mówię tu o porozumieniu pomiędzy 
ministerstwem – ogólnie: państwem – a gminą.

I trzecie pytanie. Ta ustawa ma przybliżyć moment 
otwarcia muzeum Westerplatte, przyspieszyć proces 
inwestycyjny, tak jak inne specustawy. Jak pan myśli, 



38

82. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2019 r. 
Ustawa o inwestycjach w za kresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939  

– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

(sekretarz stanu J. Sellin) jakby w jego imieniu, choć on mnie wcale do tego 
nie upoważnił.

Teraz chcę panu powiedzieć… Pan mówił o tej ra-
dzie programowej, o tym, że ona składa się z wybitnych 
historyków. Proszę powiedzieć, czy ci ludzie, którzy 
tworzyli Muzeum II Wojny Światowej – to była mię-
dzynarodowa grupa wybitnych historyków z panem 
prof. Normanem Daviesem, z panem prof. Snyderem 
na czele – jeszcze pracują w muzeum? I kto to są ci 
wybitni historycy? Bo np. ja znam jednego wybitnego 
historyka z Krakowa, prawicowego zresztą, bardzo 
poważnego, pana prof. Andrzeja Nowaka z mojego 
liceum. Możliwe, że on jeszcze jest… Ja bym prosił 
o odpowiedź na to pytanie, żeby nie wtargnęło do opi-
nii publicznej jakieś nieporozumienie.

I ostatnie pytanie, już króciutkie. No, ja zadałem 
panu to pytanie, które sprowokowane zostało przez 
protokoły sejmowe, w których jeden z wypowiada-
jących się posłów, poważny człowiek, mówił, że na-
ruszacie art. 15 konstytucji mówiący o…

(Rozmowy na sali)
Pan Żaryn ma coś… Bo ja się boję, że pan minister 

nie będzie słyszał, jak pan Żaryn będzie mu mówił 
na ucho.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Nie, to 
ja poprosiłem pana senatora o krótką konsultację, 
w sprawie pana pytania oczywiście.)

A, to dziękuję bardzo. W takim razie zbił mnie 
pan Żaryn, jak zawsze, z pantałyku. Prawdopodobnie 
powiedział o panu prof. Andrzeju Nowaku, bo to są 
koledzy z tej samej formacji, że tak powiem, myślo-
wej, którą cenię, cenię oczywiście.

No i teraz ostatnia rzecz. Ja proszę bardzo, żeby 
nie padało coś takiego, że pani prezydent Gdańska nie 
chce współprowadzić tego muzeum. Jeżeli muzeum 
jest filią i jest prowadzone przez ministerstwo, które 
daje możliwość sfinansowania całej wielkiej i pięknej 
działalności, no to przecież byłoby troszeczkę… Nie 
bardzo korzystne dla mieszkańców Gdańska byłoby 
wydawanie na to jeszcze dodatkowych pieniędzy, no 
bo jednak tworzeniem nowego muzeum zajmie się 
filia Muzeum II Wojny Światowej. I mnie się wydaje, 
że ten…

Aha, i na koniec ja bym prosił… To jest niebez-
pieczne. Razem pracujemy w tej kulturze, Panie 
Ministrze, od 30 lat i cieszę się, że pan tak dużo 
środków przeznaczył na Gdańsk, oczywiście w ra-
mach swojej ministerialnej posługi. No ale od razu 
pojawiają się głosy: a co z innymi miastami? Trzeba 
zawsze uważać w takiej sytuacji – tak mnie się wy-
daje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

było ośmieszające państwo polskie, gdybyśmy się nie 
dogadali i zbudowali 2 muzea, gdyby jedno muzeum 
zostało zbudowane przez rząd, ministerstwo, a drugie 
– przez miasto. I oba muzea nazywałyby się „muzeum 
Westerplatte”. Ciekawe, czy byłaby jakaś różnica 
w narracji. Mam nadzieję, że nie. Ale to byłoby… 
No, to byłoby po prostu ze wszech miar ośmieszające 
polskie władze publiczne. Na Westerplatte powinno 
powstać we współpracy wszystkich szczebli władz 
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, opowiadające 
polską piękną historię tamtego miejsca. Chyba od-
powiedziałem na pytania.

(Senator Jerzy Czerwiński: Trzecie pytanie było 
retoryczne, Panie Ministrze.)

Gdyby nie specustawa, to właśnie drugie muzeum 
by powstało.

(Senator Jerzy Czerwiński: No właśnie.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pan wie, że ja to prowadziłem 

jako szef komisji. Specustawa to jest, no, poważny 
temat do debaty. No ale trudno, stało się. W ta-
kim razie ja będę miał takie pytanie hipotetyczne. 
Gdyby ta specustawa nie została uchwalona, to ta 
łopata nie zostałaby wbita, prawda? A jeżeli ustawa 
zostanie uchwalona, to kto tę łopatę będzie wbijał? 
Bo zachodzi takie podejrzenie, że ta specustawa 
została przygotowana – ja tego nie mówię, ja tylko 
cytuję – po to, żeby wbijał tę łopatę ktoś z przedsta-
wicieli, no, rządu, akurat w tym dniu… No, bo to 
jest moment, w którym się mówi, że przygotowanie 
specustawy ma charakter polityczny i wyborczy. 
To jest pytanie.

A teraz chciałbym jeszcze 2 kwestie, jakby dla 
opinii publicznej… Pan minister był łaskaw mówić 
o panu prof. Machcewiczu, wybitnym historyku, 
który w tej chwili pracuje za granicą, i o tym, że 
on może nie chciał przyjąć propozycji. No, przecież 
my dokładnie pamiętamy, bo to przechodziło przez 
moją komisję, jak powołaliście nową placówkę po 
to, żeby pozbyć się – chyba że dostał propozycję 
pracy, takiej propozycji normalny człowiek, szla-
chetny, nie przyjmuje – prof. Machcewicza, tak jak 
pozbyliście się, oczywiście poprzez łączenie in-
stytucji, dyrektora Merczyńskiego. Ale te procesy 
przegraliście oczywiście i to, co zostało zapłacone 
przez Skarb Państwa, to są straty. No więc staję 
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z poważnym i potwierdzonym sondażowo – można 
powiedzieć, na razie sondażowo – w wyborach eu-
ropejskich mandatem do sprawowania władzy, rząd 
polski. I ten rząd polski troszczy się o Westerplatte, 
ten rząd polski chce, żeby tę troskę o Westerplatte 
podzielały też inne szczeble władz, i na pewno na 
takie wmurowanie kamienia węgielnego, wbicie tej 
pierwszej łopaty będziemy zapraszać gospodarzy 
miejsca, czyli władze miasta Gdańska. Mam nadzieję, 
że skorzystają z tego zaproszenia.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale gdyby nie było 
specustawy, to Gdańsk by zapraszał rząd. Taka mała 
różnica.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Dobrze, Panie 

Senatorze…)
Jak Gdańsk zaprasza rząd na coś godnego, np. 

1 września o 4.45, to, Panie Senatorze, jest premier 
Morawiecki, duża część rządu, duża część parlamen-
tu, nie ma z tym żadnego problemu.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Barbara Zdrojewska, sprostowanie, tak?

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak. Dziękuję.
Panie Ministrze, ja użyłam sformułowania „wo-

jenki”, nie „wojna”.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Sprawdźmy 
w protokole.)

Trudno sformułowanie… „Pana wojenki”, tak 
powiedziałam, powiedziałam o wojenkach. Trudno 
takie sformułowanie w ogóle nazwać agresywnym, 
zwłaszcza w kontekście tego, co robi ministerstwo 
kultury w stosunku do samorządu Gdańska. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Robert Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, pan pozwoli, że zapytam o ustawę.
(Rozmowy na sali)
Jeśli ta ustawa wejdzie w życie i jeśli rozpocznie 

się ta budowa, jeśli to muzeum powstanie – czego ży-
czę – to będzie to muzeum, które będzie przedstawia-
ło naszą narrację historyczną, polską narrację. I z tym 
nikt nie powinien dyskutować. Ale ten cały proces, 
właśnie od teraz, od dzisiaj i od podpisania, mam 
nadzieję, przez prezydenta, zanim zaczniemy budo-
wać, też powinien być tą narracją wokół Westerplatte. 
Czy nie myślał pan, że dobrze byłoby nie pokazywać 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:

Od tego ostatniego zacznę. No, dlatego że zostałem 
wywołany czy wręcz sprowokowany tezą, że ja rzeko-
mo jakieś wojny w Gdańsku prowadzę, opowiedzia-
łem, jak Gdańsk jest wspierany, i to mimo sporu poli-
tycznego z władzami, które… Za chwilę powiem, jak 
nas nazywają. Mimo to z szacunku dla szlachetnych, 
ważnych miejsc, z szacunku dla kultury, dla dziedzic-
twa, dla zabytków wspieramy Gdańsk. No ale chyba 
pan senator nie powie, że Kraków wsparcia nie ma.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Mówiłem, Panie 
Ministrze, szczegółowo… Ja mówię, że…)

Można wejść do internetu i szybko sprawdzić…
(Senator Jerzy Fedorowicz: …należy unikać, 

Panie Ministrze, tego rodzaju sformułowań, bo one 
mogą stać się powodem tego, że…)

Ale to nie było moje sformułowanie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: …będzie nas ktoś po-

dejrzewał o jakiś nepotyzm.)
Proszę wybaczyć, ale to nie było moje sformuło-

wanie. To był dziwny atak, to było bardzo agresywne 
sformułowanie o jakichś wojnach, które ja w Gdańsku 
rzekomo prowadzę, więc miałem prawo się bronić.

Staramy się w ramach dotacji grantowych, w ra-
mach 40 programów grantowych, które prowadzi 
minister, bardzo sprawiedliwie i równomiernie roz-
dzielać środki na wszystkie regiony Polski w różnych 
dziedzinach działalności kulturalnej i artystycznej 
czy też w obszarze dziedzictwa narodowego.

Jeśli chodzi o listę członków rady programowej, to 
ja oczywiście panu senatorowi tę listę dostarczę. To 
jest 15-osobowa rada – zazwyczaj rady programowe 
liczą 15 osób. Są tam historycy, muzealnicy, komba-
tanci, na czele z wybitnym historykiem II wojny świa-
towej, prof. Wolszą. Ta chwila narady z prof. Żarynem 
była potrzebna, bo coś mi się kołatało, że prof. Żaryn 
też w tej radzie jest. Był przez chwilę, ale z nadmiaru 
obowiązków musiał zrezygnować.

(Senator Jerzy Fedorowicz: A Nowak został?)
Nowaka chyba w tej radzie nie ma. Panie Senatorze, 

dostarczę pełną listę, bo ja teraz w głowie 15 nazwisk 
nie mam.

Cieszę się, że pan senator powiedział, że ta uro-
czystość wmurowania kamienia węgielnego, wbicia 
pierwszej łopaty będzie dokonana przez rząd polski. 
Bardzo się cieszę z tego sformułowania, bo bardzo 
często słyszę, że ja reprezentuję rząd PiS. Przywódcy 
władz samorządowych w Gdańsku 4  czerwca – to 
święto państwo tutaj przypomnieli – mówili o opresyj-
nym reżimie PiS. Bardzo się więc cieszę, że z ust poli-
tyka Platformy Obywatelskiej słyszę, że w Warszawie 
rezyduje wyłoniony w demokratycznych wyborach, 
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(senator R. Gaweł) czy istnieje taka możliwość, że pierwszą łopatę wbi-
jecie… przepraszam, wbije przedstawiciel rządu pol-
skiego po wyborze i zatwierdzeniu najlepszej kon-
cepcji dla tego terenu? Wtedy wbija się łopatę. Tak 
rozpoczynamy inwestycję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Jeszcze raz powtórzę: my marzymy o współpracy 

w tej sprawie z samorządem miasta Gdańska. I ofer-
ty, które złożyłem i na które nie uzyskałem jeszcze 
odpowiedzi… Czekam na te odpowiedzi. To jest pro-
pozycja instytucjonalnego wejścia i posiadania na 
to wpływu. Koncepcja pani prezydent Dulkiewicz 
była inna ‒ żebyśmy wycofali się ze specustawy. I to 
miał być kompromis. Otóż wycofanie się ze specusta-
wy jest niemożliwe z bardzo prostego względu ‒ my 
chcemy uporządkować strukturę właścicielską, żeby 
móc to muzeum zrealizować generalnie, a nie tylko 
w związku z 15% terenu, które ma miasto Gdańsk. 
A więc co mieliśmy zrobić? Wycofanie się ze specu-
stawy oznacza, że my tego terenu nie mamy w ogóle 
‒ nie tylko od miasta Gdańska, ale też od innych 
właścicieli ‒ i nie możemy tego muzeum zrealizować. 
A więc to nie była propozycja jakiegoś kompromisu, 
tylko po prostu zatrzymania pracy nad budową mu-
zeum Westerplatte i wojny obronnej 1939.

Jeśli miasto Gdańsk w jakiejś formule będzie 
gotowe współfinansować to muzeum, to jesteśmy 
na to otwarci, jak najbardziej. My uważamy, że to 
jest na tyle ważna sprawa, ważny temat, że jesteśmy 
w stanie to udźwignąć sami jako rząd polski, jako 
ministerstwo, ale jeśli miasto będzie chciało w tym 
partycypować, to nie ma tutaj żadnego problemu.

Nie mieszajmy pojęć „kamień węgielny” i „łopa-
ta”. Kamień węgielny to jest akt symboliczny. Słowa 
„łopata” użył pan senator Fedorowicz. I tutaj nam się 
troszkę pomieszało. Rzeczywiście ma pan rację, ło-
patę trzeba wkopywać wówczas, kiedy już wiadomo, 
że tu poprowadzimy rów pod fundamenty i wszystko 
wiemy. Wmurowanie kamienia węgielnego to jest 
akt bardziej symboliczny. 1 września 2019 r. ma być 
kamień węgielny, a nie wbicie łopaty.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, kwestie łopaty i kamienia zostały 

już między nami wyjaśnione.
Ja jeszcze wracam do pierwszego pytania. Ja 

nie pytałem o stanowisko pani prezydent, bo ja nie 

filmików z jakimiś budynkami itd., tylko po prostu 
rozpisać poważny konkurs międzynarodowy na za-
projektowanie takiego muzeum? Bo to też byłoby 
częścią tej naszej narracji o Westerplatte.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, odpowiem krótko. Jest taki plan, 

żeby – oczywiście w oparciu o pewne założenia, bo 
tak się zawsze robi w przypadku konkursów, założe-
nia, które w zarysie przedstawiamy – ogłosić konkurs 
międzynarodowy na zagospodarowanie przestrzenne, 
architektoniczne tego terenu, ale te założenia narracyj-
ne, ideowe, które tam się powinny znaleźć, przypomi-
nające prawdę historyczną, powinny wkomponować się 
w tę konstrukcję, którą w ramach międzynarodowego 
konkursu jakaś inteligentna, zdolna pracownia byłaby 
w stanie przedstawić. Taki plan jest.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie, pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja wracam do tej możliwości 

porozumienia. Bo jak się słucha i czyta, to zawsze 
jest tak: porozumienie blisko, a w końcu wszyscy się 
rozchodzą. Proszę mi powiedzieć… I wszyscy tego 
chcą, wszyscy chcą, słyszymy, że zarówno pan mini-
ster dąży do zgody, jak i pani prezydent. Ja zapytam 
pana ministra tak: czy dopuszcza pan taką możliwość, 
Panie Ministrze – oprócz udziału przedstawicieli samo-
rządu Gdańska w organach instytucjonalnych, takich 
jak rada programowa – że wspólnie, razem, nie jeden 
przeciw drugiemu, a wspólnie, razem, z odpowiednim 
udziałem będzie realizowana inwestycja, oczywiście 
przy odpowiedniej konstrukcji prawnej, polskiego rzą-
du i polskiego samorządu z Gdańska? Czy widzi pan 
taką możliwość? To jest pierwsze pytanie. Bo myślę, 
że to jest… Jeśli pan powie, że nie, że uważa pan, że 
rząd to jest najlepszy i jedyny inwestor, który to zrobi, 
a samorząd będzie przeszkadzał, to dalsze rzeczy będą 
już pokłosiem, pewną polityką i retoryką.

I drugie pytanie, Panie Ministrze. Czy zna pan 
przypadki, że wkopywano pierwszą łopatę przy 
przedsięwzięciu, gdzie w ogóle nie ma ani projek-
tu, ani koncepcji, ani jakiejkolwiek myśli, tylko do-
bre chęci i zamierzenia? Tu wybudujemy muzeum 
Westerplatte. Czy można usłyszeć od pana ministra, 
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Oczywiście Formoza nadal będzie tam funkcjo-
nować, na terenach, gdzie zainwestowała, gdzie zbu-
dowała sobie infrastrukturę. Te tereny akurat nie są 
potrzebne pod budowę muzeum. Jeśli państwo trochę 
znacie ten półwysep, to wiecie, że bitwa odbywała 
się o wiele dalej na wschód od pomnika z lat sześć-
dziesiątych, tego wielkiego, symbolicznego pomnika. 
Muzeum nawet nie będzie docierać do tego pomnika, 
bo tam nie toczyła się bitwa, tam nic się nie działo 
przez pierwszych 7 dni września 1939 r. Cała bitwa to-
czyła się u nasady półwyspu, w głębi półwyspu, mniej 
więcej do koszar, a ściślej do ruin koszar. W miej-
scach, gdzie jest kopiec i które użytkuje Formoza, 
żadnej bitwy nie było.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Chciałbym tylko prosić o dopowiedzenie.
Czy to jest deklaracja ze strony ministerstwa 

kultury, czy będzie jakieś specjalne porozumienie 
między ministerstwem kultury a Ministerstwem 
Obrony Narodowej w tej sprawie, czy też jest to 
po prostu decyzja rządu, którą pan niniejszym ko-
munikuje?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Jeśli chodzi o przejęcie elektrowni i wartowni nr 4, 

to będzie porozumienie, bo to nie jest potrzebne MON. 
Jeśli zaś chodzi o działki, które dalej ma użytkować 
Formoza – skoro pan senator wywołał ten temat, trzeba 
otwarcie o tym mówić – to te działki są wyłączone 
z ustawy, ich w ogóle nie ma. Na liście działek w ra-
mach specustawy tych działek w ogóle nie ma.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Piotr Florek.

Senat Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, mówił pan o Westerplatte, o tym, 

że ludzie są zażenowani, jak wychodzą, że to wstyd 
przynosi… No, ja rozumiem, że to jest pana opinia, 
zresztą, moim zdaniem, bardzo niesprawiedliwa.

Mówił pan, że pani prezydent miasta jako starosta 
miasta na prawach powiatu zarządza nieruchomo-
ściami Skarbu Państwa. Tak, to jest prawda. Jednak 

wiem, jakie było. Pan powiedział… Może było inne… 
Proszę, żebyśmy o tym nie mówili. Ja pytam o co 
innego: czy pan jako reprezentant polskiego rządu 
zajmujący się tą sprawą dopuszcza taką sytuację, że 
miasto Gdańsk nie będzie reprezentowane wyłącznie 
w organach instytucjonalnych, a będzie współuczest-
nikiem przedsięwzięcia w sensie nieprzejmowania 
gruntów przez Skarb Państwa? Czy też warunek sine 
qua non jest taki: musimy przejąć grunty, wtedy bę-
dziemy mogli rozmawiać? Bo ja osobiście opowia-
dam się za specustawą, która ułatwia inwestycje. 
Przejmowanie gruntów od innych może być prostsze. 
Chodzi o jakieś tam kawałeczki… Ale mam jedno 
pytanie: czy z miastem Gdańsk, które ma tutaj dużo 
do powiedzenia, również w sensie historycznym… 
Czy dopuszcza pan minister taką możliwość: robimy 
to razem? To „razem” polega na tym, na tym i na 
tym, ale bez przejmowania wzajemnie gruntów, i na 
powiedzeniu sobie: dobrze, te grunty przejmiemy za 
100 lat na dowód naszej ugody w sprawie przedsię-
wzięcia, które powinno być zrealizowane.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Wydaje mi się, Panie Senatorze, że budowanie 

czegokolwiek na niewłasnym gruncie jest trudne, nie-
możliwe, a pani prezydent powiedziała, że wniesie 
grunty pod budowę tego muzeum pod warunkiem 
wycofania się ze specustawy.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja bym chciał się dowiedzieć, Panie Ministrze, jak 

wygląda przyszłość Formozy, dlatego że pan wspo-
mniał o terenie należącym do Ministerstwa Obrony 
Narodowej, ale wymienił pan szczegółowo tylko 
dawną elektrownię oraz budynek nr 4. Co będzie 
z infrastrukturą i z przyszłością jednostki?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, pan wie lepiej niż ja, czy może-

my o tym publicznie mówić, ale skoro pan zadał to 
pytanie, to odpowiem.

(senator L. Czarnobaj)
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(Senator Piotr Florek: Ja jeszcze… Przepraszam, 
ale dopytam.)

Proszę, Panie Senatorze. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, pan przeczytał, jakie załączniki 

są wymagane. Ja pomogłem wam wczoraj w jednej 
sprawie, bo był błąd, mapa 1:500, skala mniejsza, 
większa, to w ogóle było nierealne. To jest pomoc 
z mojej strony.

Jednak to, jakie tam muszą być dokumenty… Np. 
musi być zatwierdzenie podziału geodezyjnego, skoro 
są działki. To wszystko wymaga czasu, to jest działa-
nie na co najmniej 3 czy 4 miesiące. Przygotowanie 
mapy, która musi być aktualna itd. Nie ma żadnych 
szans, Panie Ministrze, żeby to zrobić w tak ekspreso-
wym tempie, w ciągu roku. Nie ma takiej możliwości. 
1 września na pewno nie będzie decyzji wojewody 
o zezwoleniu na realizację inwestycji, to panu dzisiaj 
mówię. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Ale ja nie wiążę faktu, że specustawa przyśpie-

szy nam różne procedury, z datą 1 września 2019 r. 
1 września 2019 r. są uroczystości osiemdziesiątej 
rocznicy wybuchu II wojny światowej i to jest zu-
pełnie inny temat.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dziękuję 
bardzo.) (Oklaski)

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, 
że po zakończeniu tego punktu przystąpimy do 
rozpatrzenia punktu siódmego, tj. ustawy o ure-
gulowaniu niektórych spraw w związku z wy-
stąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na 
podstawie umowy.

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez senatora Jerzego Fedorowicza.

Otwieram dyskusję.
Pierwszy do głosu zapisał się pan senator Sławomir 

Rybicki.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

oprócz gruntów Skarbu Państwa, którymi zarządza, 
są tam również grunty, których właścicielem jest mia-
sto – mówimy o tych 9 ha. Słusznie tu pani prezydent 
powiedziała, że jeżeli ona wniesie te grunty… jeżeli 
państwo wycofacie się z tej specustawy, zmierzając 
do wspólnego działania… No, 9 ha gruntów w mie-
ście też ma swoją określoną wartość. Moim zdaniem, 
słusznie powiedziała i jest to właściwy kierunek, któ-
rego pan nie dopuszcza, sądząc, że tylko specustawa 
może tu załatwić sprawę. Okazuje się, że nie tylko, 
przy dobrym współdziałaniu można tę sprawę bez 
problemu załatwić.

Sprawa ostatnia, najważniejsza. Panie Ministrze, 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w za-
kresie budowy muzeum wydaje wiadomo kto – wo-
jewoda pomorski. On wydaje decyzję. Kiedy wyda 
decyzję? Kiedy będą złożone stosowne dokumenty? 
Co one muszą zawierać? To jest zapisane w ustawie. 
Tak więc mogę z góry powiedzieć, że decyzja zostanie 
wydana, moim zdaniem, nie wcześniej niż za 2 lata.

(Głos z sali: Co najmniej.)
Najwcześniej za 2 lata, moim zdaniem, bo trzeba 

troszeczkę wiedzieć, co tam musi być, jaka jest zawar-
tość itd. Nie będzie tego przed 1 września tego roku. 
W związku z tym wszelkie prawa, choćby do gruntu… 
No, można je nabywać dopiero w momencie, kiedy 
będzie wydana decyzja. Ona nie musi być ostatecz-
na… Działania się podejmuje dopiero wtedy, kiedy 
jest wydana decyzja, a ona będzie wydana za 2 lata. 
Nie teraz. W związku z tym dla mnie to jest troszeczkę 
niezrozumiałe, to wmurowanie kamienia węgielnego 
– jakkolwiek byśmy to nazwali, czy „pierwsza łopata”, 
czy „kamień”, pewnie w potocznym języku to znaczy 
to samo – twierdzenie, że ta ustawa może mieć jaki-
kolwiek wpływ na to, co będzie 1 września. Moim 
zdaniem, nie będzie decyzji o zezwoleniu na realizację 
wcześniej niż za 2 albo 3 lata. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, wydaje mi się, że ta ustawa opi-

suje przyśpieszenie wszelkich procedur i na pewno 
nie będzie to trwało tak długo, jak pan mówi.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Czy…

(senator P. Florek)
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nia budynków Wojskowej Składnicy Tranzytowej. 
Przedstawiciele licznie wówczas zgromadzonych 
mediów mogli dowiedzieć się, że kierowana przez 
dyrektora Nawrockiego placówka dąży do rekon-
strukcji części budynków, które nie zostały znisz-
czone w trakcie kampanii Polski w 1939 r., aby tym 
samym oddać charakter miejsca sprzed wybuchu 
II wojny światowej. Ta koncepcja jest krytykowa-
na przez konserwatorów zabytków – wspominałem 
o tym – i historyków sztuki, bo taka wizja godzi 
w autentyczność tego miejsca, zaciera również śla-
dy walki. A podczas debaty sejmowej, o dziwo, nie 
było już mowy o odbudowie wszystkich budynków 
czy większości budynków. Raczej mówiono o rekon-
strukcji pola walki, bitwy, o odtworzeniu stanu z dnia 
zakończenia walk w 1939 r. Właściwie tak do końca 
nie wiemy, czy chodzi o rekonstrukcję pola bitwy, czy 
chodzi też o odbudowę budynków. Bo jeżeli chodzi 
o rekonstrukcję pola bitwy, to trzeba się liczyć z tym, 
że trzeba by zburzyć kopiec i pomnik, który na nim 
stoi w tej chwili – znany nam pomnik, który przypo-
mina o bohaterstwie Westerplatte. Ten pomnik stoi 
na terenie walk.

Może warto w tym miejscu przytoczyć koncepcję, 
jaką miało i ciągle jeszcze ma, jak myślę, Muzeum 
Gdańska, które wykonało sporą pracę projektową 
w tym zakresie. Po pierwsze – umiar i powściągli-
wość, po drugie – autentyzm. Chcemy trzymać się 
standardów konserwatorskich i zapisów prawa. Nawet 
jeśli w sondażach pojawiłoby się większość głosów 
za zbudowaniem od nowa Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej przy wykorzystaniu gazobetonu i kar-
ton-gipsu, nie zgodzilibyśmy się na taką nieuczciwość. 
Nie można zakłamywać przestrzeni historycznej i nie 
dostrzegać nieodwracalności jej zmian. Nie wolno 
tego robić nawet za cenę dobrego samopoczucia części 
opinii publicznej uznającej, że odbudowa zburzo-
nych przed 80 laty budynków jest wartością samą 
w sobie. Tak jak rekonstruktor historyczny nigdy nie 
stanie się weteranem walk, tak willa oficerska odlana 
z betonu nie będzie tym, czym była w 1939 r. To, co 
powinniśmy zrobić, to w możliwie szeroki sposób 
przywrócić naturalny krajobraz poprzez usunięcie 
powojennych naleciałości. Tego się nie uda zrobić 
w 100%, gdyż rozbudowa portu i jednostki wojskowej 
w sposób trwały zmieniła kształt półwyspu i jego 
ukształtowanie.

Wysoki Senacie, planowane na 1 września wmu-
rowanie kamienia węgielnego w kontekście opisanego 
chaosu – tu już o tym była mowa podczas dzisiej-
szej debaty – braku jasnej koncepcji, braku planu 
zagospodarowania terenów Westerplatte i niechęci 
do współpracy z samorządem Gdańska wróży tej 
sprawie jak najgorzej. Nie możemy sobie pozwolić 
na to, aby w tym symbolicznym miejscu, ważnym 
dla każdego Polaka, w miejscu, w którym przelali 

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca, na na-

szych oczach i z naszym udziałem, udziałem Senatu, 
przejmuje Westerplatte, by zbudować tam muzeum. 
Z celem można się zgodzić, z metodą oczywiście nie, 
bo realizuje ten plan niestety w sposób właściwy dla 
innych wcześniej podjętych podobnych działań, czyli 
siłowo i ignorując głosy protestu, a także propozycje 
rozwiązań kompromisowych, w których zawarte są 
bardzo istotne merytoryczne i konstruktywne pro-
pozycje. 

Ta specustawa odbiera Gdańskowi grunty na pół-
wyspie, arbitralnie i siłowo przerywając pewien spór 
merytoryczny i pewną debatę publiczną, w której 
samorząd Gdańska wypracował sobie jakąś mery-
toryczną koncepcję. Myślę, że to jest jakaś wartość 
w debacie publicznej, że się tego głosu samorządu 
w taki sposób nie ignoruje. Ustawa zabiera miastu 
9 ha. Przypomnę, to jest 6 działek, które w 1993 r. 
wojewoda gdański Maciej Płażyński skomunalizował, 
i to nie jest zarząd starostwa, tylko są to grunty, które 
są własnością miasta Gdańska. Są tam oczywiście, jak 
pan minister wspominał, grunty w zarządzie wojska, 
Straży Granicznej, portu, urzędu morskiego i wydaje 
się, że w tym zakresie żadna specustawa nie była po-
trzebna, aby mieć wpływ na to, jak te obiekty, które 
są częścią Wojskowej Składnicy Tranzytowej, które 
zachowały się w oryginale przez tyle lat, nie były 
przez Skarb Państwa właściwie czy wystarczająco 
eksponowane i wykorzystywane… Trzeba specusta-
wy, żeby to zmienić… Ale w istocie chyba chodzi 
o to, żeby rząd wprowadził własną wizję zagospo-
darowania Westerplatte, własną koncepcję, na którą 
nawet przeznaczył już określoną kwotę.

 Nie wiem, w oparciu o jakie analizy, jakie kosz-
torysy ta kwota została wyliczona, dlaczego to jest 
150 milionów, chociaż wiadomo, że może być znacz-
nie więcej i powinno być, jeżeli chodzi o założenia, 
znacznie więcej. Nie wiem, w oparciu o jaką analizę 
rząd tę kwotę wyliczył, bo wizja przedstawiana przez 
obecną dyrekcję Muzeum II Wojny Światowej to wi-
zja odbudowy budynków, które istniały przed wojną. 
Niepotrzebnie się pewnie w debacie pojawia nazwa 
Disneyland, ale już w analizach krytyków, w tym 
konserwatorów zabytków czy specjalistów z zakresu 
przekazu historycznego, mówi się o swoistym kiczu.

W kwietniu ubiegłego roku Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku wraz ze swoim oddziałem, czy-
li muzeum Westerplatte, zaprezentowało plany, które 
nazwało kompleksową rewitalizacją Westerplatte. 
Konferencji prasowej z udziałem kierownika od-
działu muzeum, Mariusza Wójtowicza, towarzy-
szył pokaz wizualizacji planowanych do odtworze-
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(senator S. Rybicki) mógłby mieć coś do powiedzenia w sprawie narracji 
i edukacji historycznej. Rządy się zmieniają, narracje 
polityczne się zmieniają, teksty apeli się zmieniają, 
ale po tych działaniach pozostają budynki i budowle, 
które na wieki, długotrwale wpisują się niekorzyst-
nie w krajobraz historyczny, w krajobraz kulturowy 
miejsc, w których są zbudowane.

Na koniec, Panie Senatorze Czerwiński… Za 
chwilę złożę wniosek o odrzucenie ustawy i sam od-
powiem na to retoryczne pytanie, dlaczego to robię. 
Otóż uważam, że poprawna legislacja wyklucza takie 
działanie, w której specustawą, czyli siłą, reguluje 
się obszar, który powinien być niejako pomnikiem 
dialogu, kompromisu i wspólnego myślenia o naszej 
historii.

Panie Marszałku, dziękuję. Składam wniosek 
o odrzucenie ustawy w drugim czytaniu. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Żaryna. Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Można zacząć od takiego stwierdzenia: mogło być 

inaczej. To znaczy, być może po raz pierwszy w ciągu 
tych lat rządów Prawa i Sprawiedliwości opozycja 
mogła dojść do wniosku, że jest taki obszar wspól-
noty narodowej, na którym to obszarze możemy się 
spotkać z wzajemnym zrozumieniem, czyli także 
ze zrozumieniem racji dzisiejszego rządu, który ja-
sno i komunikatywnie mówi od samego początku: 
zgadza się, chcemy uprawiać – w cudzysłowie, bo 
oczywiście nie chodzi o termin rolniczy – polską 
politykę historyczną. I można by oczekiwać, że tam, 
gdzie ta uprawa wydaje się owocująca dla wszystkich 
Polaków, także opozycja chciałby w to wejść jako 
podmiot, który współtworzy tę uprawę.

Niewątpliwie pamięć o wybuchu II wojny świa-
towej, a także o całym przebiegu II wojny światowej 
to jest ta lekcja historii, którą myśmy ostatnio jako 
Polacy odbywali. I ta lekcja mówi nam jednoznacz-
nie: byliśmy przez wiele dziesięcioleci wypchnięci 
– z racji braku suwerennego państwa – z dyskusji na 
temat tego, czym była II wojna światowa na ziemiach 
polskich. W związku z tym musimy to nadrabiać, 
a także przekazywać tę wiedzę wszystkim innym na-
rodom, szczególnie narodom europejskim. Wszyscy 
się uczymy, proszę państwa. Można oczywiście było 
przypuszczać, że wizja Muzeum II Wojny Światowej 
pod kierownictwem prof. Pawła Machcewicza jest 
wizją odpowiadającą pewnemu etapowi dyskusji na 
temat przebiegu II wojny światowej. Ja jako krytyk tej 

krew polscy obrońcy Westerplatte, skończyło się to 
jak w przypadku wielu innych przedsięwzięć, kiedy 
pewien zamiar wyprzedzał merytoryczny plan, me-
rytoryczną pracę. No, już ta słynna stępka była dzisiaj 
przywoływana.

A być może chodzi w tym wszystkim również 
o aspekt, o którym tak mało dzisiaj mówimy – o prze-
jęcie pełnej kontroli nad obchodami rocznic wybuchu 
II wojny światowej. Przypomnę o incydencie sprzed 
2 lat, kiedy to pomimo uzgodnień między samorzą-
dem Gdańska, prezydentem Pawłem Adamowiczem, 
a przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej, 
który występował w imieniu ministra Macierewicza 
– mimo ustaleń co do scenariusza, bardzo szczegóło-
wych – siłą odepchnięto harcerza, który miał odczy-
tać apel i w to miejsce wszedł żołnierz, który odczy-
tał apel smoleński wbrew przyjętym uzgodnieniom. 
Czy chodzi również o to, żeby podczas kolejnych 
uroczystości odsuwać młodzież, harcerzy, samorząd 
Gdańska od tego scenariusza, który jest tak strasznie 
ważny dla Gdańska i dla gdańszczan? A być może 
chodzi o wpływ na dobór gości, żeby tylko tych za-
praszać, którzy są, w cudzysłowie, słuszni.

Gdy pojawił się projekt specustawy, prezydent 
Gdańska, pani Aleksandra Dulkiewicz, wielokrot-
nie zwracała się z propozycją współpracy – była też 
tutaj o tym mowa, ale bardzo jednostronnie – próbo-
wała szukać kompromisu. Zacytuję jej wypowiedź: 
„Potwierdzam gotowość wniesienia przez Gdańsk 
gruntów będących na terenie Westerplatte własno-
ścią gminy na rzecz planowanego muzeum i jedno-
cześnie przejęcia przez Gdańsk roli równoprawnego 
dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
partnera w procesie powstawania, a następnie pro-
wadzenia placówki”. Partnera. Jaki jest efekt wy-
ciągnięcia dłoni przez panią prezydent? No wiemy. 
Jest mur niechęci, takiej twardej, nagiej siły, która 
nie uwzględnia tego właśnie ważnego partnerstwa, 
zasady współpracy i dialogu.

Znamy ten scenariusz już z wcześniejszych dzia-
łań ministerstwa, które dotyczą przejętego siłowo 
Muzeum II Wojny Światowej. Nie chcę tu wchodzić 
w wypowiedź pana ministra, który mówił o wojen-
kach i ile to dobrego zrobił. Ja mogę powiedzieć, w ilu 
przypadkach ministerstwo kultury cofnęło przyznane 
dotacje bądź nie uruchomiło zwyczajowych nakładów 
na różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze 
kulturalnym, które prowadzą jednostki samorządu 
z Trójmiasta.

Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, to jest 
kolejny dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość rze-
czywiście ma własną wizję historii, własną narrację 
historyczną. Uważa się za monopolistę w tym zakre-
sie i nie uwzględnia tego, że ktoś inny, np. samorząd, 
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(senator J. Żaryn) bezpieczeństwo państwa polskiego. My musimy mieć 
wizję przenoszenia prawdy historycznej o II wojnie 
światowej jako wizję zjednoczonego narodu polskiego 
co do najważniejszych spraw, pryncypiów.

No, mogło być inaczej, tzn. mogliście państwo 
tę specustawę uznać za wymiar pewnej próby wy-
łączenia, wykluczenia kwestii II wojny światowej 
z bieżączki politycznego sporu. Po co? Po co te głosy 
państwa mówiące o pierwszych łopatach, o tym, kto 
1 września będzie stał bliżej, a kto dalej od tejże ło-
paty? Widzenie wszystkiego w perspektywie sporu 
w bieżączce politycznej jest uwłaczające dla tych lu-
dzi z 1939 r. Tak więc powtarzam, mogło być inaczej.

Po stronie rządu, i to także wielokrotnie deklaro-
wał pan minister Sellin, widać wyraźnie, że nikt nie 
chciał odsuwać od łopaty pani Dulkiewicz. To w ogó-
le nie jest temat dyskusji. My, nasza formacja ideowa 
i rządowa, jesteśmy na innym poziomie. My chcemy 
prowadzić polską politykę historyczną, która polega 
na tym, że rozeznajemy dzisiejszą rzeczywistość. I są 
takie tematy, w których również opozycja ma szan-
sę ją rozeznać, podobnie jak my. To jest oczywiście 
kwestia woli.

I właśnie: czy państwo uważają, że reprezentują tę 
liberalną wizję patrzenia na historię jako na obciąże-
nie, jako na dziedzictwo, którego trzeba się trzymać, 
ale tak naprawdę jest to garb, czy też jesteśmy razem 
i mówimy o tym, że jesteśmy bez wątpienia dumni 
z naszych bohaterów, w tym przypadku dumni z mjra 
Sucharskiego, z kpt. Dąbrowskiego, z żołnierzy, któ-
rzy tam polegli, którzy bronili w tamtych warun-
kach, które sobie spróbowali zdefiniować, honoru, 
godności, Polski zaatakowanej przez III Rzeszę? Czy 
to nie jest wystarczający argument, żeby uznać, że 
wspólnym sukcesem jest to, że z jednej strony rząd, 
wprowadzając porządek specustawą umożliwiającą 
przyśpieszenie budowy muzeum… Czy to nie może 
być potraktowane jako zaproszenie do współpracy, 
a nie jako rywalizacja polityczna? Ja bardzo, bardzo 
was proszę – panowie i panie senatorowie jesteście 
autorytetami, mam nadzieję, wewnątrz waszej forma-
cji – przekonajcie waszych przywódców politycznych, 
przywódców Platformy Obywatelskiej, że naprawdę 
są takie tematy, w przypadku których można powie-
dzieć sobie: jesteśmy wspólnie Polakami, a nie polity-
kami kłócącymi się o coś w związku z faktem, że jest 
jakaś kampania wyborcza, która była, która będzie, 
że jest jakiś kontekst politycznego rywalizowania. 
No, jest to smutne.

Proszę państwa, chcę także powiedzieć…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Niestety, Panie 

Senatorze, bardzo przepraszam, ale czas już minął.)
Tak. Chcę jeszcze wypowiedzieć ostatnie zdanie.
Mianowicie bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za 

postawę pana tutaj dzisiaj, zresztą nie po raz pierw-
szy. Trzeba to jasno powiedzieć, być może jeszcze 

wizji – byłem jednym z 3 autorów krytycznych recen-
zji dotyczących tegoż Muzeum II Wojny Światowej 
– przyjmuję, że w ramach tamtej wizji nadzorowanej 
politycznie przez Platformę Obywatelską, rząd pana 
Donalda Tuska, miano dobre intencje, tzn. chciano się 
wpisywać w pewną współczesną ideologię liberalną, 
która zarządza Unią Europejską, i chciano jakby na 
kanwie tego pomysłu wprowadzić elementy, które 
by pokazały także państwom zachodnim, narodom 
Zachodniej Europy więcej szczegółów na temat tego, 
jak wyglądała specyfika przebiegu II wojny światowej 
na ziemiach polskich. Ale jednocześnie w tamtym 
planie, rzeczywiście najbardziej istotnym z punktu 
widzenia oceny rządów Platformy Obywatelskiej jako 
realizatorki wówczas polskiej polityki historycznej, 
dominował bardzo wyraźnie taki aspekt współczesny, 
ideowy – ktoś mógłby powiedzieć, że ideologiczny – 
polegający na tym, że obciążeniem dla Europy są te 
wszystkie „izmy”. Niestety także te „izmy”, które dla 
nas, naszej formacji, Prawa i Sprawiedliwości, wiążą 
się z postawami patriotycznymi.

Kłopot polega na tym, że wszyscy się uczymy, tzn. 
uczymy się tego – wiążę teraz część pierwszą mojej 
wypowiedzi z drugą – że… Otóż wymiar polskiego 
patriotyzmu rozumianego przez dzisiejsze władze 
państwa polskiego polega na tym, że jesteśmy bez 
wątpienia zwolennikami twardej lekcji historycznej 
dotyczącej przebiegu całej II wojny światowej. Próba 
wpisywania się w liberalną konwencję systemu war-
tości na dziś jest niewłaściwa. Dlaczego? Dlatego, że 
liberalna wizja pamięci historycznej mówi nam o tym, 
że historia to obciążenie, że historia to jest balast, wo-
bec którego musimy stanąć jako strona zagrożona dzie-
dzictwem. I niestety, Drodzy Państwo… Nie mówię 
tego do konkretnych, tu siedzących przedstawicieli 
Platformy Obywatelskiej, bo znam państwa i często 
słyszę wasze mądre wypowiedzi dotyczące pamięci 
historycznej. Ale wszystko to, czego dokonała podczas 
swoich rządów wasza formacja, jeśli chodzi o politykę 
historyczną, to albo były zaniechania, o których mówił 
wielokrotnie pan minister Sellin – nie chcę już tej całej 
listy powtarzać – albo wprowadzanie narracji dotyczą-
cej polskiej pamięci historycznej, która miała w bilan-
sie mówić o tym, że przeszłość i dziedzictwo to ob-
ciążenie, z którego mamy się uwolnić. Fundamentalny 
spór merytoryczny, delikatnie zaznaczony tu przez 
pana ministra słowem „wrażliwość”, moim zdaniem 
polega na tym, że tych wrażliwości się nie da pożenić. 
Ale na szczęście wszyscy się uczymy.

Przecież państwo tu siedzący, jako senatorowie 
Platformy Obywatelskiej, macie pełną wiedzę z za-
kresu bieżących potrzeb historycznych polskiego pań-
stwa, a ta potrzeba historyczna jest, bo ona wiąże 
się także ze współczesnym wyzwaniem, jakim jest 
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(senator J. Żaryn) się, że gdybyście wy, no, jestem przekonany… Naród 
polski w wyborach w 2015 r., wybierając rządy Prawa 
i Sprawiedliwości, przerwał V rozbiór Polski, ograbia-
nie i demontaż państwa. I mam nadzieję, że wy nigdy 
nie wrócicie, bo wam się marzy federalizacja Polski. 
Do kolejnego skandalu doszło 4 czerwca. Tak? Przecież 
tam wasi samorządowcy ogłosili 21 tez. Chcecie de-
montażu państwa polskiego. Do tego nigdy nie dopu-
ścimy. Wy się wpisujecie w taką politykę, ale bałkani-
zacji w Polsce nie będzie. W tę politykę się wpisujecie.

Mówicie tutaj o współpracy, o tym, żeby z sa-
morządem… Pokazaliście współpracę w ECS. ECS 
zarządza pan, który wrócił z Niemiec, z Berlina. To 
teraz co? Będzie muzeum Westerplatte i też byście po-
wołali jakiegoś obywatela czy mieszkańca Niemiec, 
żeby nim zarządzał?

Polityka historyczna jest jedna, jest propolska, jest 
świętością i powinniście się odłączyć od bieżącego 
sporu politycznego, jak powiedział pan prof. Żaryn. 
Jest to rzecz skandaliczna. No…

Trochę straciłem wątek, bo trudno po panu Żarynie 
przemawiać.

(Senator Leszek Czarnobaj: Śmiało, śmiało.)
(Senator Jan Rulewski: Przez tę Frau.)
Tak że ja się dziwię, bo jesteście polskimi senato-

rami w polskim Senacie, a zachowujecie się…
(Głos z sali: Jak?)
…jak ktoś określił…
(Głos z sali: Jak?)
No, mam nadzieję, że tego nie będzie…
(Głos z sali: Jak?)
Proszę mnie nie popędzać.
Powinniście się zachowywać jak senatorowie 

polskiego Senatu, a nie po prostu tak, jakbyście byli 
partią niemiecką. Jesteście w Polsce. I niestety, jak 
najszybciej… Ja bym w ogóle nawet nie zaprosił do 
współpracy, bo samorząd Gdańska już miał… Poza 
tym polityką międzynarodową czy jakąkolwiek kieru-
je rząd, państwo polskie, a nie samorządy. Samorządy 
są powołane do czegoś innego, do służenia mieszkań-
com lokalnym i zajmowania się lokalnymi sprawami, 
a nie do kreowania polityki międzynarodowej. Od 
tego samorządy w ogóle nie są. Wam się w ogóle role 
pomyliły. I absolutnie… Jeszcze się dziwię, że rząd 
zrobił propozycję, że chce nawet zapłacić odszkodo-
wanie za te grunty. Przecież grunty są państwa pol-
skiego, samorząd też jest częścią państwa polskiego, 
państwo przekazało te grunty w zarząd. A teraz za 
grunty, które są państwowe, ma jeszcze płacić? Ale 
to jest drugorzędna sprawa. To chyba tyle na razie.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Gawła.

ktoś z senatorów Prawa i Sprawiedliwości to powie… 
Krótko mówiąc, jestem dumny, że mam takiego mi-
nistra. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Waldemara 

Bonkowskiego.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem tak: o czym my tutaj dzisiaj w ogóle roz-

mawiamy? Senatorom z opozycji powinno być wstyd. 
W normalnej sytuacji, gdy rząd oferuje samorządowi 
kwotę 150 milionów, to taki samorząd powinien być 
przeszczęśliwy, że nie wydaje żadnych pieniędzy…

(Senator Jan Rulewski: Polsce.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Polsce, nie samorzą-

dowi.)
Dobrze, ale wydaje je na terenie samorządu gdań-

skiego. Ja teraz dyskusji z panem nie prowadzę.
Gdańsk powinien być przeszczęśliwy, że nie wyda 

złotówki, a będzie godne upamiętnienie Westerplatte. 
Zatem ja się dziwię i pytam, o co tu chodzi. Sprawa 
jest prosta: chodzi tu tylko o politykę. I to jest na-
prawdę żenujące. Tam zaledwie garstka żołnierzy, 
chyba poniżej 200, walczyła przez 7 dni, do skoń-
czenia się amunicji. Przypomnę, że Francja, potęga, 
w 2 tygodnie padła. A na Helu broniliśmy się miesiąc. 
I tutaj jest spór? Mówicie, że muzeum tak, ale jest spór 
o procedury? Co tych żołnierzy, którzy heroicznie 
tam walczyli, obchodzą jakiekolwiek procedury?

Ja mam żal do państwa polskiego, że dopiero te-
raz będzie wprowadzona ta specustawa. Powinna 
być już dawno. Przez ponad 20 lat była szansa, żeby 
zrobić porządek na Westerplatte. Nie zrobiono go. 
Pan Adamowicz rządził ponad 20 lat i nie zrobił 
nic. No, myślałem, że po tej tragicznej śmierci pana 
Adamowicza pani Dulkiewicz może trochę zmieni 
linię. Niestety, pani – Frau – Dulkiewicz prowadzi, 
kontynuuje politykę pana Adamowicza, a polityka 
w Gdańsku jest proniemiecka…

(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku!)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku!)
Za chwilę, nie skończyłem.
…Jest proniemiecka i jest prowadzona od wielu 

lat, czego dowodem są nazwy niemieckie. Niedawno 
przejeżdżałem przez Rondo Graniczne Wolne Miasto 
Gdańsk. Gdzie my żyjemy? Przypominam, że Polska 
jest krajem unitarnym i żadnej federacyjnej Polski nie 
będzie, na to się nie zgodzimy.

I mam nadzieję… Pani tutaj wcześniej powiedzia-
ła, że my chcemy założyć Disneyland, tak? Obawiam 
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budowane w Warszawie muzeum „Polin”, w którym 
właściwie nie ma żadnych artefaktów, i inaczej wy-
gląda Muzeum Pamięci Bitwy pod Verdun, potężny 
kompleks obiektów łącznie z cmentarzem, integral-
ną częścią tego muzeum. Z kolei Anglicy wspania-
le opowiadają swoją historię w muzeum lotniczym 
upamiętniającym bitwę o Anglię. Jak pokazać historię 
bitwy jak nie na lotnisku? Za 3 dni tam będzie wiel-
ki pokaz latających legend, tam przylatują prawdzi-
we samoloty. 100 tysięcy ludzi, młodych, ogląda to 
wszystko, przeżywa to, rodzice im opowiadają o tej 
historii. Coraz więcej Polaków odwiedza to muzeum. 
Wspaniałe muzeum – tam akurat nie byłem – jest 
w Pearl Harbor. To jest muzeum pola bitwy. Nad zato-
pionym wrakiem „Arizony” jest zbudowany pomost, 
te wszystkie placówki, które były bombardowane 
przez Japończyków… Setki, tysiące, miliony widzów 
rocznie przyjeżdżają tam specjalnie to oglądać.

Wróćmy do Westerplatte. Czy jest potencjał na 
tym półwyspie? No jest, jest potężny potencjał, 
ogromny. Czy jest wykorzystany? No, bądźmy po-
ważni, wszyscy, jak tu siedzimy – absolutnie nie jest 
wykorzystany. Dlaczego tak jest? No, mógłbym teraz 
opowiadać, dlaczego tak się działo przez tyle lat, że 
nie potrafiono się porozumieć, dogadać i stworzyć 
nowoczesnego muzeum pola bitwy, które opowiada-
łoby o tych wszystkich wydarzeniach. Jakaż była siła 
komunikatu „Westerplatte broni się nadal!” nadawa-
nego codziennie przez 7 dni? Wańkowicz pojechał 
do Włoch, gdzie Sucharski się leczył… I powsta-
ła książka „Westerplatte”. Wszyscy ją czytaliśmy. 
Wiemy, że nie wszystko było tak, jak zeznał w tym 
wywiadzie Sucharski, bo były tam dramaty, ale o tym 
też to nowe muzeum powinno opowiedzieć, także 
o kpt. Dąbrowskim, niedocenionym przecież przez 
historiografię. To wszystko należy się młodym po-
koleniom Polaków.

Dyskutując, spierając się tu o to, czy muzeum 
Westerplatte powinno powstać, jakie powinno być, 
czy państwo polskie zabiera coś Gdańskowi… 
Przecież to nie jest XVI w., król Batory nie toczy 
wojny z Gdańskiem. Proszę to zrozumieć – rząd 
w Warszawie jest rządem polskim. To niedobrze, że 
niektórzy prezydenci miast tak silnie angażują się 
w politykę, tak bardzo chcą istnieć… Myślę, że to 
jest jakiś problem dzisiejszej Polski. Szukać zgody… 
Przecież mógłbym wyciągać tu argumenty, mówić, 
gdzie była zgoda ze strony władz miasta Gdańska 
i jak potraktowano prezydenta Rzeczypospolitej na 
pogrzebie śp. prezydenta Adamowicza. Mówimy 
o współpracy? Chyba się trzeba uderzyć w piersi.

To muzeum powstanie, ta ustawa temu właśnie 
ma służyć. Myślę, że ono jest ważne przede wszyst-
kim dla naszej historii, ale i dlatego, żeby ci, którzy 
do Gdańska przyjeżdżają z zagranicy, ze Szwecji, 
z Niemiec, z Anglii – ono będzie pomnikiem hero-

Senator Robert Gaweł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pewnie zgodzimy się wszyscy, że nasza wiedza 

historyczna – nas, tak jak tutaj siedzimy, tych, którzy 
chodzili do szkół i starali się uczyć rzetelnie – zmienia 
się. Popatrzmy na to, jak dzisiaj jest przedstawiana 
historia, szczególnie II wojny światowej. Przed 10 
czy 15 laty nie wyobrażałem sobie, że doczekam cza-
sów… Pewne rzeczy, które nam, Polakom, wydają 
się oczywiste, takie oczywiste wcale nie są. Ale pro-
blem nie leży w tym, jak patrzą na historię Niemcy, 
Anglicy czy Francuzi, tylko problem leży w tym, 
jak my patrzymy na naszą historię, jak uczymy mło-
de pokolenia tej historii. Jeżeli nie będziemy sięgać 
do prawdy historycznej – akurat tu, w przypadku 
Westerplatte, do tego symbolu polskiego heroizmu, 
patriotyzmu, poświęcenia – to niestety będziemy za-
tracać w przekazie dla młodych ludzi to, co jest tak 
ważne w budowie wspólnoty. My przecież musimy 
naszą wspólnotę na czymś oprzeć. A mamy czym 
w historii się chwalić. Myślę, że jeżeli chcemy być 
jako państwo traktowani poważnie, to musimy też 
prowadzić poważną politykę historyczną.

Widziałem wiele muzeów w Europie. Podzielę się 
taką krótką refleksją. Żeby dziś przyciągnąć młode-
go człowieka, zachęcić do tego, aby zainteresował 
się wydarzeniami sprzed wielu, wielu lat, o których 
rodzice nie są w stanie opowiedzieć, o których nawet 
dziadkowie nie są już w stanie opowiedzieć, bo to 
już tyle pokoleń było, nie tylko muszą być w szkole 
atrakcyjne formy przekazu, nie tylko musi być na-
uczyciel, który zainteresuje tematem, ale muszą także 
być placówki, muszą być instytucje, które będą o tym 
opowiadać. Czyli będą prowadzić właściwą narra-
cję związaną z naszą racją stanu, połączoną w takiej 
wielkiej przestrzeni historii.

Westerplatte jest takim właśnie symbolem. Proszę 
spojrzeć, jak bardzo rząd niemiecki, telewizja nie-
miecka, instytucje niemieckie starają się prowadzić 
własną politykę. Jeśli ktoś był w Bonn i widział Dom 
Historii Republiki Federalnej Niemiec, to mógł zoba-
czyć, jak bardzo ta narracja historyczna odbiega od 
naszej wiedzy o tym, jak doszło do II wojny świa-
towej, jak Niemcy były po tej wojnie odbudowywa-
ne. A jednak oni robią to w sposób zdecydowany, 
z użyciem dużych środków państwowych. Kręcą 
filmy „Nasze matki, nasi ojcowie”, robią wystawy 
w Brukseli i w Berlinie, które bardzo, bardzo nie 
zgadzają się z tym, o czym my wiemy. To nie była 
taka… Prawda jest inna. To znaczy, to już nie jest 
prawda. Chodzi o to, żebyśmy mogli opowiadać o hi-
storii właśnie tu, w Polsce, w taki sposób, jak nale-
ży. I myślę, że potrzebne są nowe instytucje. Każde 
z takich muzeów – w Polsce czy na świecie – ma 
jakiś inny przekaz. Inaczej opowiada o historii wy-
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(senator R. Gaweł) Może ja jeszcze pamiętam. Ale ja dzisiaj przeczytam 
dla przypomnienia cały ten wiersz. Pan senator jedną 
zwrotkę zacytował.

Może ważne jest jeszcze, kiedy ten wiersz po-
wstał. Trwała kampania wrześniowa, cała Polska pła-
kała nad tym, co wydarzyło się na Westerplatte, nad 
tym, że po 7 dniach oblężenia Westerplatte jednak, 
no, poniosło klęskę. I Gałczyński napisał ten wiersz 
w 1939 r., wszyscy to wiemy.

„Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.
(A lato było piękne tego roku).
I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.
(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)
W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.
I ci, co dobry mają wzrok
i słuch, słyszeli pono,
jak dudnił w chmurach równy krok
Morskiego Batalionu.
I śpiew słyszano taki: – By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.
Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte”.
My Westerplatte mamy wpisane w nasze dusze 

i serca, to nasze dziedzictwo kulturowe, historyczne, 
dziedzictwo duchowe. To nasz swoisty kod narodo-
wy, który mamy obowiązek przekazać następnym 
pokoleniom. Nasze geny tego dziedzictwa kulturowe-
go, duchowego i historycznego to właśnie pomniki, 
to muzea, to książki, to opracowania, to historia, to 
sympozja, konferencje, wszystko, co upamiętni ten 
symbol oporu, honoru Polaków, jakim była walka 
żołnierzy na Westerplatte.

A jakie to ma znaczenia dla każdego Polaka, 
to… Też pewnie pamiętamy, jak Jan Paweł II, bę-
dąc w Gdańsku na spotkaniu 12 czerwca w 1987 r. 
– w 1987 r., czyli jeszcze przed 1989 r. – mówił do 
młodzieży: każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje 
też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar 
zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowią-
zek, powinność, od której nie można się uchylić, nie 
można zdezerterować, wreszcie jakiś porządek prawd 
i wartości, które trzeba utrzymywać i obronić tak jak 

izmu i polskiej opowieści o historii – zrozumieli, o co 
myśmy się bili, za kogo myśmy się bili i jak myśmy 
się bili.

Wszyscy pamiętamy wiersz Gałczyńskiego o żoł-
nierzach z Westerplatte. Myślę, że kiedyś w tym mu-
zeum jedna z tych zwrotek będzie silnie rozbrzmie-
wać.

„I ci, co dobry mają wzrok
i słuch, słyszeli pono,
jak dudni w chmurach równy krok
Morskiego Batalionu”. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jarosława 

Obremskiego. Ale chyba nie ma senatora na sali…
W takim razie poproszę panią senator Dorotę 

Czudowską… Przepraszam, Barbarę Zdrojewską. 
Bardzo przepraszam panią senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja chciałam zabrać głos w dyskusji, ale po wypo-

wiedzi senatora Bonkowskiego, który startował do 
Senatu z waszych list, wydaje mi się, że rozmawianie 
w takiej atmosferze, przy braku jakiejkolwiek reak-
cji marszałka, kiedy senator wychodzi i o prezydent 
Gdańska, wybranej przez gdańszczan, mówi „Frau 
Dulkiewicz”, i nie znajduje się ani jeden dżentel-
men, który w imieniu PiS albo w imieniu Wysokiego 
Senatu by przerwał, zareagował albo przeprosił… 
Naprawdę w takiej sytuacji nie ma o czym rozmawiać. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pani senator Dorota Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mnie także ogarnęło zdziwienie, że w Wysokiej 

Izbie, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej roku 2019, 
doszło do takiej dyskusji. Ja może będę kontynuować 
trochę myślenie pana senatora Gawła, bo moje poko-
lenie, nasze pokolenie, my wszyscy, kiedy zaczyna się 
wrzesień, kiedy widzimy kwitnące wrzosy, to przy-
najmniej u mnie, ale sądzę, że u wielu z państwa tak 
samo… Przecież myśmy wszyscy musieli to znać na 
pamięć, wiersz Konstantego Gałczyńskiego o żołnier-
zach z Westerplatte. I pierwszą zwrotkę najłatwiej… 
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(senator D. Czudowska) czego dotyczy spór. To jest przedsięwzięcie, które 
powinno być wspólnym przedsięwzięciem polskiego 
rządu i polskiego samorządu z Gdańska. I w pyta-
niach apelowaliśmy o to, aby pan minister dał na-
dzieję. Ale w odpowiedzi na ostatnie moje pytanie 
powiedział, tak odczytałem tę wypowiedź: tak, naj-
lepszym rozwiązaniem będzie to, kiedy polski rząd 
będzie jedynym inwestorem. Będzie to szło szybko, 
rozumiem, sprawnie, a samorząd będzie patrzył i zo-
stanie zaproszony na uroczystości.

Są ludzie, którym to odpowiada. Ale ja mówię, że 
samorząd jest równoprawnym uczestnikiem wszel-
kich wydarzeń, również tych związanych z polską 
historią, z polskimi muzeami, z polskimi wydarze-
niami. W przypadku takich decyzji, przy podejmo-
waniu takich decyzji silniejszy zawsze może więcej, 
więc silniejszy, ten, który ma więcej gruntu, bo ma 
85%, powinien robić wszystko, żeby doszło do po-
rozumienia.

Ja nie zdążyłem się dodzwonić do pani prezydent 
Dulkiewicz, ale ja dotrę do informacji o tym, czy 
pani prezydent Dulkiewicz stawiała warunek: wy-
cofacie się z tej ustawy, wyjdziemy czy przekażemy 
grunt. Jeżeli tak było, to ubolewam. Ale ja uważam, że 
w sensie pomysłu ustawa również ma swoje wartości, 
bo ona znacznie skraca czasami niepotrzebne prze-
ciąganie procesu inwestycyjnego. I cały spór jest o to, 
aby 2 równorzędnych partnerów siadło do rozmowy 
i postawiło sobie za cel: nie wyjdziemy ze spotkania 
dopóty, dopóki nie osiągniemy kompromisu. A miasto 
Gdańsk chce być współuczestnikiem budowy i tego 
przedsięwzięcia. Jest jedna, jedyna kwestia. Czy to 
tak trudno zrozumieć? Czy tak musicie państwo prze-
konywać o tym, że jest to ważna inwestycja? Pod 
wszystkimi elementami, które państwo poruszacie, 
podpisujemy się. To jest jedna z ważniejszych inwe-
stycji historycznych w Polsce.

I na koniec, Szanowni Państwo: dlaczego mamy te 
wątpliwości? Bo w drobnych sprawach… No, jakieś 
tam rozpoczęcie, łopata… Pan minister mówi, że to 
nie łopata, a kamień węgielny. No, szkoda, że nie 
ma pana ministra. Ale przeczytam. Panie Ministrze, 
zapewne pan dotrze do tego wystąpienia.

Co to jest kamień węgielny i kiedy następuje wmu-
rowanie kamienia węgielnego? Kamień węgielny, na 
którym opiera się węgieł ściany… Współcześnie naj-
częściej określa się tak pierwszy położony kamień lub 
cegłę rozpoczynającą budowę. Dawniej umieszczano 
na nim imię budowniczego. Dzisiaj dołącza się także 
informację o dacie budowy, inwestorze. Wmurowanie 
kamienia węgielnego jest często związane z ceremo-
nią podpisania aktu erekcyjnego.

Jeżeli minister polskiego rządu mówi, że to nie 
jest łopata, tylko jest to akt erekcyjny, a jeszcze nie 
mamy koncepcji, nie wiemy gdzie, nie wiemy kto, nie 
wiemy jak… Żadnych czynności, które się składają na 

to Westerplatte, utrzymać i obronić w sobie i wokół 
siebie, obronić dla siebie i dla innych. Westerplatte 
jest wartością i własnością całego narodu, całej Polski 
i wszystkich Polaków.

Dziękuję obecnym ministrom kultury, że o to 
Westerplatte walczą, dziękuję za obronę polskiego 
Westerplatte. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Leszka 

Czarnobaja.
Proszę bardzo, Panie Senatorze, zapraszam na 

mównicę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pana ministra już nie ma, ale zwracam się również 

do niego.
To, co padło tutaj z trybuny w wykonaniu jednego 

z senatorów… Chciałbym powiedzieć kilka słów do 
pani prezydent Gdańska Dulkiewicz, jedno zdanie. 
W imieniu tych, którzy nie utożsamiają się z tym, co 
padło z ust jednego z senatorów, bardzo serdecznie 
panią przepraszamy.

Szanowni Państwo!
Ja podpisuję się pod wieloma fragmentami wy-

powiedzi pana senatora Gawła czy pani senator 
Czudowskiej, gdyż trzeba wpisać się w ważny ele-
ment teorii świata, istnienia świata i narodów. Naród, 
który nie szanuje historii, ginie, a historia jest na-
uczycielką przyszłości. I dlatego w czasie przerwy 
podszedłem do pana senatora Żaryna, którego zapy-
tałem: w którym fragmencie definicji liberalizmu, 
tego klasycznego czy tego współczesnego, któryś 
z przedstawicieli liberalnego świata wypowiedział 
kiedykolwiek zdanie, że historia jest obciążeniem 
dla liberalizmu? I co odpowiedział mi pan senator 
Żaryn? Powiedział: wie pan, ja mam takie wrażenie, 
że to jest w waszych głowach. Ot, znalazł się lekarz! 
Brakuje dzisiaj lekarzy w Polsce. Może pan Żaryn 
zamiast historykiem stanie się lekarzem, bo on bez 
niczego widzi, co ludzie mają w głowach.

Szanowni Państwo, przecież nikt nie kwestionuje 
konieczności, potrzeby płynącej z serca, z historii i dla 
przyszłych pokoleń powstania muzeum Westerplatte 
w Gdańsku. Ja nie słyszałem i nie słyszę nikogo, kto 
by kwestionował to przedsięwzięcie.

Czy państwo rozumiecie, o co jest spór? Chciałbym 
państwa prosić, aby w tej jednej sprawie zrozumieć, 
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(senator L. Czarnobaj) tekście tej pierwszej kwestii, jaką jest pamięć o tych 
żołnierzach, spoczywa na nas oczywisty obowiązek 
przypominania prawdy w czasach, kiedy często się 
ją neguje. I dlatego musimy to upamiętnić.

Jest jeszcze druga okazja, która, jak mi się wy-
daje, przytłaczającej większości z nas kojarzy się 
z Westerplatte. To jest wizyta Jana Pawła II w tym 
miejscu w 1987 r. i spotkanie z młodzieżą, podczas 
którego wypowiedział on pamiętne słowa, przyta-
czane już przez panią senator Czudowską, o tym, 
że każdy z nas znajduje w swoim życiu jakieś swo-
je Westerplatte, które trzeba utrzymywać, bronić 
w sobie, wokół siebie, obronić dla siebie i dla in-
nych. Wydaje się, że to jest tak mocne przesłanie, że 
ono musi być prawidłowo upamiętnione w tamtym 
miejscu. Oba te przesłania, obie te sprawy, zarów-
no bohaterstwo żołnierzy, jak i wizyta Jana Pawła II 
i jego przesłanie do młodzieży, mają oczywiście 
charakter nie lokalny, tylko ogólnopolski, a nawet, 
powiedziałbym, uniwersalny. Można powiedzieć, że 
w jakimś sensie wizyta papieża w tamtym miejscu 
doprowadziła do konieczności takiego uniwersalnego 
postrzegania tego miejsca, bo papież, gdy mówił tam 
do młodzieży o tym, że każdy powinien utrzymać 
i obronić jakieś Westerplatte, rozumiane jako zestaw 
zadań, wartości itd., itd., pokazał, że to nie był jakiś 
taki miejscowy incydent, ale że ci żołnierze bronili 
czegoś, co jest większe, ważniejsze, co jest ważne dla 
całej ludzkości, dla całego świata.

Jest zupełnie oczywiste, że potrzebne jest przy-
śpieszenie, bo czas płynie, pamięć ludzka ulatuje. 
Są różne przykłady tego, jak to wyglądało. Proszę 
państwa, w 2004 r. w Warszawie Muzeum Powstania 
Warszawskiego otwierał prezydent Warszawy, wów-
czas Lech Kaczyński. Czy państwo wiedzą, kiedy 
Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło swoją 
działalność? W 1983 r., proszę państwa, no ale tylko 
na papierze. Nie było tego muzeum. Prawda? Trzeba 
było zdecydowanych kroków, przyśpieszenia, żeby to 
muzeum zaczęło działać. Obecnie to muzeum odwie-
dzają setki tysięcy Polaków i ludzi z zagranicy i nikt 
nie neguje potrzeby jego istnienia, jego oczywistej 
wartości.

Kiedy w 2016 r. otwierano w Markowej muzeum 
Polaków, którzy poświęcali się w obronie Żydów, 
muzeum Ulmów… Tu też warto spojrzeć, kiedy to 
muzeum powstało – ono powstało w 2008 r. 8 lat, 
a to w końcu niewielki obiekt… Potrzebne jest 
przyśpieszenie. Jeżeli spojrzymy na sprawę samego 
Westerplatte… Wiemy dobrze, że przez 20 lat po za-
kończeniu II wojny światowej nie było tam żadnego 
upamiętnienia. Kiedy w 1966 r. w końcu powstał tam 
pomnik, to… Można mieć znaczne wątpliwości co 
do tego, jak on wygląda, co to jest za pomnik, co jest 
na nim napisane. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że 
został on odsłonięty 9 października, czyli w rocznicę 

wmurowanie kamienia węgielnego, nie można pod-
jąć. To jaki to ma cel, żeby to zrobić tak szybko, we 
wrześniu? No, odpowiedzcie państwo sobie sami na 
to retoryczne pytanie. Nie oczekuję odpowiedzi, bo 
wszyscy obecni na sali wiedzą, jakie – oprócz kwestii, 
które pan senator Gaweł i pani senator Czudowska 
podnosili – są inne kwestie. I dlatego chciałbym prosić 
o to, aby za wszelką cenę dążyć do zgody związanej 
z porozumieniem w sprawie uruchomienia tej ważnej 
inwestycji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja myślę, że to wielka szkoda, że ta debata, a wcze-

śniej pytania, były właśnie w takim konfrontacyjnym 
duchu. To jest sprawa, która powinna wyglądać tutaj, 
w Senacie, zupełnie inaczej. Myślę, że być może jest 
jeszcze jakaś szansa – chociaż pewnie niewielka – na 
to, żeby to się odbyło inaczej. Sądzę, że jest mało słów, 
które tak jednoznacznie brzmią w uszach większości 
Polaków. „Westerplatte” to słowo, które nie wymaga 
żadnego dodefiniowania, bo wszyscy je rozumiemy.

Ale właśnie: wszyscy. Westerplatte należy do nas 
wszystkich. Załoga broniąca Westerplatte, a wła-
ściwie Polski, przed nawałą niemiecką, ta garstka 
ok. 200 ludzi, którzy sprzeciwiali się ogromnej sile 
niemieckiej z wody, powietrza i lądu, to byli ludzie 
z całej Polski, dzisiejszej i tej, która jest już poza 
granicami. Mjr Sucharski pochodził z Małopolski, 
kpt. Franciszek Dąbrowski urodził się w ogó-
le poza Polską, ale też – powiedzmy – rezydował 
w Małopolsce. Prawdopodobnie wśród tej załogi było 
kilku gdańszczan, zwłaszcza wśród pracowników cy-
wilnych, którzy też byli tam na miejscu, ale żołnierze 
byli z całej Polski.

I wydaje się, że Westerplatte budzi w nas – przy-
najmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie – 2 jedno-
znaczne skojarzenia. Jedno skojarzenie, najbardziej 
oczywiste, które towarzyszy nam od dzieciństwa, 
to obrona Polski przed agresją niemiecką. Są takie 2 
godziny właściwie, które większość Polaków pamięta, 
to jest 4.45 i 21.37. Pierwsza to jest właśnie godzina, 
kiedy padł pierwszy strzał w stronę Westerplatte, 
druga to godzina śmierci Jana Pawła II. To nie jest 
przypadek, że wszyscy znamy te godziny. Ta 4.45 
i następny tydzień, te 7 dni, to bezprzykładny pokaz 
poświęcenia, bohaterstwa, najlepiej rozumianego 
patriotyzmu. Tak to widzimy. Wydaje się, że w kon-
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(senator K. Radziwiłł) inwestycji drogowej. Tu zaś będzie zezwolenie na 
realizację innej inwestycji – muzeum.

Co trzeba najpierw zrobić, proszę państwa, żeby 
wojewoda mógł taką decyzję wydać? Co trzeba 
przede wszystkim zrobić? Trzeba złożyć wniosek 
o wydanie decyzji. A co musi być we wniosku? No 
i tu przytoczę państwu tylko parę przykładów, tyle, 
ile zdążę w tym czasie. Otóż co musi być we wnio-
sku? Musi być określenie inwestycji i musi to być 
pokazane na określonych mapach. I określa się – w tej 
ustawie też jest to napisane – na jakiej mapie może 
to być zrobione. Oczywiście musi to być mapa ak-
tualna, mapa zasadnicza. Mapy zasadnicze są dla 
niektórych obszarów, a dla niektórych ich nie ma – dla 
terenów niezainwestowanych przeważnie ich nie ma. 
W związku z tym ustawa przewiduje, że jeśli nie ma 
mapy zasadniczej, to można to zrobić wstępnie na 
mapie ewidencyjnej w skali 1:500 lub większej. I tu, 
gdyby nie moja uwaga i nie moje spostrzeżenie, to 
byłaby kropka, koniec. I nie byłoby mowy o tym, by 
w świetle tego można było uzyskać decyzję o reali-
zacji. No ale na szczęście jest poprawka, jest „w skali 
1:500 lub mniejszej”, a nie „większej”, bo skala więk-
sza od 1:500 to jest 1:200 czy 1:100, a takich map nie 
ma, takich map się nie robi, nie ma takiej możliwości. 
A więc tu był błąd, trzeba zapis o skali zmienić na 
„lub mniejszej”, a skala mniejsza od 1:500 to jest np. 
1:1000, 1:2000. I to już jest realne, to już jest możliwe. 
A więc trzeba najpierw złożyć taką mapę.

Ale pomijając niektóre inne rzeczy… Tutaj do 
budowlańców szczególnie się zwracam, bo pkt 4 
mówi: „cztery egzemplarze projektu budowlane-
go wraz z zaświadczeniem, o którym mowa” itd. 
Przepraszam, słyszałem tę dzisiejszą dyskusję, ale 
kiedy my dojdziemy do etapu… Mówimy o koncepcji, 
o konkursie. Chcecie państwo, żeby to przyśpieszyło. 
Ale kiedy, skoro nie ma tych spraw załatwionych? No 
więc trzeba 4 egzemplarzy projektu budowlanego. 
Kiedy? Trzeba np. decyzji środowiskowej. Tu jest wie-
le wymienionych punktów, m.in. zgoda wodnoprawna 
i inne rzeczy. Proszę sobie poczytać, co w tej ustawie 
jest zapisane, tam jest wymienionych 14 punktów. 
I to wszystko trzeba złożyć. Dopiero jak to zostanie 
złożone, wojewoda ma określony czas na wydanie 
decyzji, na opinie, które musi zebrać – bo teraz za-
miast uzgodnień będą tylko opinie – i znowu potrzeba 
kilku miesięcy na to wszystko. I, proszę państwa, 
nie będzie żadnej decyzji. Ta ustawa póki co będzie 
martwa, bo trzeba to wszystko przygotować. Tylko 
wiemy, że w takim trybie będzie to przygotowane. Bo 
o co chodzi? No, chodzi głównie o własność terenu, 
gruntu. No i to jasno trzeba powiedzieć. Słyszałem, 
jak pan minister mówił… Rzeczywiście tak jest, że 
gruntami Skarbu Państwa zarządza prezydent mia-
sta w miastach na prawach powiatu. I tam jest część 
gruntów, które są zarządzane. Ale są też grunty, któ-

bitwy pod Lenino, zresztą Lenino jest wspomniane na 
tym pomniku. Ktoś chciałby zapytać: co ma piernik 
do wiatraka? Na tym pomniku są różne inne rzeczy, 
m.in. na samej górze jest wyryty żołnierz radziecki 
z pepeszą. Prawda? Jest nawet pomyłka w nazwie 
poczty gdańskiej, bo jest napisane „Poczta Gdańska” 
zamiast „Poczta Polska w Gdańsku”. No, są różne 
takie rzeczy, które świadczą o tym… Poza tym kie-
dy odsłaniano ten pomnik, nie zaproszono znacznej 
większości żyjących jeszcze wówczas westerplatczy-
ków, a tylko kilku z nich, tych wyselekcjonowanych. 
A więc to wszystko trzeba naprawić. Proszę państwa, 
kiedy to zrobimy? Za 10 lat, za 100 lat czy na tzw. 
święty nigdy? To trzeba zrobić szybko. I wydaje się, 
że to jest tak oczywista potrzeba, iż warto, żebyśmy 
wokół tej idei się zjednoczyli. Może to jest jeszcze 
moment, aby zapomnieć różne złe słowa, które tutaj 
padły, i razem podjąć decyzję o tym, co jest tak waż-
ne dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla Polski i dla 
świata. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Powtórzę tylko, że co do potrzeby zbudowania 

muzeum, to nikt tego nie kwestionuje, ale jeśli chodzi 
o sposób, tryb i jak to jest przeprowadzane, to oczywi-
ście jest to trochę żenujące. Pan senator przed chwilą 
mówił o zjednoczeniu, mówił: spróbujmy jeszcze! 
No, spróbujmy, spróbujmy, tylko zejdźmy trochę na 
ziemię z tym wszystkim i zastanówmy się, o czym 
mówimy.

Otóż mówicie państwo – i to słyszałem, pan mi-
nister to mówił, chociaż na posiedzeniu komisji, na 
którym ja byłem, mowy na ten temat nie było – że 
1 września tego roku nastąpi wmurowanie kamienia 
węgielnego. Ale ja pytam: czego, jakiego kamienia, 
jakiej inwestycji? O co chodzi? Myślicie państwo, że 
specustawa wszystko załatwi. Tak, w specustawie 
są zapisane pewne tryby dotyczące przyśpieszenia, 
szczególnie co do działania administracyjnego, ale 
podam na przykładzie budowy autostrad, gdy były 
wydawane decyzje na realizację autostrady, a też na 
każdy odcinek… No, tu mamy jedną inwestycję, więc 
będzie tylko jedno zezwolenie, a tam trzeba było dla 
każdego odcinka przygotować stosowne dokumenty, 
wszystko przygotować, żeby wojewoda mógł wydać 
decyzję, tzw. ZRID, czyli zezwolenie na realizację 
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(senator P. Florek) na własność, nie wtedy, jak jest ostateczna decyzja, 
tylko w momencie wydania decyzji. Potem są wszyst-
kie procedury wieczystoksięgowe, które się przepro-
wadza itd. Więc kiedy to będzie? Ja dzisiaj, zadając 
pytanie, powiedziałem, że może za 2 lata, ale moim 
zdaniem nie. Za 2 lata to… Jeżeli nie mówimy jeszcze 
o projekcie budowlanym, a te wszystkie procedury 
są… Śmiem twierdzić, że to będzie za 3–4 lata. Jeżeli 
będziemy kandydować i spotkamy się w przyszłej 
kadencji – niektórzy może będą, ja może tak, może 
nie, nie wiem – to może będzie okazja, żebym tym 
z państwa, co będą senatorami, przypomniał to, co 
w tej chwili powiedziałem: za 3–4 lata. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Waldemar Bonkowski. To jest drugie 

wystąpienie, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
(Senator Waldemar Bonkowski: Tak, krótko.)
Bardzo proszę. Oby się pan zmieścił w 5 minutach.
(Waldemar Bonkowski: Zmieszczę się spokojnie.)
(Głos z sali: W piętnaście…)

Senator Waldemar Bonkowski:
Pani Senator! Wysoka Izbo!
Chciałem się odnieść do słów pana senatora 

Czarnobaja, ale już się nie będę odnosił, bo go nie 
ma, chociaż chcę powiedzieć, że ja mam nazwisko. 
Nazywam się Waldemar Bonkowski i jestem z tego 
dumny – jest to polskie nazwisko, jestem z mojego 
nazwiska dumny.

Co chciałbym powiedzieć? Panowie senatorowie 
z opozycji mówią tutaj o ugodzie, o tym, że pani 
Dulkiewicz chciała się porozumieć. Rząd kilkukrot-
nie się zwracał do niej, proponował porozumienie, 
ale niestety postawiła warunek zaporowy. Nie chodzi 
jej o porozumienie, bo postawiła ultimatum: wyco-
fać się z tej specustawy. Po co? Żebyśmy kolejny raz 
wiecznie dyskutowali. Ja wiem, że nie zdążymy już 
wielu rzeczy zrobić teraz, bo osiemdziesiąta rocznica 
jest bardzo ważna, ale jeślibyśmy tego nie zaczęli 
tą specustawą, tobyśmy nigdy nie zaczęli, bo tamta 
formacja w ogóle nie jest tym zainteresowana. Ale 
może na dziewięćdziesiątą rocznicę wybuchu wojny 
to wszystko będzie zrealizowane.

Ja tylko mam nadzieję, że rząd nie zaprosi po 
prostu do tego komitetu uroczystości, które będą or-
ganizowane… Bo może dojść po prostu do skandalu 
politycznego. Prawdopodobnie będzie pan prezydent 
Trump, a przecież to jest historia nie tylko Polski, ale 
i świata, bo tam się II wojna zaczęła. To jest historia 
Polski, a władze samorządowe, głównie w Gdańsku, 

rych właścicielem jest urząd miasta. Nie sprawdzałem 
tego, ale była mowa o 9 ha. No i to jest coś, co miasto 
mogło wnieść w to muzeum, to wspólne… No ale się 
okazuje, że rząd nie chce. My sobie zrobimy sami, za-
bierzemy od was te grunty, ale do tego musimy mieć 
specustawę, bo inaczej… No więc cel tej specustawy 
jest oczywisty. Chodzi o to… Pewno, że trzeba upo-
rządkować teren, żeby wystąpić o pozwolenie, żeby 
być właścicielem, a jak nie, to trzeba mieć zgodę od 
właściciela… W związku z tym jest jasne, jaki jest 
cel tej specustawy. I oczywiście to nie jest tak, że ten 
grunt miastu zostanie zabrany, nie, ustawa przewidu-
je, że to będzie za odszkodowaniem. Od tego jest rze-
czoznawca majątkowy, któremu się zleci wykonanie 
wyceny tej nieruchomości. 9 ha w takim miejscu… 
Nie wiem, ja jestem rzeczoznawcą majątkowym, ale 
trudno mi w tej chwili zrobić szybką analizę, bo nie 
wiem, jakie są mniej więcej ceny w tym miejscu itd. 
Myślę, że to jest prawdopodobnie kilkadziesiąt mi-
lionów złotych, tak orientacyjnie, za te 9 ha. No więc 
trzeba to zrobić i trzeba będzie za to zapłacić. No i kto 
płaci na końcu? Na końcu zapłaci wojewoda, według 
tego, co będzie ustalone. Wojewoda ma ostatnie zda-
nie, dlatego że, o ile pamiętam, jest 2-miesięczny 
termin, w którym można próbować się dogadać, ale 
podejrzewam, że do tego nie dojdzie w tej atmosferze, 
jaka jest, w związku z tym trzeba będzie zapłacić.

Proszę państwa, kończąc, powiem tak: nie mówcie 
państwo, że ta ustawa jest konieczna i potrzebna, bo 
ona absolutnie nie jest potrzebna, nic tu nie zmieni, 
chodzi tylko i wyłącznie o 9 ha gruntu, bo wszyst-
kie pozostałe są w gestii Skarbu Państwa i z tym nie 
ma najmniejszego problemu. Można było to zrobić 
w konsensusie – to, co pan senator tutaj przed chwilą 
mówił. Zgadza się, uważam, że tak powinno być i że 
można było się w tej sprawie dogadać. No, niestety, 
jak wynika z tego, co widziałem na posiedzeniu ko-
misji, z różnych rozmów itd., o tym konsensusie nie 
ma mowy.

Myślę, że w tej chwili jest jeszcze czas, żeby się za-
stanowić, czy warto głosować nad ustawą, która i tak, 
i tak na dzisiaj nic nie zmieni. Za 2 lata przyśpieszy, 
oczywiście przyśpieszy wydanie samej decyzji, bo 
są terminy administracyjne, są uproszczone terminy, 
np. ogłoszenie w prasie itd., nie trzeba zawiadamiać 
właścicieli, więc to są pewne uproszczenia… No, ale 
to i tak, i tak wymaga czasu. Ja dzisiaj z góry mogę 
powiedzieć, że tej decyzji, która by umożliwiła to, 
że grunt, na którym będzie wmurowana… No, nie 
wiem, chyba że to akurat będzie na gruncie Skarbu 
Państwa, nie wiem, w jakim miejscu, ale na pewno nie 
będzie to grunt miasta… Bo kiedy grunt przechodzi 
na własność? W momencie wydania decyzji o reali-
zacji inwestycji… W tym momencie grunt przechodzi 
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(senator W. Bonkowski) rządowa odbiera Gdańsk jako miejsce liderowania 
tej walce z pozycji samorządu… Stąd tak duży opór 
wobec projektu, o którym w tej chwili mówimy.

Ja bym powiedział jako były samorządowiec, 
że jeżeli strona rządowa przychodzi z ofertą budo-
wania za 150 milionów zł czegokolwiek, co będzie 
zwiększać szanse na wzmożenie ruchu turystycznego, 
a więc także wydawania pieniędzy w danym mieście, 
to każda władza samorządowa by się zgodziła. Nawet 
teraz, kiedy jest sprzeczność interesów politycznych 
między władzami samorządowymi a rządowymi, są 
takie miejsca w Polsce, gdzie idzie się dogadać dla 
rzeczy ważnych dla państwa polskiego. Taką rzeczą 
np. we Wrocławiu było przekazanie przez prezydenta 
Dutkiewicza w porozumieniu z rektorami wyższych 
uczelni ministerstwu szkolnictwa wyższego centrum 
EIT Plus. Nie było tutaj mówienia o aneksji i innych 
rzeczach. Ten język, który jakby konfrontuje, wska-
zuje, że samorząd jest poza państwem, jest niebez-
pieczny dla obu stron. Tak nie można mówić.

Trzecia rzecz. Otóż mam wrażenie, że jest to kon-
flikt zastępczy, polegający na tym samym co wcze-
śniejszy, sprzed 3 lat, kiedy została dokonana zmiana 
dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. Ja wtedy pró-
bowałem zrozumieć, gdzie jest jak gdyby oś konfliktu. 
I mam wrażenie, że to był jednak konflikt ideowy.

I tu taka mała dygresja. Był tu atak na ministra 
dotyczący tego, że wszyscy mamy pewną wrażli-
wość patriotyczną, historyczną itd., itd. Ja w pewnym 
uproszczeniu powiem, że wydaje mi się, że jest pewna 
wrażliwość konserwatywna, jest liberalna i jest so-
cjalistyczna. Każdy z nas jest hybrydą tych różnych 
wrażliwości, w każdym ugrupowaniu jest takiej, a nie 
innej wrażliwości więcej. Na pewno w konserwatyw-
nym myśleniu obecny jest taki pogląd, że przeszłość 
jest niezmiernie istotna i nas statuuje, tworzy naszą 
tożsamość także dzisiaj. Jest myślenie liberalne czy 
neoliberalne, wystarczy poczytać Marcina Króla, 
które podchodzi do tego w ten sposób, że historia 
jest pewnym ograniczeniem, jest pewnym przekleń-
stwem, które zabiera nam wolność. I jest myślenie 
socjalistyczne, w którym jest przekonanie o tym, że 
poprzez historię trzeba budować nowego człowieka. 
I można sobie niejako szukać, jakiego typu wrażliwo-
ści mają więcej poszczególne rządy czy ministrowie.

Ja myślę, że spór o II wojnę światową, o obraz 
II wojny światowej, o kształt tego muzeum polegał 
także na czymś takim. Ja wtedy rozumiałem, że pole-
ga on na tym… że opowieść pana Machcewicza, po-
przedniego dyrektora, który zresztą też wcześniej nie 
miał doświadczeń w budowaniu żadnego muzeum, 
była próbą pokazania okropności wojny z perspek-
tywy osób cywilnych. Myślenie przeciwne to jest 
pokazanie wojny w kategoriach bohaterów. Patrząc 
tutaj na Jana Rulewskiego i Bogdana Borusewicza, ja 
bym powiedział tak: można mówić, że bohaterem jest 

nie są wiarygodne. Mamy przykład chociażby ECS. 
Rząd polski to finansował, dokładał się, a kiedy 
w końcu władzę nad linią programową ECS prze-
jęła wasza strona, doszło do takich rzeczy, że to ma 
być muzeum „Solidarności”, a tam się zbierają grupy 
LGBT. Przecież to jest w ogóle… Ja się boję, co by 
było, gdyby dopuszczono waszą stronę do organizacji 
– to na pewno byłby skandal. No, przecież wicepre-
zydent Gdańska powiedział, że wojnę spowodował 
Polak, który powiedział jedno złe słowo do Niemców, 
no a potem niemiecki… Widzicie, do czego po prostu 
władze Gdańska są zdolne. Absolutnie nie można ich 
dopuścić do organizacji ważnej uroczystości 1 wrze-
śnia, bo doprowadzą do skandalu międzynarodowego. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Senator Obremski. Proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
O ile pamiętam tę wypowiedź wiceprezydenta, 

wyrażała ona takie głębokie przekonanie, że wojna 
zaczęła się od mowy nienawiści. I to, bym powie-
dział, było pewnym myśleniem ideologicznym, we-
dług mnie nieprawdziwym, no ale to brzmiało trochę 
inaczej, niż pan senator raczył powiedzieć.

Ja mam takie wrażenie, że mamy w tej całej 
dyskusji o specustawie do czynienia z konfliktem 
absolutnie zastępczym. Pierwszy konflikt polega na 
zderzeniu rząd – opozycja. Rząd coś proponuje, jest 
od razu riposta i doktrynalny sprzeciw opozycji total-
nej. Śmiem twierdzić, że pewna słabość programowa 
i przywódcza powoduje też próbę przegrupowania 
pewnych sił opozycyjnych. Była próba KOD-u, a te-
raz, uważam, jest pewna próba…

(Senator Kazimierz Kleina: Jaki to ma związek?)
(Senator Piotr Florek: W którym miejscu ustawy 

to jest?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. 

Państwo przeszkadzają, a nikt państwu nie przeszka-
dzał, kiedy występowaliście.)

Jest w tej chwili próba budowania osi sporu na linii 
samorząd – rząd. Uważam, że to jest spór szkodliwy, 
że to jest właśnie ta druga wojna zastępcza.

Zdaję sobie sprawę, że są winy obecnego rządu 
względem samorządu, ale do tej pory – albo: w dłuż-
szej perspektywie, mniej więcej od 1990 r. do roku 
2005 – pewną siłą samorządu była apolityczność. 
Ona się w jakimś stopniu skończyła, w tej chwili jest 
wymagana daleko idąca deklaracja polityczna, która 
nie służy samorządom. I wydaje mi się, że strona 
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(senator J. Obremski) ekstraordynaryjnych już nie do końca. Ale pytanie 
zasadnicze jest takie: czy chcemy, żeby tam się coś 
dobrego zdarzyło, czy chcemy dać taką szansę, czy 
raczej chcemy ją zablokować? Tylko tyle. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Proszę, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: A do kogo to mówisz?)
Panie Senatorze, można podejść… Nie trzeba 

przez całą salę krzyczeć.
(Senator Leszek Czarnobaj: Myślałem, że jest 

przerwa.)
Nie ma przerwy. Pan marszałek będzie teraz za-

bierał głos, więc proszę o ciszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To nie jest dobra droga, Szanowni Senatorowie 

z PiS, taka specjalna ustawa, specustawa, czyli stoso-
wanie narzędzi takich, które można stosować i które 
były stosowane do ważnych inwestycji gospodar-
czych. Takie były poprzednio te specustawy. Teraz 
dowiadujemy się, że taka ustawa może być stosowa-
na także w przypadku ważnych miejsc historycz-
nych i ważnych rocznic historycznych. No, powta-
rzam: to jest tworzenie sytuacji konfrontacyjnych. 
Westerplatte powinno łączyć, a nie dzielić. Dopóki 
nie pojawiła się ta ustawa, a także nie nastąpiła pewna 
sytuacja w rocznicę wybuchu II wojny światowej, 
to Westerplatte łączyło. Co ta ustawa robi? Ona nas 
dzieli – to jest jasne. Ona dzieli Polaków, ona dzie-
li miejscową społeczność, ona tworzy spór wokół 
miejsca, które powinno łączyć. Jeżeli tam były jakieś 
śmieci, to trzeba było je pozbierać. Do tego nie potrze-
ba takiej ustawy. W 1967 r. zorganizowałem w swojej 
szkole wyjazd 2 klas, pojechaliśmy, aby uprzątnąć 
pole bitwy. Robiliśmy to, co można było zrobić, bez 
wielkich słów, bez transparentów – my, kilkudziesię-
ciu uczniów z liceum plastycznego w Gdyni-Orłowie.

Mamy ustawę, na mocy której przejmuje się grunty 
samorządu miasta Gdańska, i do tego dorabia się całą 
ideologię, ideologię dzielącą, a nie łączącą. Przejmuje 
się te grunty… chce się je przejąć, łamiąc konstytu-
cję. Art. 165 Konstytucji Polski mówi: „Jednostki 
samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. 
Przysługują im prawo własności i inne prawa ma-
jątkowe”. Ust. 2 tego artykułu: „samodzielność jed-
nostek samorządu terytorialnego podlega ochronie 
sądowej”. I co z tego? Można zabrać ustawą? Można? 
Można. A jak można zabrać samorządowe, to można 
też prywatne. No, nie wiem…

ktoś, kto przypadkowo znalazł się w jakiejś demon-
stracji, został pobity, z naszej strony jest jak gdyby 
pewien element szacunku względem cierpienia tego 
człowieka, ale w pewnym myśleniu państwowym to 
wasza postawa, ludzi, którzy dokonywali świadome-
go wyboru i decydowali się na trudne rzeczy, ma być 
przykładem dla następnych pokoleń. I to myślenie 
o II wojnie światowej, które miało pokazywać boha-
terstwo, jest istotnym elementem.

Drugim elementem, który według mnie różni-
cował i był powodem kłótni, było to, na co państwo 
polskie powinno wydawać pieniądze, budując takie 
muzeum, na ile powinien być pokazywany ten ele-
ment związany z polskim wkładem w II wojnę świato-
wą. Rozumiem, że również o to był bardzo duży spór.

Skądinąd wczoraj mieliśmy ewidentnie taką dys-
kusję. Zarówno obecny dyrektor, który, uważam, 
w wielu elementach był bardzo agresywny w sto-
sunku do swoich poprzedników, jak i poprzednia 
dyrekcja, która, jak odniosłem wrażenie, mentalnie 
uwłaszczyła się na tym muzeum i nie umie się zgodzić 
z inną koncepcją tego, co się dzieje… I to przejawiało 
się w kłótniach dotyczących „Burego”, zrównania 
powstania w Paryżu z powstaniem warszawskim itd. 
Była taka wymiana zdań między nimi.

Jest według mnie rzecz zupełnie fundamentalna: 
czy Westerplatte jest polskie, czy gdańskie? Ja bym 
powiedział tak: wraz z biegiem historii Westerplatte 
stało się – i jest – ogólnopolskie, tak samo jak poro-
zumienia solidarnościowe są ogólnopolskie, mimo że 
jedno i drugie jest związane z miastem Gdańskiem. 
Nasza wrocławska zajezdnia, w której się narodziła 
wrocławska „Solidarność”, jest lokalna, ponieważ 
byliśmy jak gdyby wtórni w stosunku do Gdańska. 
I to jest przesunięcie tych akcentów. Jeśli mówimy 
o zasadzie pomocniczości, to ja bym powiedział tak: 
w tym elemencie jest coś jak gdyby… To naprawdę 
jest przestrzeń ogólnopolska.

Pan Florek wskazuje na pewną bardzo długą dro-
gę proceduralną i mówi, że my myślimy, iż ta usta-
wa wszystko załatwi. Nie, ta ustawa ma umożliwić 
być może przyśpieszenie pierwszego kroku – tylko 
i wyłącznie coś takiego. Istotne pytanie brzmi tak: 
czy chcemy upamiętnić to miejsce w sposób godny? 
Jeżeli tak, to powinniśmy się na to zgodzić. Do tej 
pory mamy jak gdyby taką odpowiedź, że niewiele lub 
prawie nic nie zrobiono w tej sprawie, albo literalnie 
nic nie zrobiono. Czy inni to zrobią? Nie wiemy, ale 
trzeba dać tę szansę. Pozostaje mi się zgodzić, co nie 
jest rzeczą dla mnie oczywistą… Pan Florek zaczął od 
słowa „oczywiście”. Zgodzę się z panem Florkiem co 
do tego, że strona rządowa nadużywa trybu ekstraor-
dynaryjnego. Każdy poszczególny przypadek jestem 
w stanie zrozumieć, ale zbioru takich przypadków 
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(senator B. Borusewicz) w inne miejsce. Dlaczego się przeniosło w inne miej-
sce? To jest pytanie. To jest pytanie do pana posła 
Smolińskiego z Pomorza, z PiS, i do pana wicemini-
stra Sellina, który też jest z Pomorza. Dlaczego jed-
nak zdecydowali się wprowadzić taką ustawę, która 
powoduje poważny konflikt na poziomie kraju i na 
poziomie regionu, ustawę, która rozbija substancję 
pewnej wspólnoty w regionie, a także w kraju? Bo 
przecież Westerplatte to nie jest symbol ani wasz, 
ani nasz. Dlaczego uważacie, że można w ten sposób 
postępować?

Ja jednak, mimo swojej…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 

Marszałku.)
Już kończę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Minęło już 10 minut.)
Ja jednak, mimo swojej sceptycznej oceny dobrej 

woli pana posła Smolińskiego i pana ministra Sellina, 
chcę zgłosić poprawkę dotyczącą komitetu, który ma 
wspólnie nadzorować powstawanie tego muzeum, do 
którego to komitetu wejdą i przedstawiciele ministra, 
i przedstawiciele miasta, i w którym obie strony będą 
miały możliwość zaprezentowania swojej oceny.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku. Może dodatkowe 5 minut…)

I traktuję to jako sprawdzenie tych słów, które 
słyszałem ze strony przedstawiciela PiS, że chcecie 
porozumienia. Zobaczymy za chwilę czy faktycznie 
tak jest. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Krzysztof Słoń. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Słoń:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja zagłosuję za tą ustawą również dlatego, że za-

głosowałaby za nią zdecydowana większość miesz-
kańców Kielc. Kielce są w specyficzny sposób zwią-
zane z Westerplatte, bo ponad 80 lat temu, w połowie 
marca 1939 r., to właśnie z Kielc wyruszyła ostat-
nia zmiana żołnierzy, z 4 Pułku Piechoty Legionów 
pod dowództwem legendarnego por. Leona Pająka, 
i w Kielcach czwartacy są darzeni ogromną czcią 
i szacunkiem. Chcemy wszyscy, żeby Westerplatte, 
oprócz tego, że będzie pomnikiem i hołdem dla czynu 
polskiego żołnierza, dla niezłomnego ducha Polaków, 
było także chwalebnym pomnikiem czynu czwarta-
ków. Tych samych czwartaków, którzy zasłużyli się 
jeszcze jako legioniści, potem w wojnie polsko-ukra-
ińskiej. Tych samych czwartaków, którzy tak dzielnie 
i tak skutecznie bronili Westerplatte, bo byli dosko-
nale wyszkolonymi żołnierzami. Tam było mnóstwo 
świetnych celowniczych ckm-ów i świetna obsługa 

Śpieszycie się bardzo z tą ustawą. Bo to jest nie 
tylko ustawa specjalna, łamiąca ogólne zasady, o któ-
rych zaraz powiem, ale także ustawa procedowana 
w maksymalnie krótkim terminie. Szybko, szybko, 
szybko! I do tego to ustawa poselska, bo tak się na-
zywa: poselska.

Jak wygląda sytuacja własnościowa na 
Westerplatte? Jak wygląda sytuacja tego, co pozo-
stało w tym miejscu po 1939 r.? Otóż znaczna część, 
1/4 terenu Westerplatte należy do Straży Granicznej 
i wojska. I tam się zachowały oryginalne relikty z tego 
okresu. Są budynki. Jest port wybudowany przez 
Polskę na potrzeby transportu uzbrojenia i amunicji, 
ten port jest. Tam się zachował także wał utworzony 
z urobku z tego portu, wał, który miał chronić przed 
bombardowaniem. Tak więc to jest część oryginal-
na. Ale z tego wszystkiego ustawodawca czy obecny 
rząd chce przejąć Wartownię nr 4 – to jest oryginalna 
wartownia, która się zachowała w oryginalnym miej-
scu – i elektrownię. Reszta ma nadal funkcjonować 
nie w ramach muzeum, ale ma być odcięta od tego 
muzeum. Jeżeli rząd chce tworzyć muzeum, wła-
sne muzeum czy próbować robić coś wspólnie, to 
powinien zacząć od tego terenu, który jest terenem 
oryginalnie zabudowanym, i tam rozpocząć tworzenie 
tego muzeum, a nie po prostu próbować zabierać, za-
właszczać niezgodnie z konstytucją to, co należy do 
miasta i w przypadku czego jest obowiązek miasta, 
żeby takie upamiętnianie robić, tak aby ono wyglą-
dało odpowiednio. To jest przykład… Ta ustawa jest 
przykładem konfrontacyjnej polityki PiS, a nie próbą 
porozumienia.

Specustawy to jest wyjątek w systemie prawa. 
Tutaj ta ustawa skraca terminy, ogranicza prawa wła-
sności, likwiduje uregulowania dotyczące ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystko to 
będzie podporządkowane wojewodzie. Nie powinno 
się wprowadzać licznych wyjątków od reguł, które 
obowiązują. To można wprowadzać tylko w sytuacji 
koniecznej. To nie jest sytuacja konieczna.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu mar-
szałek przed skierowaniem do pierwszego czytania 
kieruje projekt do konsultacji. Wymóg ten nie zo-
stał spełniony. Takie zdanie zamieszczono w opinii 
Kancelarii Senatu. Po prostu ustawodawca nie liczy 
się z niczym. Nie liczy się z regulaminem, nie liczy 
się też z konstytucją.

Tak więc cóż można w tej sytuacji zrobić? Ja już 
wielokrotnie odwoływałem się do rozsądku, zwra-
całem się o to, żeby analizować, zanim się podejmie 
decyzję.

Ministerstwo kultury zapowiedziało, że stwo-
rzy muzeum wojny polsko- bolszewickiej 1920 r. 
w Ossowie. Gdzie jest to muzeum? Przeniosło się 
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(senator K. Słoń) Na Westerplatte były pierwsze ofiary II wojny świa-
towej, ofiary wojskowe, ale pamiętajmy także o tym, 
że 31 sierpnia celnicy i kolejarze wysadzili niemiecki 
pociąg pancerny w Tczewie. Mówię „wysadzili”… 
Kolejarze puścili go na boczny tor. To nie jest tak, 
jak mówił pan senator Gaweł, że wysadzili most. 
I w odwecie za to Niemcy rozstrzelali celników, roz-
strzelali kolejarzy. Co roku w Szymankowie, bo ten 
akt zemsty był w Szymankowie, odbywa się… Teraz 
będzie osiemdziesiąta rocznica rozstrzelania pierw-
szych cywilów. A chodzi o celników i kolejarzy.

Pan senator Radziwiłł słusznie tutaj powiedział, że 
mjr Henryk Sucharski pochodził z Małopolski. Tak, 
pochodził z Dąbrowy Tarnowskiej. I musimy także 
pamiętać o tym, że ten bohaterski dowódca zmarł pod 
Neapolem w zapomnieniu – no, pan minister dobrze 
wie, jak dziś to można by nazwać – w zakładzie opie-
ki leczniczej. I faktycznie był to ogromny bohater. 
Przecież wszyscy pamiętamy, że Niemcy nawet nie 
odebrali mu szabli oficerskiej w dowód uznania za 
jego bohaterstwo.

Zabrałem dziś głos, żeby przypomnieć o pierw-
szych ofiarach II wojny światowej, którymi byli cel-
nicy i kolejarze. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę.
Jest pan senator? Jest. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Mam takie wrażenie, iż w większości wypowie-

dzi senatorów Prawa i Sprawiedliwości wyczuwa 
się pewien szantaż historyczno-moralny. Państwo 
próbujecie powiedzieć nam, że jeżeli ktokolwiek 
w jakikolwiek sposób sprzeciwia się tej ustawie, to 
sprzeciwia się bardzo szczytnej idei. To jest niepraw-
da. Jak wielokrotnie tutaj mówiliśmy – ja mówiłem – 
sprzeciwiamy się metodzie, którą państwo stosujecie 
w przypadku sposobu podejścia do zmian ustawo-
wych, a właściwie częściowo konstytucyjnych. I tak 
samo sprzeciwialiśmy się temu, co się działo wokół 
Sądu Najwyższego. Zawsze mówiliśmy o skrajnej, 
niedemokratycznej metodzie.

Powiedzcie mi państwo… Mówicie, że to jest tak 
wyjątkowa sprawa dotycząca Westerplatte. W filmie 
pt. „Westerplatte” – ja mówię o tym starym, nie tym 
nowym, na to się powoływał bodajże pan senator Słoń 
– padają słowa, że wszędzie w Polsce słuchano komu-
nikatów „Westerplatte broni się jeszcze. Westerplatte 
broni się jeszcze”. Z drugiej strony ja pamiętam taką 
scenę, w której z kolei na Westerplatte słuchali słów 

moździerzy, co, jak wiemy, było wtedy podstawo-
wym uzbrojeniem naszych żołnierzy na Westerplatte. 
Dlatego dobrze, że ten skrawek polskiej ziemi, wtedy 
tak heroicznie broniony, dziś ma szansę przetrwać na 
następne lata.

Apeluję, żebyśmy poczuli na sobie odpowie-
dzialność chwili. Jeśli nie teraz, to kiedy zrobimy 
z Westerplatte prawdziwe miejsce – nie zawaham 
się tego powiedzieć – kultu? Musimy to przenieść 
w następne pokolenia, teraz, w osiemdziesiątą rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej, warto to zrobić. 
O ile dobrze pamiętam, kilkanaście lat temu, bodaj 12 
albo 13, już były koncepcje, aby tak właśnie postąpić 
z Westerplatte.

Historia przeżywa, myślę, w tej chwili takie 
déjà vu, bo wtedy, w 1939 r., cała Polska patrzyła 
na Westerplatte. Ludzie w Polsce walczyli z bronią 
i nie poddawali się również dlatego, że słyszeli ko-
munikaty, że Westerplatte się broni. Choć miało się 
bronić kilka godzin, to broniło się 7 dni. Dopiero jak 
wprowadzono zmasowane naloty, to obrońcy złożyli 
broń. I dzisiaj też Polska patrzy na Westerplatte, na 
to, jak my ten skrawek, wtedy tak heroicznie bro-
nionej, polskiej ziemi obronimy dziś dla historii, dla 
przyszłych pokoleń. Zachęcam wszystkich państwa 
senatorów do tego, abyśmy tak właśnie do sprawy 
podeszli.

Akurat por. Leon Pająk nie tylko zasłużył się dla 
obrony Westerplatte, ale też zasłużył się dla później-
szej historii westerplatczyków, został zresztą hono-
rowym obywatelem i Gdańska, i Kielc. Ja akurat na 
sobie czuję takie zobowiązanie, żebym tych chłopców 
z 4 Pułku Piechoty Legionów, podnosząc dziś rękę, 
również w ten sposób zachował dla następnych poko-
leń, ale nie tylko tych chłopców, bo wszystkich tych, 
którzy Westerplatte wtedy bronili nie dla siebie, ale 
dla Polski i dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Stanisław Kogut. Proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Wczoraj na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Narodowej, na którym obecny był pan poseł, pan 
minister, była także pani prezydent i pan wojewoda. 
Drodzy Państwo, jeżeli mówimy o II wojnie świa-
towej, o Westerplatte, o obrońcach Westerplatte, 
którzy naprawdę są ogromnymi bohaterami… Ja 
powiedziałem, że nie możemy zapomnieć o jednym. 
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(senator A. Pociej) ło wyłączone… Decydował o tym wojewoda. I tak, 
poczynając od zbożnych celów, możecie kompletnie 
rozmontować coś, co jest bardzo ważnym zworni-
kiem. Życzyłbym państwu, kiedy będziecie nad tym 
głosowali, żebyście chwilę o tym pomyśleli. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Ryszard Majer.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja nie będę powtarzał wątków, które przez tę salę 

się przetoczyły. Ale prawda jest taka, że dyskurs 
o Westerplatte jest w przestrzeni publicznej bar-
dzo obecny. Nie tak dawno o tym się przekonałem. 
Rozmawiałem z mieszkańcami jednej z podczęsto-
chowskich wsi i była dyskusja, po co my jako politycy 
dotykamy tematu Westerplatte, po co my chcemy 
je porządkować, po co urządzać. No, była rozmowa 
i kiedy wyłożyłem racje, dlaczego to Westerplatte jest 
ważne – był argument, że to 80 lat, oraz te argumenty, 
które tutaj się pojawiały – jeden z moich rozmówców 
powiedział bardzo proste słowa. Ja chcę je przekazać 
i tak naprawdę zachęcić do tego, żeby moje czcigodne 
koleżanki i czcigodni koledzy, którzy jeszcze mają 
wątpliwości co do tego, jak głosować, je przemyśleli. 
On powiedział tak: no to wy z tym Westerplatte tak 
naprawdę nie chcecie zrobić nic poza tym, co jest 
konieczne, nic ponad to, co jest konieczne. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Kleina? Proszę bardzo. Jeszcze do 

dyskusji, tak? Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Debatujemy nad specjalną ustawą dotyczącą mu-

zeum na Westerplatte, jednak ta dyskusja w praktyce 
nie dotyczy tej ustawy, ale całego sporu historyczne-
go. Paradoksalnie wydaje się, że nie ma tego sporu. 
Przecież nikt nie neguje bohaterstwa żołnierzy na 
Westerplatte, nikt nie chce odebrać im tego wszyst-
kiego, co wtedy zostało zrobione. Często przy tej 
okazji – tak było w wielu państwa głosach w tej dys-
kusji – powtarzacie państwo także niektóre fałszywe 
mity dotyczące Westerplatte, które się upowszechni-
ły w czasach PRL, może nawet wcześniej, w czasie 
II wojny światowej, podczas gdy prawda historyczna 
była oczywiście trochę inna. Chodzi chociażby o ten 

„A Warszawa się broni”. To teraz, przyjmując pań-
stwa logikę… Jeżeli porównacie hekatombę ofiar 
Warszawy, powstania w getcie, powstania warszaw-
skiego… Rozmawialiśmy o okrągłej rocznicy i doszli-
śmy do pewnego konsensusu dotyczącego Warszawy. 
Jest uchwała. Nie pamiętam zaś uchwały dotyczą-
cej Westerplatte. Czyżby to było coś mniejszego, że 
przeoczyliście to państwo? Mogę więc zaryzykować 
stwierdzenie, że kwestia warszawska jest ważniejsza, 
jeżeli chodzi o skalę cierpienia? To co, przyjdziecie 
jutro z ustawą dotyczącą Warszawy, wyłączającą cały 
obszar Warszawy specustawą? No, może przełamuje-
cie konstytucyjne zasady w bardzo szczytnym celu, 
bo rzeczywiście trudno wam odmówić potężnego 
patriotyzmu, tylko kto mi zagwarantuje, że nie przyj-
dziecie jutro objąć specustawą całej Warszawy jako 
miejsca kultu?

(Senator Waldemar Bonkowski: Bo to prawda.)
No właśnie, jak to dobrze, że senator Bonkowski 

jest po waszej stronie, zawsze od razu można usły-
szeć, do czego dążycie…

(Głos z sali: Do prawdy.)
Chciałbym, żebyście zastanowili się nie tyle nad 

tą jedną rzeczą, ile nad wyjątkiem od reguły. Tylko 
o tym mówię. Za każdym razem otwieracie drzwi, 
które mogą być jakby wytrychem do całej demokra-
cji. Wielokrotnie tu z senatorem Mamątowem… No, 
mamy bardzo różne opinie i bardzo różne stanowiska, 
ale za każdym razem przy różnych tematach senator 
Mamątow podkreślał jedną rzecz, że najprawdopo-
dobniej właśnie ta ustawa o samorządzie, pierwsza 
z tych największych, rewolucyjnych, konstytucyjnych 
ustaw, jest czymś, co nam się udało. Za każdym razem 
to słyszałem i mimo że naprawdę bardzo się różnimy 
w całym postrzeganiu świata, za każdym razem zga-
dzamy się co do jednego – że to jest bardzo ważne. 
Bardzo możliwe, że w dobrym i zbożnym celu po raz 
kolejny będziecie państwo niszczyć tą ustawą pewne 
zasady, które powinny być święte. One są świętsze od 
tego, że trzeba zbudować muzeum na Westerplatte, 
bo jest coś ponad jednostkowym rozwiązaniem, a ta 
ustawa – i o tym próbujemy wam mówić – to niszczy.

Na koniec. Obawiam się, że jest to kolejna odsłona 
walki z samorządem. Tutaj padały słowa – pan sena-
tor Obremski o tym mówił – że jest różnica w obu 
koncepcjach spojrzenia na nasz kształt ustrojowy. 
Ale dalej będę się upierał. Pewnie w jakimś stopniu 
panu senatorowi Obremskiemu jako samorządowcowi 
– dopóki stał po tamtej stronie barykady, jako wice-
prezydent Wrocławia – moja koncepcja była bliska, 
nikt mu się nie wtrącał. Nie przypadkiem mówiłem 
państwu o Warszawie, bo minispecustawę, znowu 
w bardzo zbożnym celu, już zrobiliście. Dotyczyło to 
pomnika smoleńskiego, w przypadku którego zosta-
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(senator K. Kleina) z tym mordem pomorskim, to była większa tragedia 
niż tragedia katyńska.

Nie chcę tu niczego licytować, tylko mówię, że cały 
czas ten przekaz, z jakim my żyjemy, o jakim mówimy 
często w kontekście historii Polski, jest taki, że pewne 
rzeczy są pokazywane lepiej, mocniej, wyraźniej – 
mają lepszych, moglibyśmy powiedzieć, piarowców 
– a inne są zapominane i spychane na dalszy plan. 
Dobrze by było, żeby przy okazji debaty nad tą sprawą, 
nad kwestią muzeum Westerplatte, pamiętać o tych 
wszystkich wielkich, tragicznych i dramatycznych wy-
darzeniach z naszej historii, także tej historii, która się 
działa na Pomorzu, na Kaszubach, a która była w sen-
sie prawnym, formalnym zdecydowanie trudniejsza, 
bardziej skomplikowana i bardziej dramatyczna niż 
na innych ziemiach Polski. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, informuję, że lista mówców 

została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Czesław 

Ryszka i Aleksander Szwed złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie 
Czesław Ryszka i Sławomir Rybicki oraz marszałek 
Bogdan Borusewicz.

Zamykam dyskusję.
Szanowni Państwo, ponieważ zostały zgłoszone 

wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję.
Teraz jeszcze krótki komunikat. Szanowni 

Państwo Senatorowie, informuję, że po rozpatrzeniu 
punktu szóstego porządku obrad, tj. ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 
płatniczych, przystąpimy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego, tj. drugiego czytania projektu ustawy 
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o uregulowaniu niektórych 
spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej na podstawie umowy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1202, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1202 A.

fakt, że na Westerplatte nie zginęli prawie wszyscy 
żołnierze, że zginęło tam ok. 20 żołnierzy. Oczywiście 
każda śmierć jest tak samo ważna, tragiczna i dra-
matyczna, ale trzeba pamiętać, że to była regularna 
walka, bitwa, w której polscy żołnierze bohatersko 
się zachowywali. Zginęła część z nich, a zdecydowa-
na większość, prawie 200 żołnierzy, była w niewoli 
w obozach jenieckich w czasie II wojny światowej. 
To dość trudno się przebija do świadomości wielu na-
szych rodaków, bo niektórzy właściwie ciągle myślą 
o Westerplatte tak jak Gałczyński, który w swoim 
wierszu mówi o żołnierzach czwórkami idących do 
nieba w 1939 r. Tę, że tak powiem, trochę fałszywą 
legendę przypomniała pani senator Czudowska.

Jak mówię, dzisiaj spór u nas, między nami, se-
natorami Platformy Obywatelskiej a państwem, nie 
dotyczy w ogóle tego, czy upamiętnić Westerplatte, 
czy stworzyć tam muzeum, tylko spór dotyczy formy, 
w jakiej państwo to robicie, i sposobu, w jaki tę kwe-
stię państwo chcecie załatwić. Bo mówiąc o tym, że 
w dniu 1 września zostanie wmurowany kamień wę-
gielny… To senator Czarnobaj tutaj przypomniał, a ja 
zwróciłem na to uwagę w pytaniu do ministra Sellina, 
że kamień węgielny to już jest element konstrukcyjny 
budowli, czyli to jest fałszywe mówienie o tej rzeczy-
wistości, która jest. Chciałoby się, żeby rzeczywiście 
we wrześniu był wmurowany ten kamień węgielny, 
ale to jest przecież w ogóle niemożliwe, to jest trudne 
do zrealizowania.

Przy tej okazji warto też wspomnieć o tych 
wszystkich tragicznych wydarzeniach, które 
miały miejsce w 1939 r. na Pomorzu. Mówimy 
o Westerplatte, ale obrona Poczty Polskiej 
w Gdańsku to rzeczywiście dramatyczna sytuacja 
w stosunku do tego, co się działo na Westerplatte, 
bo pocztowcy, pracownicy poczty, praktycznie pra-
wie wszyscy, duża ich część, zostali zamordowani 
przez Niemców. W tej sprawie, związanej właśnie 
z obrońcami poczty, pocztowcami, nie przestrze-
gano żadnych konwencji międzynarodowych ani 
prawa, ani zasady przyzwoitości, a można powie-
dzieć, że na Westerplatte jednak były pewne ele-
menty konwencji międzynarodowych uszanowane, 
bo żołnierze znaleźli się w obozach jenieckich. 
Pocztowcy zostali zamordowani i przez długi czas 
nawet nie wiedziano, gdzie są ich groby.

Niewiele mówi się o tragedii w Piaśnicy – o tym 
wspominałem w swoim pytaniu do pana ministra. 
Kilkanaście tysięcy naszych rodaków, ale także cho-
rych psychicznie obywateli Niemiec zwożonych do 
Piaśnicy z Pomorza Zachodniego, ze szpitali róż-
nych, zostało w tym miejscu zamordowanych. To 
była w ogóle jedna z największych tragedii ludności 
cywilnej w Polsce. Łącznie z tzw. tragedią pomorską, * Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek M. Koc) konieczny według naszego Biura Legislacyjnego – se-
natorowie członkowie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej podzielili tę opinię.

Proponujemy również skreślenie art. 4, który też 
jakby jest oczywisty, bo ustawa dotyczy pewnej sy-
tuacji związanej z samą umową.

Tak więc w swoich poprawkach, popierając Biuro 
Legislacyjne Senatu, upraszczamy tenże dokument 
prawny i rekomendujemy Wysokiemu Senatowi przy-
jęcie go w takim kształcie, jaki zaproponowaliśmy na 
posiedzeniu komisji. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
ra sprawozdawcy związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

Dziękuję bardzo.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych.

Czy pan minister Piotr Wawrzyk, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pragnie 
zabrać głos w sprawie ustawy? Nie.

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

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

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1195, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1195 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, proszę.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2019 r. 
ustawie o uregulowaniu niektórych spraw związanych 
z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na pod-
stawie umowy.

Uchwalenie tej ustawy jest bezpośrednio zwią-
zane z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej. Umowa o wystąpieniu 
została zatwierdzona przez Radę Europejską w dniu 
25 listopada 2018 r. Jej celem jest zapewnienie upo-
rządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
z Unii Europejskiej, a tym samym uniknięcie zwią-
zanych z tym procesem zakłóceń oraz zapewnienie 
pewności prawa obywatelom, przedsiębiorcom, jak 
również organom sądowym i administracyjnym.

Umowa miała wejść w życie 30 marca 2019 r., lecz 
trudności polityczne w Zjednoczonym Królestwie 
uniemożliwiły dotrzymanie tego terminu. Te trudno-
ści, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, są przyczyną 
przyjęcia kolejnego aktu prawnego, który próbuje 
regulować tę sferę tak, żeby brexit nie dokonał się 
w formie nieuprawnionej.

Myśmy jako komisja spraw zagranicznych obra-
dowali nad tym aktem prawnym 25 czerwca 2019 r. 
Przedstawiamy Wysokiemu Senatowi uchwałę doty-
czącą tej ustawy i proponujemy – te poprawki zostały 
przyjęte jednogłośnie – pewne korekty do samego 
druku ustawy.

Po pierwsze, zgodnie z sugestiami naszego Biura 
Legislacyjnego rekomendujemy Wysokiem Senatowi 
zmianę tytułu ustawy, bo ustawa w tym kształcie jest 
mało czytelna i mogą być z nią trudności w obrocie 
prawnym. W związku z tym komisja proponuje, by 
tytuł tej ustawy brzmiał w ten sposób: „o okresie 
przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystą-
pieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej”.

Proponujemy również, żeby uczynić ustawę bardziej 
czytelną, usunięcie art. 1, który nie jest bezwzględnie 
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ki, tylko jest wprowadzana możliwość sprawowania 
i zarządu, i nadzoru przez tzw. radę dyrektorów.

To tak w uproszczeniu przedstawiam, bo cała in-
stytucja jest dosyć skomplikowana. Przypominam, 
że jest to 112 nowych artykułów, które są oznaczone 
jako art. 3001–300112. A więc jest to dosyć obszerna 
regulacja, zważywszy na to, że cały dotychczaso-
wy kodeks spółek handlowych liczy tych artykułów 
633. 112 nowych artykułów to jest spory procent, 
jak widać. Stąd też niektórzy twierdzą, że wbrew tej 
nazwie… Ma to być spółka prosta, ale skoro jest tak 
dużo artykułów, to być może nie będzie to znowuż 
takie proste. Ale bądźmy optymistami. Uważam, że 
ta nowa forma powinna się sprawdzić. W praktyce 
się okaże, jak to będzie funkcjonowało.

Na posiedzeniu komisji ustawa została za-
akceptowana, nie było właściwie żadnych za-
strzeżeń. Oczywiście są pewne propozycje Biura 
Legislacyjnego co do pewnych poprawek, które 
zostały przyjęte. Poprawek jest 24, przy czym są 
to głównie poprawki o charakterze techniczno-po-
rządkowym, nie ma jakichś merytorycznych popra-
wek. Wdzięczni jesteśmy Biuru Legislacyjnemu, że 
pewne nieścisłości, głównie natury językowo-redak-
cyjnej, zostały wychwycone i zauważone, uwzględ-
niono ich usunięcie w proponowanych poprawkach, 
w całości zaakceptowanych na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej. To byłoby tyle.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Pociej, a potem pan senator 

Komarnicki.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Ja mam takie pytanie. Czy pan senator wie, czy 

powstanie tej spółki poprzedzała jakaś dyskusja, nie 
wiem, w komisji kodyfikacyjnej, czy były jakieś spo-
tkania, seminaria? Kodeks spółek handlowych jest 
bardzo starą instytucją. Oczywiście był nowelizo-
wany i dostosowywany do potrzeb dnia dzisiejszego, 
ale za każdym razem te wszystkie zmiany wynikały 
jednak z dosyć głębokiej dyskusji, w której uczestni-
czyli i praktycy, i teoretycy prawa handlowego, cy-
wilnego z największych ośrodków uniwersyteckich. 
Chciałbym wiedzieć, czy coś takiego było. To jest 
pierwsze pytanie.

(Senator Zbigniew Cichoń: Gdyby troszeczkę gło-
śniej pan senator mógł mówić…)

Senator Sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa wprowadza do katalogu spółek wymie-

nionych w ustawie – Kodeks spółek handlowych 
nową spółkę, mianowicie tzw. prostą spółkę akcyjną, 
a zatem jest to zupełnie nowe rozwiązanie prawne. 
Ono uzupełnia katalog spółek, które są wymienione 
w ustawie, czyli obok spółki jawnej, spółki partner-
skiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-
-akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
będzie następna spółka, zwana prostą spółką akcyjną. 
Jest to podyktowane tym, że mnożące się, co jest rze-
czą pozytywną, startupy powinny mieć takie formy 
organizacyjne, którym właściwie nie sprosta w tej 
chwili żadna ze spółek dotychczas istniejących. Stąd 
potrzeba stworzenia nowej instytucji, nowej spółki, 
tzw. prostej spółki akcyjnej. Ona cechuje się pewnymi 
elementami wspólnymi ze spółką akcyjną czy ze spół-
ką z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotna różnica 
polega przede wszystkim na tym, że wprowadzone 
są pewne odmienne rozwiązania, które upraszczają 
jej funkcjonowanie, mianowicie wprowadza się nową 
zasadę mówiącą, że przedmiotem wkładu do spółki 
może być również świadczenie pracy bądź usług, co 
do tej pory było wykluczone przez art. 14 kodeksu 
spółek handlowych, który wyraźnie przewiduje, że 
przedmiotem owego wkładu nie może być świadcze-
nie pracy bądź usług. A wiadomo, że w startupach, 
które teraz się mnożą, istota sprawy polega często 
na tym, że świadczenie pracy bądź usług jest zasad-
niczym przedmiotem, zasadniczym wkładem, który 
decyduje o funkcjonowaniu tych instytucji i o rozpo-
częciu działalności gospodarczej. W przeciwieństwie 
do spółki akcyjnej, tej klasycznej, w przypadku tej 
prostej, którą wprowadzamy, nie ma przewidzianego 
kapitału zakładowego, a przypominam, że kapitał 
zakładowy spółki akcyjnej to w tej chwili jest już – 
jeśli dobrze pamiętam, bo te kwoty się od czasu do 
czasu zmieniają – chyba 1 milion zł. Kiedyś było to 
100 tysięcy zł, a w tej chwili jest to 1 milion zł, na 
co przecież tych, którzy rozpoczynają działalność 
gospodarczą, absolutnie nie stać. W związku z tym 
wprowadzamy formę prostej spółki akcyjnej.

Jest tutaj również system, który polega na tym, 
że akcje mają postać zdematerializowaną, czyli nie 
potrzeba fizycznego, papierowego dokumentu, który 
by przedstawiał owe akcje, tak jak to jest przewi-
dziane w dotychczasowych rozwiązaniach. Poza tym 
jest bardzo uproszczony sposób zarządzania, tzw. 
monolityczny sposób zarządzania. To jest troszeczkę 
zaczerpnięte z systemu brytyjskiego. Czyli nie ma 
takiego klasycznego podziału jak w dotychczasowych 
spółkach, gdzie jest zarząd, jest rada nadzorcza, która 
ma nadzorować funkcjonowanie zarządu i całej spół-
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(senator A. Pociej) Tak jak mówiłem, poprawki są głównie natury 
techniczno-redakcyjnej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale w Sejmie.)
(Senator Aleksander Pociej: Nie, na etapie sej-

mowym…)
Na etapie sejmowym.
(Senator Aleksander Pociej: Czy na etapie sejmo-

wym były, a jeżeli tak, to ile? Czy pan… Bo jeżeli 
pan senator nie…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czy o tym była mowa 
w komisji?)

Nie rozmawialiśmy na ten temat w czasie posie-
dzenia komisji, tak że nie mogę odpowiedzieć na to 
pytanie.

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

Senator Władysław Komarnicki:

Panie Senatorze Sprawozdawco, moje pytanie jest 
takie: czy ktoś obliczył, szacunkowo, ile stracimy – 
oprócz strat ekonomicznych – wizerunkowo w całym 
systemie spółek handlowych?

Drugie moje pytanie jest takie: czy ktoś obliczył 
koszty związane z przygotowaniem stron interne-
towych? I kto je będzie tak naprawdę wykonywał?

I trzecie pytanie: czy nie obawiacie się państwo, 
pan szczególnie, jako prawnik – wprawdzie pan jest 
adwokatem, nie jest pan radcą prawnym – że odpłyną 
inwestycje, a właściwie inwestorzy, i kapitał? Bo tak 
szczerze mówiąc, przedsiębiorcy nie bardzo lubią, jak 
nadzorca, karbowy stoi i patrzy im na ręce.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, zacznę od tego, że adwokaci, 
podobnie jak i radcy prawni, a nawet dużo wcześniej, 
o parę wieków wcześniej parali się tą tematyką. Tak 
że nie trzeba być radcą prawnym, żeby udzielić odpo-
wiedzi na owo pytanie, które pan postawił. Wystarczy 
być adwokatem. A nawet wystarczy być senatorem.

Jeśli chodzi o te wyliczenia, to nie ma tutaj żad-
nych danych co do kosztów, jakie są z tym, o czym 
tu mowa, związane. Są jednak pewne symulacje co 
do tego, że może to spowodować znalezienie dodat-
kowych miejsc pracy dla, o ile dobrze pamiętam, 
ok. 50 tysięcy ludzi.

Teraz jeśli chodzi o te obawy, które pan senator 
wyraża… No, nie wiem, czy one nie są przesadzo-
ne, wręcz płonne. Tak jak mówię, na świecie, m.in. 
w takiej Francji, są podobne rozwiązania i jakoś nikt 
nie podnosił larum i nie prowadziło to do załamania 

Mam powtórzyć wszystko?
(Senator Zbigniew Cichoń: Nie, w jednym zdaniu.)
Kto opiniował? Jakie nazwiska z luminarzy prawa 

handlowego czy cywilnego? Kto za tym stoi? Czy 
jest w ogóle… Czy z kimkolwiek była na ten temat 
rozmowa? Kto uczestniczył w pracach? Czy komisja 
kodyfikacyjna brała w tym udział? Kto jest tego au-
torem? To po pierwsze.

Po drugie, czy tego typu rozwiązania mamy gdzieś 
w Europie? Jeżeli tak, to prosiłbym o podanie, gdzie 
takie rozwiązania są.

Ile – jeżeli jest taka wiedza – poprawek było 
w Sejmie do tej ustawy? Bo słyszałem, że było do-
syć dużo, ale oczywiście mogę się mylić. To jest…

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak, dobrze…)
To są te 3 pytania, które chciałem zadać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:
Może zacznę od końca. Pan senator pyta, czy takie 

rozwiązania prawne są w innych państwach. No są. 
Jako że pan senator jest senatorem francuskojęzycz-
nym, to powiem, że we Francji jest taka spółka, soci-
été par actions simplifiée, wprowadzona w roku 1999. 
Czy jest to jeszcze w innych państwach? Powiem 
szczerze, że nie potrafię akurat wymienić, ale wiem, 
że w innych krajach też istnieją tego rodzaju spółki.

Jeżeli chodzi o kwestię autorytetów prawniczych, 
profesorów, to niestety nazwisk nie pamiętam, ale 
były wymienione nazwiska tych profesorów w czasie 
posiedzenia komisji. Chyba w posiedzeniu komisji 
uczestniczył też pan profesor, który jest tutaj obecny. 
Ja przepraszam, Panie Profesorze, że nazwiska nie 
pamiętam…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii Marek Niedużak: 
Jestem ministrem, ale pan profesor też był.)

(Senator Aleksander Pociej: Zaraz wyjaśnimy.)
(Wicemarszałek Maria Koc: To pan minister bę-

dzie mógł odpowiedzieć na to pytanie.)
Dobrze.
Przepraszam, pomyliłem pana profesora z panem 

ministrem, ale jest to dobra wróżba na przyszłość co 
do kariery naukowej…

(Wesołość na sali)
Przepraszam najmocniej.
(Senator Aleksander Pociej: O poprawkach jesz-

cze. O poprawkach.)
O poprawkach…
(Wicemarszałek Maria Koc: W Sejmie.)
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(senator Z. Cichoń) Senator Zbigniew Cichoń:

Pojęcie na pierwszy rzut oka rzeczywiście może 
wydawać się dziwne, ale, tak jak mówię, to funkcjo-
nuje w Europie, chociażby, tak jak wspomniałem, we 
Francji, już od 1999 r. A zatem w tym roku obchodzi-
my dwudziestolecie funkcjonowania takich spółek.

Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to nie ma tutaj, 
o ile wiem, jakichś specjalnych regulacji, które by 
w jakikolwiek sposób wspomniane spółki uprzywi-
lejowywały czy dyskryminowały. System podatkowy 
będzie taki sam jak w przypadku pozostałych pod-
miotów gospodarczych.

I jeszcze o coś pan senator pytał, jeszcze, zdaje 
się, trzecia kwestia była. Przepraszam, umknęła mi.

(Senator Robert Dowhan: Czy nazwa będzie zmie-
niona na „skomplikowana spółka akcyjna”?)

Nie no, traktuję to jako dowcipne pytanie, tro-
szeczkę dla humoru, który też jest potrzebny na sali 
posiedzeń. Będzie po prostu zwykła spółka akcyjna 
i prosta spółka akcyjna.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Grodzki. Proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Goście! Panie 

Senatorze, skrót PSA, skoro jeszcze przez chwilę żar-
tujemy, kojarzy się z badaniem prostaty, tj. prostate-
-specific antygen. Ale niech to będzie prosta spółka 
akcyjna. Ja tylko jednego nie potrafię zrozumieć. 
Do tej pory młodzi ludzie rejestrowali działalność 
gospodarczą, lepiej lub gorzej radząc sobie w bizne-
sie. Jeżeli mieli większe plany, to budowali większą 
strukturę biznesową. Co ta prosta spółka akcyjna ma 
im dać? Łatwiej im będzie pozyskać kapitał? Czy 
wypuszczą akcje, które wykupi polska fundacja roz-
wojowa, narodowa, czy jak ona się tam nazywa? Na 
czym polega ten trik, że tworzymy taką formację 
pośrednią między dotychczasowymi rodzajami pod-
miotów gospodarczych?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Profesorze, po rozważeniu tego, że istnieją 

podobne spółki w innych państwach i że to sprzyja 
powstawaniu nowych firm, tzw. startupów, ustawo-

gospodarki czy do jakichś innych niekorzystnych zja-
wisk. No, to, że coś jest zjawiskiem nowym, z reguły 
wzbudza pewnego rodzaju niepokój i obawy, bo tego 
się trzeba uczyć. Nie wiadomo, jak to będzie funk-
cjonowało. Ale nie byłbym tutaj tak pesymistycznie 
nastawiony. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze. Teraz pytanie zadaje pan senator…)

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam, 
Panie Marszałku. Nie dostałem odpowiedzi na jedno 
pytanie. Czy ktoś obliczył koszty związane z przygo-
towaniem stron internetowych? I kto je będzie robił?)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-
dzo, Panie Senatorze.)

Nie wiadomo mi, żeby ktokolwiek dokonywał 
obliczeń, i wydaje mi się, że nie jest to akurat 
najważniejsza kwestia czy też pozycja przy roz-
patrywaniu tego zagadnienia. Nie fetyszyzujmy 
zagadnień informatycznych. Ja widzę, że jest nie-
stety takie zjawisko, że się wręcz fetyszyzuje infor-
matykę i wszelkie rozwiązania prawne zaczynają 
służyć celom informatycznym, a nie na odwrót. 
Informatyka ma służyć rozwiązaniom prawnym, 
nie na odwrót.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Dowhan. Proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, powiedział pan: 50 tysięcy osób. 

Kto to obliczył, że nagle przybędzie tyle miejsc pracy? 
To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie: czy system podatkowy będzie inny? Tzn. 
czy te spółki będą się w jakiś inny sposób rozliczać, 
czy będą dodatkowe zwolnienia? Bo o tym pan nie 
mówił.

I trzecie moje pytanie. Skoro to ma być prosta 
spółka akcyjna, to ta druga spółka akcyjna, która 
teraz nazywa się „spółka akcyjna”, będzie nazywa-
na „nieprostą spółką akcyjną” albo „skomplikowaną 
spółką akcyjną”? Dla mnie to trochę dziwne pojęcie. 
To takie 3 pytania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.
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(senator Z. Cichoń) tę ogólną odpowiedzialność? To jest lex specialis. 
Dlaczego on się tutaj znalazł? I po co on jest? Chodzi 
o to, że on zupełnie inaczej ustawia granice ryzyka. 
To jest pierwsza sprawa.

I druga, bardziej ogólna. Czy pan senator nie oba-
wia się, że… Spółka akcyjna ma u nas bardzo mocną 
pozycję i wiarygodność wśród konsumentów, wśród 
kooperantów, bo tam jest jednak potężny kapitał 
minimalny, są dosyć mocne obostrzenia dotyczące 
funkcjonowania tych spółek. Pan senator nie boi się 
tego, że to może być mylące? Pytam, bo ja tutaj takich 
zabezpieczeń, tak mocnych jak w przypadku spółki 
akcyjnej nie widzę. Takie 2 pytania.

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

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, oczywiście jest to nowa regu-

lacja, ta regulacja w art. 300125 § 2. Jest to regula-
cja, która, można by tak powiedzieć, stawia członka 
organu takiej spółki – a tak jak mówię, może być 
różnie, bo spółce pozostawione jest to, czy będzie 
klasycznie, czyli zarząd i rada nadzorcza, czy też 
będzie ta uproszczona forma, taka monolityczna, czyli 
rada dyrektorów, która by niejako łączyła dotychcza-
sowe funkcje zarządu i rady nadzorczej – członka 
owych organów zarządzających w pozycji, która daje 
mu trochę większe gwarancje bezpieczeństwa, jeśli 
chodzi o jego odpowiedzialność. Otóż wtedy jego 
odpowiedzialność zachodzi jedynie, gdy zostanie mu 
udowodnione, że nie wykonał lub nienależycie wy-
konał swoje obowiązki, w tym nie dołożył należytej 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru 
jego działalności lub niedochowania lojalności wobec 
spółki, chyba że nie ponosi winy. I potem w § 2 jest 
to, o czym pan wspomina, ta specyfikacja, że nie ma 
owego naruszenia obowiązku dołożenia należytej 
staranności, jeśli są spełnione kumulatywnie pew-
ne przesłanki, mianowicie gdy postępował lojalnie 
wobec spółki, działał w granicach uzasadnionego 
ryzyka, w tym na podstawie informacji, analiz i opi-
nii, które powinny być w danych okolicznościach 
uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. 
Zatem można by powiedzieć, że tutaj granice jego 
odpowiedzialności są dosyć zawężone, czyli jest to 
dla niego pewna funkcja gwarancyjna.

No, tak jak mówię, istota tego rozwiązania ma po-
legać na pewnym uproszczeniu działalności tej spół-
ki, a tym samym wprowadza się tu również pewne 
dodatkowe gwarancje dla tych, którzy będą pełnić 
funkcje zarządzania tą spółką, żeby nie ponosili oni 
nadmiernej odpowiedzialności, bo gdyby to było bar-

dawca doszedł do wniosku, że takie rozwiązanie 
może funkcjonować też w Polsce. Uproszczenie 
działania tego typu podmiotów w porównaniu ze 
spółką akcyjną jest celowe i będzie sprzyjało temu, 
żeby podejmowali działalność nawet ludzie, którzy 
niekoniecznie mają jakieś wcześniejsze doświad-
czenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
a tym bardziej – znajomość dosyć skomplikowa-
nego prawa spółek akcyjnych. No i stąd przyjęto 
takie rozwiązanie. Oczywiście można dyskutować, 
czy np. nie byłaby bardziej celowa zmiana dotych-
czasowych regulacji dotyczących spółek akcyjnych 
czy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, bo 
drogi dojścia do tego samego celu mogą być różne. 
No ale ustawodawca ma prawo wybrać taką drogę 
dojścia, poprzez stworzenie nowego podmiotu go-
spodarczego, do tej pory nieznanego w kodeksie 
spółek handlowych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Komarnicki. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, proszę.
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam, 

ja chciałbym tylko zapisać się do głosu. Ja zadałem 
3 pytania.)

Aha, rozumiem.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: A, prze-

praszam…)
Rozumiem. Błąd pana sekretarza…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak, ab-

solutnie, wielki mój błąd.)
…do którego się przyznaje.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak. 

Posypuję głowę popiołem.)
A więc teraz pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Ja chciałbym zapytać o art. 300125.
(Senator Zbigniew Cichoń: Który, przepraszam?)
Art. 300125 § 2: „Członek organu nie narusza obo-

wiązku dołożenia należytej staranności, jeżeli, postę-
pując w sposób lojalny wobec spółki, działa w grani-
cach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na 
podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny 
być w danych okolicznościach uwzględnione przy 
dokonywaniu starannej oceny”. Ja się może mylę, ale 
nie pamiętam, żeby był taki zapis co do innych spółek, 
tam odpowiedzialność jest na zasadach ogólnych. 
Czy pan senator wie, czy ten przepis będzie znosił 
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(senator Z. Cichoń) by mi pan senator wytłumaczyć, w jaki sposób to za-
pewnia pewność w obrocie gospodarczym? I dlaczego 
tutaj jest inaczej, niż jest… Ja już nie pamiętam, czy 
jest inaczej, czy nie, ale moim zdaniem jest inaczej.

Senator Zbigniew Cichoń:
Nie, nie. Panie Senatorze, to ja panu przypo-

mnę i powiem z przykrością, że jest pan w błędzie. 
Przytoczę panu artykuł dotyczący spółek akcyjnych, 
gdzie regulacja jest analogiczna. Proszę zważyć na 
art. 512: „Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub 
komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących się 
spółek odpowiadają wobec wspólników tych spół-
ek solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub postano-
wieniami umowy albo statutu spółki, chyba że nie 
ponoszą winy”. Zasada w art. 300125 jest bardzo po-
dobna, zwłaszcza zasada odpowiedzialności zawi-
nionej. Jeżeli nie ponoszą winy, to nie ponoszą odpo-
wiedzialności. Jest tylko może troszeczkę odmienne 
sformułowanie, aczkolwiek nie zmienia ono istoty 
sprawy, bo w art. 512, mówiącym o spółce akcyjnej, 
jest odniesienie do wyrządzenia szkody za zachowa-
nia sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy 
albo statutu spółki, a nie ma takiego wyszczególnie-
nia w art. 300125, który dotyczy owej prostej spółki 
akcyjnej, tylko jest odniesienie do niewykonania lub 
nienależytego wykonania swoich obowiązków. Czyli 
można by powiedzieć, że jest wręcz na odwrót, niż 
pan mecenas podejrzewa. 

Mianowicie, jest to w tym przypadku nawet nie-
co szersza odpowiedzialność, bo nie ma odniesienia 
do naruszenia statutu czy naruszenia powszechnie 
obowiązującego prawa, czy naruszenia postanowień 
umowy, tylko jest bardziej ogólne sformułowanie: 
że odpowiada się za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich obowiązków, w tym niedołożenie 
należytej staranności. I stąd jest potrzebny, moim 
zdaniem, ten § 2. Dopiero tenże § 2 zawęża odpo-
wiedzialność, która byłaby szersza niż w przypadku 
ogólnych zasad z art. 512, gdzie musi być narusze-
nie prawa powszechnie obowiązującego czy statutu, 
czy umowy, jaka istnieje w tej spółce akcyjnej. Bo 
jest w tym § 2 art. 300125 swego rodzaju ekskulpacja. 
Mianowicie przyjmuje się, iż członek organu nie naru-
sza obowiązku dołożenia należytej staranności, za co 
przecież w § 1 jest przewidziana odpowiedzialność. 
Właściwie w jakich przypadkach? Jeżeli postępuje 
w sposób lojalny, działa w granicach uzasadnionego 
ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informa-
cji, analizy i opinii, które powinny być uwzględnione 
przy dokonywaniu starannej oceny. Tak że, moim 
zdaniem, nie ma tutaj tej rozbieżności, o której pan 
mecenas wspomina. Można by wręcz powiedzieć, że 
na pierwszy rzut oka nawet by się mogło wydawać, że 

dzo duże ryzyko, to być może by ich to odstraszało 
od podejmowania tego typu działalności.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Pociej po raz kolejny.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, że ja to tak 

drążę. Gdyby pan senator zawęził swoją wypowiedź 
do złożenia sprawozdania, to ja bym się aż tak bardzo 
tu nie czepiał, ale pan senator parokrotnie powiedział, 
że to jest bardzo dobra inicjatywa, wspaniała itd. Stąd 
moje pytanie.

Senator Zbigniew Cichoń:
Nie, ja nie mówiłem, że wspaniała, ja mówiłem, 

że sprzyjająca…
(Senator Aleksander Pociej: Sprzyjająca.)
…temu, żeby te startupy mogły częściej powsta-

wać. Dlatego widzę tu pewne plusy, ale nie mówię, 
że jest to doskonałe.

(Senator Aleksander Pociej: To przepraszam, prze-
praszam bardzo.)

Jak pan wie, ja rzadko kiedy się zachwycam i mó-
wię, że jakiś akt prawny jest doskonały, co może wy-
nika z mojego krytycyzmu z racji zawodu, jaki mam. 
Mówienie, że coś jest doskonałe… Raczej rzadko 
w moich ustach takie słowo się pojawia, rzadko się 
zdarza, żeby coś tak było ocenione.

Senator Aleksander Pociej:
Tak.
W każdym razie ja też to przeczytałem i nadal 

mówię, twierdzę, że takie zróżnicowanie odpowie-
dzialności zarządzających w stosunku do różnych 
spółek niczemu nie służy. Bo albo chcemy generalnie 
uprościć życie prezesów firm, członków ich organów 
statutowych, ale powinniśmy to zrobić w stosunku do 
wszystkich… Bo z jednej strony od wielu lat mamy 
tendencję zaostrzającą w stosunku do ludzi, którzy 
podejmują decyzje gospodarcze, i oni lądują w krymi-
nale za drobne pomyłki, a z drugiej strony mamy coś 
zupełnie zmieniającego. Ja nie mówię, że to jest złe, 
tylko, Panie Senatorze, to kompletnie zmienia reguły 
gry, które przestają być równe dla podmiotów, które 
są na rynku. Jeżeli popatrzymy na art. 300123: jeżeli 
członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo 
podali fałszywe dane w oświadczeniu, to odpowiadają 
solidarnie ze spółką tylko przez 3 lata… Jeżeli mógł-
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(senator Z. Cichoń) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Panie Senatorze Sprawozdawco, dziękuję serdecznie.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

Czy pan wiceminister Marek Niedużak chciałby 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przed-
stawić stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii Marek Niedużak: Powiem tak: 
jeśli mógłbym, bo jest jedno pytanie, na które już 
udzielono odpowiedzi, ale po prostu mógłbym do-
powiedzieć…)

Oczywiście.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębior-

czości i Technologii Marek Niedużak: …Żeby szano-
wać też czas…)

Dziękuję bardzo, ale proszę na mównicę. Może się 
pan ustosunkować do pytania, może pan rozszerzyć 
tę wypowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Nie. Jedna tylko kwestia.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Padło pytanie dotyczące profesorów czy przedstawi-

cieli świata akademickiego zaangażowanych w projekt. 
I to jest jedno pytanie, na które ja bym sobie pozwolił 
odpowiedzieć szybko, skrótowo. Jeśli chodzi o te prace, 
to one się toczyły – że tak powiem – pod patronatem 
pana prof. Sołtysińskiego. Była komisja profesorów, 
którzy od samego początku wspomagali ministerstwo. 
To jest zresztą proces, który tak naprawdę trwał do 
2016 r. Przewodniczącym tej komisji był pan profesor 
Opalski z Uniwersytetu Warszawskiego, a wczoraj na 
posiedzeniu komisji byli obecni dwaj członkowie tej 
komisji, pan profesor Sójka z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz pan profesor Oplustil 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałem, żeby te na-
zwiska padły tutaj, bo są to osoby, bez których pomocy 
ten projekt by nie powstał. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Niech pan zostanie na mównicy, bo obecnie sena-

torowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej 
niż minutę zapytania do pana.

Pan senator Pociej. Proszę bardzo.

ta odpowiedzialność w prostej spółce akcyjnej, gdy-
by brać pod uwagę tylko § 1, jest nawet większa niż 
przewidziana w przypadku spółki akcyjnej z art. 520. 
Dopiero potem jest zawężenie, i słusznie, w § 2 po-
przez odniesienie do tego, że jeżeli działał lojalnie 
i opierał się na podstawie analiz, informacji i opinii, 
to nie można go pociągnąć do odpowiedzialności.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Pociej jeszcze.

Senator Aleksander Pociej:
Przepraszam, bo ja niestety aż tak dobrze nie 

pamiętam kodeksu spółek handlowych, ale prosił-
bym o prostą odpowiedź. Czy w uregulowaniach 
dotyczących normalnej spółki akcyjnej jest takie 
uregulowanie jak w art. 300123? Czy jest powiedzia-
ne, że po 3 latach od dnia zarejestrowania spółki lub 
zarejestrowania emisji nowych akcji nie można do-
chodzić odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki 
solidarnie ze spółką nawet w przypadku umyślnego 
zatajenia danych, czyli oszustwa? Czy jest takie… 
Jeżeli pan senator mówi, że jest to względniejsze 
nawet w przypadku tamtej spółki akcyjnej, to czy 
jest coś takiego?

Senator Zbigniew Cichoń:
Już, Panie Senatorze, o ile to znajdę, bo – po-

wiem szczerze – nie pamiętam, ale przypusz-
czam, że jest tak… W każdym razie ogólne zasady 
przedawnienia dochodzenia roszczeń są podob-
ne. Pan poprzednio nawet pytał, dlaczego tutaj te 
roszczenia zawierają przedawnienie 3-letnie, więc 
chciałbym przypomnieć, że w prostej spółce ak-
cyjnej roszczenie się przedawnia, generalnie rzecz 
biorąc, proszę zważyć art. 300130, z upływem 3 lat 
od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szko-
dzie i o osobie zobowiązanej do naprawienia, czyli 
a tempore scientiae, czyli od podjęcia wiadomo-
ści, ale w każdym razie przedawnia się z upływem 
10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które 
wyrządziło szkodę, czyli w przypadku a tempore 
facti jest liczony termin 10-letni. I jest to regulacja 
– mówię z pamięci, tak że nie mogę tego na 100% 
powiedzieć – podobna do regulacji w kodeksie 
spółek handlowych dotyczącej właśnie spółek ak-
cyjnych. Tak że tutaj akurat w tym bym nie widział 
jakiejś rozbieżności, ale – tak jak mówię – opieram 
się na pamięci. Trochę czasu bym musiał mieć, żeby 
wyszukać i wskazać konkretny przepis.
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Panie Ministrze, czy można tę starą spółkę skom-

plikowaną zamienić na tę nową prostą, nieskompliko-
waną i czy tę nieskomplikowaną spółkę prostą można 
później wprowadzić na giełdę?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Odpowiedź na pierwsze pytanie: na zasadach 

przekształcania spółek zawartych w kodeksie spółek 
handlowych oczywiście tak.

Odpowiedź na pytanie drugie: oczywiście nie. 
I to jest jeden z powodów, dla których spółka ak-
cyjna, ta klasyczna, którą już mamy w kodeksie, nie 
mogłaby być, nie wiem, przedmiotem jakichś daleko 
idących zmian, np. uproszczeniowych… No właśnie, 
mamy prawo unijne, mamy dyrektywy unijne, które 
są związane ze spółkami publicznymi, czyli takimi, 
które są na giełdzie, i tam w prawie europejskim są 
bardzo mocno określone – a w krajowym recypowane 
– wymogi związane np. z taką, nazwijmy to, przej-
rzystością funkcjonowania spółki dla akcjonariuszy. 
Wiadomo, że spółki będące w obrocie publicznym 
mają dużo więcej akcjonariuszy, a obrót publiczny 
ma też pewne swoje normy bezpieczeństwa. Tak że 
odpowiedź na drugie pytanie brzmi: nie, nie można 
prostej spółki akcyjnej wprowadzić na giełdę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

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

Pierwsze pytanie, proste. Dlaczego ustawa wchodzi 
w życie z dniem 1 marca 2020 r.? No, tak odległa 
data, ale w sposób kategoryczny… Stwierdzono, że 
rzadko to się zdarza. I dlaczego nie od początku roku, 
co byłoby bardziej naturalne? Nie wiem… Może pan 
mniej więcej odpowie.

Drugie pytanie. Ja już tę wątpliwość wyraziłem 
w trakcie prac komisji. Otóż pojęcia „akcjonariusz”, 
„spółka akcyjna”, „akcja” występują prawie od za-
wsze, nazwijmy to, w polskim obiegu prawnym. Te 
same pojęcia będą stosowane także w odniesieniu 

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję serdecznie.
Panie Ministrze, ja mam to samo proste pytanie. 

Bardzo możliwe, że ja się tutaj mylę… Chodzi o ten 
art. 300123 i art. 300125 § 2. Czy to jest takie samo 
uregulowanie tejże odpowiedzialności, czy ono jest 
inne, a jeżeli jest inne, to dlaczego jest inne?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Zakładam, że tu chodzi o 2 rzeczy. Chodzi o ten § 

2 w art. 300124. To jest to nowość, to jest coś, co określa 
się w doktrynie mianem zasady biznesowej oceny sy-
tuacji, zasady recypowanej z doktryny amerykańskiej 
do wielu systemów europejskich, w tym m.in. niemiec-
kiego porządku prawnego. Wprowadzenie tego do pol-
skiego prawa handlowego, prawa spółek, od kilku już 
lat jest postulowane w polskiej doktrynie. Chciałbym 
też podkreślić, że ten paragraf należy czytać łącznie 
z § 1. § 1 tegoż artykułu stanowi, opisuje taką samą 
zasadę, natomiast § 2 doprecyzowuje ten standard, któ-
rego, że tak powiem, wymagamy od członka zarządu, 
i uwzględnia coś, co można właśnie nazwać ryzykiem 
biznesowym czy realiami ryzyka oceny biznesowej. 

Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że ten artykuł 
należy rozważać łącznie z wprowadzoną tutaj w przy-
padku prostej spółki akcyjnej zasadą, która, jeśli 
tak można powiedzieć, zwiększa odpowiedzialność 
członka organu, który odpowiada również za wypłaty 
z kapitału, których dokonał z naruszeniem czegoś, co 
można nazwać testem płynności. To jest jeden z ta-
kich nowoczesnych mechanizmów ochrony wierzy-
cieli, który jest prowadzony w tym projekcie i który 
nakazuje… Może powiem w ten sposób. Ta norma 
rozciąga odpowiedzialność cywilną subsydiarną na 
takiego członka organu, który dokonał takich wypłat 
ze środków spółki, można powiedzieć, z naruszeniem 
tego testu płynności, tj. wydając pieniądze w taki 
sposób, który krzywdzi wierzyciela. Ja ten przepis… 
Proszę mi pozwolić poszukać w dokumentach, któ-
re mam… Ten przepis o odpowiedzialności jest bo-
dajże w art. 30022 – to jest przepis, którego nie ma 
w przypadku spółki z o.o. czy spółki akcyjnej – i on 
powoduje, że ta odpowiedzialność członka zarządu 
czy członka organu spółki jest większa w przypadku 
prostej spółki akcyjnej. To bardziej uzasadnia tego 
typu uszczegółowienie standardu i staranności wyma-
ganych od członka zarządu zawarte w art. 300124 § 2.
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(senator J. Czerwiński) się oczytać. Tak że to naprawdę jest duża zmiana 
i vacatio legis wydaje mi się uzasadnione.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie 
Ministrze… Czy można…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę.)

Senator Jerzy Czerwiński:
Ja nie ganię tu pana, jako że jest długie. Chodzi 

o to, że długie vacatio legis oznacza określone od-
cinki, np. po 3 miesiącach, po 6 miesiącach, a tu 
jest sztywna data, i ona będzie się zmieniać w za-
leżności od tego, czy będą poprawki, czy nie, kiedy 
prezydent podpisze… Nie wiem, czy to jest jasne. 
No, vacatio legis jest długie, ale płynne. Tak bym 
to powiedział.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Powiem tak: technika legislacyjna dopuszcza 

określenie poprzez datę. W tym przypadku doszli-
śmy do takiego rozwiązania. Wydaje mi się, że ono 
jest dosyć jednoznaczne.

Jeśli chodzi o to drugie pytanie czy wątpliwość, 
to powiem tak: wszędzie tam, gdzie w ustawie bę-
dzie wyraźnie wymieniona prosta spółka akcyjna, 
będzie chodziło o prostą spółkę akcyjną. Tam, gdzie 
jest wymieniona spółka akcyjna bez przymiotnika 
„prosty”, chodzi o spółkę akcyjną. Czyli w bodajże 
drugim przykładzie, który pan senator przytaczał, że 
j.s.t. mogą zakładać spółki z o.o. i spółki akcyjne, to 
oczywiście tylko spółki z o.o. i spółki akcyjne. Kiedy 
zaś jest mowa wyraźnie… Zresztą tak jest w przepi-
sach wprowadzających, a tutaj jest sporo przepisów 
wprowadzających. Tak więc kiedy jest mowa – np. 
w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym – 
o akcjonariuszu, że należy przez to rozumieć… Tu 
dopisujemy, że tak powiem, z imienia i nazwiska pro-
stą spółkę akcyjną. W zakres tego przepisu wchodzi 
również prosta spółka akcyjna.

Pan senator podał jeszcze przykład, w którym jest 
mowa ogólnie o spółkach prawa handlowego, bodajże 
takie było sformułowanie. No, oczywiście ten termin 
obejmuje wszystkie spółki prawa handlowego wy-
mienione w k.s.h. A więc również po wejściu ustawy 
w życie będzie tu prosta spółka akcyjna.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator… Pan senator Pociej – do pytania. 

Proszę uprzejmie. Tak?
(Senator Aleksander Pociej: Nie, ja dziękuję.)

do prostej spółki akcyjnej. Pytanie: czy będzie jasno 
rozgraniczone, kiedy one będą mogły być ogólnie 
stosowane do obu rodzajów spółek, kiedy do spółek 
akcyjnych w starym rozumieniu, a kiedy do spółek 
akcyjnych prostych?

Panie Ministrze, podam panu przykład, zoba-
czymy, jak pan na to odpowie. Prosta, znana nam 
ustawa o gospodarce komunalnej z 1996 r. Art. 9 
ust. 1: „Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do 
takich spółek”. Pytanie brzmi: czy proste spółki ak-
cyjne też mogą przystępować, czy nie? Czy określe-
nie „spółki akcyjne” dotyczy tu wszystkich spółek 
akcyjnych, czyli także prostych, czy tylko spółek ak-
cyjnych w starym tego słowa rozumieniu? No, w tym 
wypadku, kiedy jest takie sformułowanie, to tylko 
proste spółki akcyjne nie mogą. Idąc jeszcze dalej… 
Art. 10 ust. 1 brzmi tak: „Poza sferą użyteczności 
publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlo-
wego – wobec tego czy także proste spółki akcyjne? 
– i przystępować do nich” pod pewnymi warunkami 
i względami. Dlaczego ja o tym mówię? Bo gdyby-
ście państwo nazwali tę prostą spółkę akcyjną innym 
terminem, np. spółka kwitowa, a to coś to nie byłaby 
akcja ani udział, tylko kwit, to wszystko byłoby jasne. 
No, w tej sytuacji to nie jest dla mnie takie oczywi-
ste. Wkraczamy w pewien duży istniejący już obszar 
prawny i kwestie terminologiczne mają tutaj sens.

Tak że to są te 2 pytania. Krótkie na początek, 
a długie na temat samorządu gminnego i form pracy.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to powiem tak: 

miałem przyjemność kilka miesięcy temu prezento-
wać tu projekt, który obejmował m.in. zmiany w ko-
deksie cywilnym, tam też była bardzo długie vacatio 
legis. Tutaj mamy do czynienia jednak z bardzo dużą 
zmianą w kodeksie spółek handlowych i długie vaca-
tio legis wydaje mi się uzasadnione. Zresztą bardzo 
liczymy… rząd przyjął projekt ustawy o nowych za-
mówieniach publicznych, a tam jest jeszcze dłuższe 
vacatio legis. Wydaje mi się, że to jest uzasadnione. 
Po prostu chodzi o to, żeby rynek mógł się do tego 
przygotować, by różni prawnicy mieli szanse w tym 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) przyjedzie do Polski i będzie chciał… A tu będzie 
prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna. No, to jest 
megaskomplikowane.

Tak jak powiedziałem na początku, ja bym dążył 
do tego, żeby dawać polskim przedsiębiorcom, szcze-
gólnie, jak tu była mowa, tym młodym, możliwość 
działania poprzez zmniejszenie tego gąszczu prze-
pisów, które są gmatwaniną, chociażby w kwestiach 
podatkowych. To mi przypomina tę niekończącą się 
zabawę z samochodami, gdzie raz można odliczać 
VAT, raz nie można, można odliczyć połowę VAT, do 
tego jak samochód ma kratkę, to kiedyś można było 
odliczyć, później ktoś wpadł na to, że liczą się jakieś 
wzory i kilogramy, był wzór Lisaka… Dzisiaj znowu 
wymyślono 150 tysięcy, później powyżej 75%… No, 
ciężko się w tym połapać.

Ja bym, Panie Ministrze, naprawdę prosił o to, 
żeby usiąść i to przeanalizować… Bo tych form 
prowadzenia działalności jest mnóstwo. Podobne 
zasady obowiązują, jeżeli chodzi o system podat-
kowy, choć oczywiście spółki się różnią, bo tam 
jest wypłata dywidendy, jest jak gdyby podwójne 
opodatkowanie… Ale prosiłbym, ażeby to w jakiś 
sposób uprościć. Bo przecież my ciągle się uczymy, 
jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodar-
czej, a tych zmian przepisów – w tym teraz dotyczą-
cych powstawania tej spółki prostej… Wg mnie ani 
pan minister, ani kolega senator nie przytoczył tu 
żadnego przykładu pokazującego, jaki to ma sens. 
Przecież dzisiaj można na jednym prostym kwicie 
w ciągu jednej minuty założyć działalność gospo-
darczą jako osoba fizyczna i można normalnie się 
rozliczać, można być vatowcem, można prowadzić 
działalność, płacić podatek, rozwijać się. No, żaden 
problem. A jeżeli chce się pozyskać kapitał… To po 
co zakładać prostą spółkę akcyjną, wnosząc swoją 
pracę? No, swoją pracę można wnieść jako osoba 
fizyczna. Nic więcej.

Naprawdę bardzo proszę, żeby nie utrudniać życia 
przedsiębiorcom, nie mącić w głowie ludziom, którzy 
są na początku swojej kariery, jeżeli chodzi o zakła-
danie biznesu. Bo naprawdę dzięki prostym formom 
można dojść daleko. A to jest tylko kolejne robienie 
czegoś… czy też pokazanie sukcesu. Mamy kolejną 
ustawę, która tak naprawdę niczego dobrego nie wno-
si, a mówię to jako chłopak, który od 30 lat ciężko 
pracuje na swój sukces, nigdy nie miał możliwości 
odliczania, nigdy nie dostał dotacji. Płacę podatki 
i prowadzę działalność jako spółka z o.o., z dobrym 
skutkiem. Dziękuję.

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

Komarnickiego.

Nie?
(Senator Aleksander Pociej: Rezygnuję z zadania 

pytania.)
Dobrze. Dziękuję.
Panie Ministrze, więcej pytań do pana nie ma. 

Dziękuję panu.
(Rozmowy na sali)
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Panie Ministrze!
Ja myślałem, że z biegiem czasu, z biegiem kaden-

cji, będziemy dążyć do upraszczania systemu podat-
kowego i do zmniejszania liczby podmiotów, które 
można rejestrować. Bo samych rodzajów spółek, Panie 
Ministrze, dzisiaj mamy kilka – od spółki cywilnej po-
przez jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-
-akcyjną… Jeżeli to rozwiązanie, tak jak tu była mowa, 
ma się przyczynić do podjęcia pracy przez 50 tysięcy 
pracowników, to nie bardzo rozumiem, w jaki sposób 
to ma się odbywać. Bo dzisiaj jest tak, że jeżeli ktoś 
nawet nie ma kapitału, a chce cokolwiek zrobić – w no-
wych technologiach czy obojętnie w czym – to może 
rozpocząć działalność jako osoba fizyczna. Przecież 
nie jest obowiązkiem zakładanie spółki, szczególnie 
takiej, której nie można później rozwijać, chociażby 
poprzez pozyskanie kapitału dzięki giełdzie. I z tego 
wynikało moje pytanie. Można otworzyć działalność 
jako osoba fizyczna, ale można też założyć spółkę cy-
wilną – czyli 2, 3 czy 4 osoby cywilne bez kapitału 
spotykają się, wkładają swoją pracę, rozliczają się na 
ogólnych zasadach i oto mamy spółkę, mamy normalną 
działalność gospodarczą.

Ja, Panie Ministrze, prowadzę działalność od 
30 lat – bez 1 roku, czyli prawie od 30 lat. Zaczynałem 
jeszcze w poprzednim systemie, jako student – myłem 
okna, to była praca w spółdzielniach przy… będąc 
studentem w spółdzielniach… No, nie pamiętam, jak 
one się nazywały wtedy.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Spółdzielnie 
pracy…)

Chyba studenckie. I dostawaliśmy za to dosyć do-
bre wynagrodzenie jak na studentów.

No ale… Dzisiaj pan senator podał przykład: taka 
spółka istnieje we Francji. No ale nie wiemy – tzn. ja 
nie wiem – jakie inne możliwości prawne co do pro-
wadzenia działalności są we Francji. Być może tylko 
taka forma spółki tam istnieje i nie ma 2 typów spółek.

Dla mnie jest niezrozumiałe to, że zamiast uprasz-
czać, dzisiaj tak naprawdę stawia się dylemat. Jak ktoś 
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nansowe, widząc, że mają do czynienia z prostą spół-
ką akcyjną, mogą nie traktować jej poważnie albo 
żądać dodatkowych zabezpieczeń, a poszkodowani 
kontrahenci będą mieć pretensje do państwa, że nie-
dostatecznie zabezpieczyło ich interesy.

Dziś większość ze startujących ma do wyboru 
2 typy spółek, czyli spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością lub spółkę akcyjną, ale – uwaga – aż 71% 
wybiera spółkę z o.o. I to jest odpowiedź. Ja uwa-
żam, że należałoby się zastanowić, czy ewentualnie 
tej formy spółki nie zmodyfikować, nie wprowadzić 
zmian ułatwiających funkcjonowanie i pozwalają-
cych na likwidację barier, na które zawsze narzekali 
przedsiębiorcy. Zresztą oni do dnia dzisiejszego to 
mówią. Sam wiele razy występowałem na forum… 
I nie wprowadzać nowego typu spółki, który w zało-
żeniu ma być prosty, a już widać, że będzie skompli-
kowany. Zdajemy sobie sprawę, że postęp skłania do 
uruchomienia nowych form prowadzenia działalności 
gospodarczej – to prawda – jednak to, co dziś państwo 
proponujecie w tej ustawie, nie zasługuje na aprobatę. 
Jako wieloletni przedsiębiorca będę namawiał moich 
kolegów, żebyśmy nie głosowali za tą nowelizacją.

A do pana się zwracam, Panie Ministrze, tymi 
słowami: nie raz jeszcze trzeba będzie wrócić do tej 
skomplikowanej propozycji. Jak tu słusznie powie-
dział przed chwilą pan senator Czarnobaj, to jest prze-
rost formy nad treścią. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra 

Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja będę trochę mniej krytyczny w stosunku do 

resortu i na pewno oddam pana ekipie, współpracow-
nikom… No, Ministerstwo Sprawiedliwości przy-
chodzące tutaj po nocy powinno się od was uczyć, 
w jaki sposób pracować nad projektem. Jak? Nie z za-
skoczenia, nie w nocy i nie z vacatio legis mającą 
15 minut. I za to, że państwo włączyli do tej grupy 
pracującej – stąd były też moje pytania – m.in. prof. 
Sołtysińskiego, naprawdę duży plus, ponieważ…

(Senator Władysław Komarnicki: Na pewno.)
Pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości są… Ci, 

którzy te projekty piszą, podpisują się pod tym na-
zwiskami posłów, bo się wstydzą tego, co wymyślili 
w ministerstwie. Tutaj na pewno jest lepiej.

Moje dopytywanie się, jeżeli chodzi o art. 300125 
§ 1 i § 2, nie było spowodowane tym, że ja byłbym 
jakoś bardzo przeciwko temu. Powód tych dopytywań 
był odwrotny. Ja bardzo żałuję, że w tym kierunku, 

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja się bardzo cieszę… Wprawdzie nie ma pana 

senatora sprawozdawcy, ale jestem rad, że z troską 
powiedział on, że na 633 artykuły 112 artykułów 
wprowadzamy tu jako nowe. To jest bardzo poważ-
ne przedsięwzięcie, które, cokolwiek by powiedzieć 
przedsiębiorcom, wprowadzi chaos i bałagan.

Wprawdzie pan minister posłużył się wielkim na-
zwiskiem i dużym autorytetem, jeżeli chodzi o spółki 
prawa handlowego – czyli nazwiskiem pana prof. 
Sołtysińskiego – ale, obiektywnie rzecz biorąc, są 
uniwersytety, które mają niestety odmienne zdanie, 
a wręcz są przerażone. I tak szczerze mówiąc, Panie 
Ministrze… Pan senator Czerwiński pytał, dlaczego 
tak późno, a ja chcę powiedzieć: dziękuję, że rozpo-
czynamy w 2020 r., bo jestem więcej niż przekonany, 
stojąc tutaj przed państwem, że jeszcze nieraz się 
w tej kwestii spotkamy. To jest poważna propozycja, 
nad którą trzeba będzie jeszcze nie raz usiąść i dys-
kutować z wieloma pragmatykami i praktykami.

Ja nie jestem prawnikiem, ale z większością pytań 
i sugestii pana mecenasa, pana senatora Aleksandra 
Pocieja, się zgadzam, bo te pytania były podszyte głę-
boką troską o to, żebyśmy sobie nie narobili bałaganu.

Szczerze mówiąc, 29 lat pracowałem jako przed-
siębiorca, zakładałem spółki prawa handlowego, 
skończyłem na cywilnej, i muszę powiedzieć, że 
bardzo martwi mnie państwa propozycja, bo pro-
jekt zmierza do wprowadzenia do systemu nowego 
typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej. 
Projektodawcy zakładają, że procedowany typ spółki 
będzie miał zastosowanie do uruchomienia przed-
sięwzięć opartych na nowoczesnych technologiach 
i że pozwoli połączyć na wczesnych etapach rozwoju 
nowatorskie rozwiązania, tzn. innowacyjność i przed-
siębiorczość. Szczerze mówiąc, intencje oczywiście 
są bardzo dobre, ale rodzi się pytanie, czy faktycznie 
będzie łatwiej, taniej i mniej rygorystycznie. To jest 
bardzo ważne pytanie. Nazwanie spółki prostą, tak 
szczerze mówiąc, nie oznacza, że konstrukcja będzie 
prosta.

Chcę powiedzieć, że podkreślają to również cho-
ciażby przedstawiciele wielu katedr prawa handlowe-
go polskich uniwersytetów. Wskazują, że ta ustawa to 
istne monstrum prawne zawierające mnóstwo błędów 
– i stąd wyraziłem swoje zadowolenie, że próbujemy 
wprowadzić to w 2020 r. Nie raz się tu jeszcze spo-
tkamy, tak jak powiedziałem na początku.

Oczywiście trzeba się skoncentrować zarówno na 
pewnych ułatwieniach, jak i na ochronie uczestników 
obrotu. Ale w tym projekcie bardzo dużo mówi się 
o interesach wspólników, a nie ma w nim dobrego 
zabezpieczenia interesów wierzycieli, choć to jest 
bardzo ważne. Stąd jest zagrożenie, że instytucje fi-
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(senator A. Pociej) Połączone komisje, Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, rozpatrzyły ustawę o systemie 
instytucji rozwoju na swoim posiedzeniu 9 lipca. 
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W trakcie posiedzenia komisji odbyliśmy wnikli-
wą dyskusję. Biuro Legislacyjne przedstawiło swoją 
opinię, tak że mieliśmy okazję zapoznać się z pre-
zentacją Polskiego Funduszu Rozwoju, szczegółowo 
pokazującą funkcjonowanie tego systemu instytucji 
rozwoju i plany rozwojowe. Prezentacja jest załączona 
do dokumentów z posiedzenia komisji.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Leszek Czarnobaj się zgłasza.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w swoim krótkim i treściwym 

sprawozdaniu nie zaznaczył pan jednej, chyba naj-
ważniejszej sprawy, która wydarzyła się po raz pierw-
szy, od kiedy jestem senatorem, w poprzedniej i tej 
kadencji. A mianowicie na pana wniosek zakończyli-
śmy debatę nad tą ustawą. Rozumiem, że zapomniał 
pan o tym albo nie uznał pan za stosowne, by o to 
mówić – to pomijam – ale chciałbym zapytać pana 
tutaj, podczas debaty, co kierowało panem, żeby ogra-
niczyć dyskusję za temat tej ustawy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Bardzo dziękuję.
Już wyjaśniam. Nie składałem wniosku o prze-

rwanie debaty, składałem wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek i rzeczywiście debata została zakończo-
na przez przewodniczącego posiedzenia połączonych 
komisji, senatora Gawędę. Tak więc prostuję, to nie 
był mój wniosek. Ja złożyłem wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie widzę.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)

który obiera od paru lat prokuratura, gdzie każdy 
błąd… Mieliśmy to ostatnio w przypadku lekarzy. 
Nowy kodeks karny zawierał takie pomysły, że le-
karze zastanawiali się – i to nie jest dowcip – czy… 
Wychodziło im, że za eutanazję jest mniejsza kara 
niż za podwójny błąd. Tak że jeżeli widzę jakikolwiek 
pomysł, który depenalizuje ryzyko uzasadnione, to 
tylko bym chciał, żebyście państwo to rozszerzyli.

Tutaj dochodzę do tego, co mnie się nie podoba, 
a chodzi o 2 rzeczy. Po pierwsze, ten kształt jest inny 
i on, moim zdaniem, inaczej będzie działał – może 
być w jakiś sposób mylący w kontekście całokształtu 
kodeksu handlowego. Tu widzę niebezpieczeństwo. 
Po drugie, uważam, że samym tym projektem, nawet 
jeżeli on faktycznie może w jakimś zakresie pomóc 
młodym ludziom, którzy nie chcą brać na siebie od-
powiedzialności cywilnej, ale chcą coś zrobić, a są 
na tyle młodzi i na tyle niemajętni, że będą mogli 
wejść w to na zasadzie pracy… Jest tu pewna ewalu-
acja pracy. Tego akurat specjalnie bym się nie oba-
wiał, jednak nie uważam, żeby sama ta forma, którą 
państwo proponujecie, w jakiś czarodziejski sposób 
mogła doprowadzić do powstania następnych miejsc 
pracy. Jest to forma, która może będzie przydatna, 
bardziej lub mniej, natomiast nie dzięki wymyśleniu 
takiej nowej formy pojawiają się miejsca pracy. I tam, 
gdzie czytam, że właśnie to będzie powodowało ja-
kieś nieprawdopodobne przyspieszenie… Oczywiście 
takie uzasadnienie jest, moim zdaniem, bez sensu. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o systemie instytucji 
rozwoju.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1221, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1221 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

zacznę od drugiego pytania, bo tutaj będę miał krótką 
odpowiedź, obawiam się, że niesatysfakcjonującą dla 
pana, bo ja nie znam tego opracowania, więc też nie 
do końca wiem, co tam jest napisane.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czy była rozwa-
żana inna formuła, to odpowiedź brzmi: tak. Nawet 
można powiedzieć, że troszkę więcej niż rozważana, 
ponieważ, tak jak mówiłem na posiedzeniu komisji, 
koncepcja utworzenia Grupy PFR i takiego zebrania 
razem i zharmonizowania działań poszczególnych 
instytucji rozwoju jest jakoś zakorzeniona w SOR, 
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
A przecież SOR był przyjęty kilka lat temu. Ta gru-
pa obecnie działa jakby w oparciu o inną formułę 
i tą inną formułą jest porozumienie pomiędzy tymi 
instytucjami, które jest zawarte. One współpracują 
w oparciu o to porozumienie już teraz. Była więc też 
taka koncepcja: może to wystarczy. Ale i w toku tego 
funkcjonowania praktycznego przez ostatnich kilka 
lat, i w toku analiz przed opracowaniem projektu, 
jednak wszyscy doszliśmy do wniosku – to są zresztą 
głównie doświadczenia tych poszczególnych instytu-
cji, bo projekt powstawał w ścisłej współpracy z nimi 
– że oprócz tego poziomu najniższego, operacyjnego, 
który wyznacza porozumienie, oraz poziomu, któ-
ry wynika z nadzoru właścicielskiego, skupionego 
w tym momencie w jednym miejscu, patrząc insty-
tucjonalnie, od strony państwa, u premiera, w kan-
celarii premiera, tam, gdzie jest nadzór właścicielski 
nad tymi poszczególnymi instytucjami rozwoju… że 
oprócz tych dwóch poziomów jest potrzebny jeszcze 
taki, powiedziałbym, środkowy poziom, trzeci po-
ziom, czyli takie ramy ustawowe. To po części wynika 
z braku w Polsce prawa holdingowego, nie mamy 
takiej regulacji w polskim prawie, a trochę wynika 
też z tego, o czym w komisji mówił pan prezes Borys, 
że wiele z tych instytucji ma swoją specyfikę, ma 
też swoją formę prawną, zupełnie odmienną. Jest 
państwowy bank, jest agencja PARP, są spółki prawa 
handlowego… No, potrzebne są dodatkowe przepisy, 
szczególne przepisy, właśnie po to, by tak różnorodną 
grupę instytucji czy system instytucji… by umożliwić 
im lepszą współpracę.

Jeśli chodzi o koszty, to ja już się tłumaczyłem, 
też w komisji… To jest taki pewien skrót myślowy, 
który mi się pojawił w głowie troszkę pod wpływem 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister przed-
siębiorczości i technologii.

Czy pan wiceminister Marek Niedużak pragnie 
zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii Marek Niedużak: Dziękuję.)

Dziękuję.
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

pana ministra.
Pan senator Leszek Czarnobaj.
Panie Ministrze, prosiłbym o przyjście na mów-

nicę.
Proszę bardzo. Pan senator.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Ministrze, w związku 
z tym, że wczoraj trochę ograniczono nam dyskusję, 
chciałbym jeszcze uzupełnić pytania, które wczoraj 
zadawałem. Panie Ministrze, czy do tej koncepcji, 
że tych 6 podmiotów… W niektórych sytuacjach 
powtarzają się działania, należy je koordynować, 
zharmonizować, jak pan minister mówił… Czy 
oprócz projektu funkcjonowania tych 6 podmio-
tów w ramach grupy w tej oto formie, jaką państwo 
zaproponowaliście, rozważał pan lub grupa osób 
pracująca nad tym w ministerstwie inną formułę 
działania, a jeśli tak, to jaką?

I drugie pytanie. Panie Ministrze, czy znane jest 
panu opracowanie Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową na temat… Ja śledząc wczoraj, jakie ma-
teriały są już na rynku w tym zakresie… Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową… Są to reko-
mendacje dla Banku Gospodarstwa Krajowego, 
aby bank krajowy poczynił tego rodzaju działa-
nia – a przede wszystkim ustawodawca – aby stać 
się takim bankiem kredytowym jak w Niemczech, 
o którym mówił pan minister podczas prac komisji. 
Czy panu jest znane to opracowanie i czy ono było 
w ogóle brane pod uwagę przy pracach dotyczących 
harmonizowania tych 6 funkcjonujących na rynku 
instytucji?

I trzecie pytanie. Wczoraj pytałem, Panie 
Ministrze, o ewentualne koszty, które będą ponoszone 
w związku z funkcjonowaniem grupy. Pan minister 
odpowiedział, że odbędzie się to bezkosztowo. Czy 
mógłby pan jeszcze raz przybliżyć, co to znaczy bez-
kosztowe funkcjonowanie Grupy Polskiego Funduszu 
Rozwoju?
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(podsekretarz stanu M. Niedużak) I dlatego też, jak myślę, warto byłoby się zastano-
wić, tak jak powiedział senator Bierecki… Wiele lat 
czekamy na ustawę holdingową. Nie wiem, w którym 
ministerstwie ona powinna powstać, ale warto by było 
o niej pomyśleć.

Wrócę do omawianej ustawy. Panie Ministrze, 
ja zgadzam się z takim podejściem, że koncentracja 
kapitału – kapitału w sensie pieniądza, wartości, czy 
też kapitału w sensie kapitału ludzkiego – jest bardzo 
ważnym elementem, również w tej dziedzinie, która 
jest przedmiotem tejże ustawy. Ale chcę powiedzieć, 
że ta formuła skupienia wspomnianych 6 podmiotów 
w grupę polskiego funduszu rozwoju… Tak jak pan 
minister powiedział na posiedzeniu komisji, że jest to 
pewien znak firmowy… Wątpliwości dotyczące rady 
funduszu, że jest to ciało… Tak że było tutaj, pod-
czas posiedzenia komisji, mnóstwo różnego rodzaju 
spostrzeżeń legislacyjnych.

Myślę, że zabrakło odwagi do ułożenia czy ustano-
wienia pewnej formuły prawnej dla instytucji, które 
zajmują się w wielu wypadkach również pewnymi 
wspólnymi elementami. I, tak jak pan minister mówił, 
trzeba je zharmonizować i skoordynować, aby nie 
było powtarzania się tych zadań.

Niemniej jednak zachęcam pana ministra do 
zapoznania się z raportem… Ja przypadkiem wpa-
dłem wczoraj wieczorem, już po posiedzeniu ko-
misji – bo inaczej to bym to powiedział właśnie na 
posiedzeniu komisji – na raport Instytutu Badań 
nad Gospodarką Rynkową. I on idzie właśnie w ta-
kim kierunku myślenia, że powinna na rynku ist-
nieć instytucja, która, mówiąc krótko, zajmowałaby 
się tymi dziedzinami, które są tutaj wymienione, 
i również kilkoma jeszcze innymi, szerszymi. Pan 
minister chwalił zresztą ten niemiecki bank jako 
bardzo ważny element i instrument pewnej polityki 
gospodarczej rządu.

Dlatego to, o czym tu mowa, to jest, Panie 
Ministrze, taka droga przejściowa, której komplet-
nie nie akceptuję. Chociaż przyjmuję do wiadomości, 
jak mówię, że po prostu zabrakło odwagi i tworzy-
cie państwo twór, żeby skoordynować, tak jak pan 
minister powiedział, te 6 instytucji funkcjonujących 
w systemie rozwoju, a podlegających różnym mini-
strom. W związku z tym, żeby skoordynować to, że 
należą do różnych ministerstw, tworzymy jeszcze 
jedną strukturę ‒ forum czy radę Grupy Polskiego 
Funduszu Rozwoju. Nadajemy jej pewne ramy praw-
ne i jeszcze, tak jak pan minister mówił, będzie to 
odbywało się bezkosztowo. Nie ma, Panie Ministrze, 
bezkosztowych prac. Ja rozumiem, że to przejęzycze-
nie. Ale jeżeli to będzie tak, że w innych dziedzinach 
zaoszczędzimy na funkcjonowaniu tych 6 podmiotów, 
a zaoszczędzone pieniądze zostaną uruchomione na 
obsługę tego projektu, to odbywa się to kosztem za-
oszczędzonych na funkcjonowaniu tych 6 podmiotów 

jednego z pytań, które dostałem w Sejmie. Bo tam 
padło takie pytanie: czy tworzycie jakieś nowe etaty 
w instytucjach albo w ministerstwie czy w kancelarii 
premiera. I odpowiedź brzmi: nie. I o to mi chodziło. 
To jest tak, że te instytucje są, one funkcjonują, one 
nie są przecież powołane tą ustawą, tak jak mówi-
łem. Część z nich, tak jak BGK, ma w ogóle piękną 
przedwojenną historię, część z nich jest sporo nowsza, 
ale one już są, już funkcjonują. I ta ustawa nie jest 
nowością, w tym sensie, że ona teraz nie powołuje 
np., nie wiem, jakiejś takiej, mówiąc potocznie, spółki 
czapki nad nimi, takiej nowej spółki, która by koor-
dynowała tę grupę, ani nie powstaje nowy urząd, np., 
nie wiem, urząd do spraw instytucji rozwoju. W tym 
sensie… To miałem na myśli. Zdaję sobie sprawę, 
że to jest pewien skrót myślowy. Bo oczywiście, że 
funkcjonowanie tych instytucji wiąże się z kosztami 
operacyjnymi. Tylko że te koszty, z grubsza rzecz 
biorąc, są już teraz. A my liczymy na to, że zharmo-
nizowanie, koordynacja, też ta strategia spowodują, 
że wygenerują się pewne oszczędności. Pan prezes też 
dawał konkretne przykłady na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębior-

czości i Technologii Marek Niedużak: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

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

Szanowni Państwo!
Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tej 

ustawy.
Panie Ministrze, powiedział pan, że, jak rozu-

miem, gdyby była ustawa holdingowa, to nie było-
by problemu, że brakuje ustawy holdingowej, więc, 
można powiedzieć, tych 6 podmiotów… Trzeba było 
stworzyć formułę prawną, w której koordynacja… 
pewien zakres współpracy będzie realizowany… 

(Rozmowy na sali)
Czy ja mogę prosić Panie Marszałku, żeby pań-

stwo…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, ja bym prosił o nieprzeszkadzanie. Już 
pan załatwił? Dziękuję. Proszę bardzo, niech pan 
kontynuuje.)
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(senator L. Czarnobaj) Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-
wozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 lipca 2019 r. usta-
wie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
zatorów płatniczych.

Wysoka Izbo, w dniu wczorajszym odbyło się po-
siedzenie 2 komisji, na którym pan minister przedsta-
wił założenia tej ustawy. Pokrótce, w kilku zdaniach 
ja je przedstawię.

Wysoka Izbo, jak wynika z Europejskiego 
Raportu Płatności, ok. 78% przedsiębiorców otrzy-
muje zapłatę za wykonane prace 30 dni po terminie, 
a kolejne 13% pozostaje bez zapłaty powyżej 60 dni, 
zaś analiza struktury należności przeterminowanych 
dowiodła, że średni okres przeterminowania spłat 
należności jest najdłuższy w grupie mikroprzed-
siębiorców i wynosi 3 miesiące i 12 dni. W gru-
pie dużych firm to 2 miesiące i 21 dni. A zatem 
im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większy udział 
kosztów wynikających z opóźnień w płatnościach 
w kosztach całkowitych.

Przyjęta przez Sejm ustawa postuluje skrócenie 
do 30 dni terminu zapłaty w transakcjach, w któ-
rych dłużnikiem jest podmiot publiczny, i to bez 
możliwości wydłużenia go. Jedyny wyjątek od tej 
reguły to zakłady lecznicze, dla których nadal pro-
ponuje się 60-dniowy termin rozliczenia płatności. 
Ponieważ podmioty publiczne to zazwyczaj dobry 
i pewny płatnik, zmiana przepisów zmierzająca do 
prawnego zakazu przekroczenia 30-dniowego ter-
minu uiszczenia płatności spotyka się z pozytywną 
opinią przedsiębiorców.

Do zjawiska zatorów płatniczych przyczynia się 
także w dużym stopniu praktyka ustalania w umo-
wach nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty. 
Ustawa wprowadza ustawowy obowiązek stosowa-
nia maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty 
w transakcjach, w których wierzycielem jest mała 
lub średnia firma, a dłużnikiem duży przedsiębiorca.

Największe przedsiębiorstwa zostaną objęte rów-
nież prewencyjnie dodatkowym obowiązkiem ewi-
dencyjnym polegającym na konieczności publikowa-
nia informacji o praktykach płatniczych i terminach 
zapłaty.

Do innych ważnych rozwiązań ustawy mającej na 
celu wyeliminowanie zatorów płatniczych należą też 
przepisy dotyczące zastosowania środków o charak-
terze cywilnoprawnym, tj. wzmocnienia uprawnień 
wierzyciela w transakcjach handlowych, wyższej re-
kompensaty dla małych i średnich przedsiębiorców, 
krótszych terminów zapłaty oraz kar finansowych 
dla przedsiębiorców, którzy notorycznie nadużywa-
ją swojej przewagi ekonomicznej, ponadto rozsze-
rzenia ulgi za złe długi na podatek dochodowy oraz 
obowiązku podwyższenia podstawy opodatkowania 

pieniędzy. To i tak jest korzystnie, że nie odbywa się 
to w oparciu o zwiększenie dotacji budżetowej.

Dlatego ja osobiście… Nie wiem, jak moje ko-
leżanki i moi koledzy się odniosą, ja osobiście ze 
względu na to moje przekonanie, że nie należy two-
rzyć nowych podmiotów tylko w celu koordynacji 
zadań, które można realizować w zupełnie inny spo-
sób prawny, bardziej przejrzysty, bardziej czytelny… 
Przecież może powstać pewien produkt prawny, który 
będzie podlegał panu premierowi. Nie ma wtedy tego 
rozdźwięku między różnego rodzaju ministerstwa-
mi czy ministrami. Można łatwiej i szybciej osiągać 
cele, niekoniecznie rozbudowując system zarządza-
nia, administrowania w państwie polskim, a szcze-
gólnie budowany przez administrację rządową czy 
w innym wypadku przez administrację samorządo-
wą. Upraszczajmy system, czyńmy go bardziej wy-
dajnym, ekonomicznym ‒ to jest główne przesłanie 
tego opracowania Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową. Państwo tworzycie kolejny twór, który ma, 
tak jak pan minister często zaznaczał na posiedzeniu 
komisji, zharmonizować podobne zadania instytucji 
należących do różnych ministerstw i koordynowanych 
przez różnych ministrów. I z tego powodu niestety ja 
tej inicjatywy nie poprę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1229, a spra-
wozdanie komisji ‒ w druku nr 1229 A.

Informuję jednocześnie, że po rozpatrzeniu tej 
ustawy przystąpimy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porządku obrad, więc będzie znaczący 
przeskok.

Proszę bardzo, Panie Senatorze. Oczywiście 
proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, pana senatora Tadeusza Kopcia, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Tadeusz Kopeć:
Szanowny Panie Marszałku! Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
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(senator sprawozdawca T. Kopeć) Czy pan wiceminister Marek Niedużak chciałby 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii Marek Niedużak: 
Nie.)

Dziękuję.
Czy są pytania do pana ministra? Nie słyszę.
Otwieram dyskusję.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

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

Szanowni Państwo!
To, co powiedział pan senator sprawozdawca… 

Chcę powiedzieć, Panie Marszałku, Szanowni 
Państwo, że na posiedzeniu komisji przeżyłem dużą 
radość. Otóż po raz pierwszy w historii osoby czy or-
ganizacje, których dotyczy projekt, ustawa, chwaliły 
tych, którzy tę ustawę przygotowali. Ja dołączam do 
tych podziękowań, Panie Ministrze. To jest właśnie 
wzór. Można się nie zgadzać z niektórymi elementami 
i mieć różne wątpliwości, ale jeżeli proces legisla-
cyjny, a szczególnie konsultacyjny, jest prowadzony 
w formie, o której wczoraj mówili pracodawcy, to 
warto, Panie Ministrze, tę ideę, ten sposób postępowa-
nia… Gdy będzie pan na posiedzeniu rządu, to może 
warto by było powiedzieć, że przez 4 lata zdarzyła 
się taka ustawa, że i opozycja chwaliła… A chwaliła 
nie za samą ustawę, bo ja powiem o niej kilka rzeczy 
krytycznych, bo jakaż to byłaby opozycja, gdyby… 
Widać, że można zrobić proces, w którym jest czas, 
ludzie dyskutują, wyrażają… Co jeszcze ważnego, 
Panie Marszałku? Pan minister zgodził się na wiele 
poprawek zaproponowanych podczas prac komisji. 
No rzecz niespotykana!

(Senator Krzysztof Mróz: Jak to?)
80% ustaw w tej kadencji przechodzi przez po-

prawek.
Tak że, Panie Ministrze, naprawdę wielkie dzięki 

i mam nadzieję, że ten dobry duch, który był podczas 
prac nad tą ustawą… że to będzie wzór, taka dobra 
praktyka, jeśli chodzi o ustawy wnoszone do Wysokiej 
Izby. A nie: szybko, o 12.00 w nocy, bo o 12.00, w po-
łudnie pan prezydent musi podpisać. No, to jest… 
Szanowni Panowie z Prawa i Sprawiedliwości, proszę 
posłuchać tego, o czym mówił pan senator…

(Senator Andrzej Pająk: Jak chwalą, to może być 
źle, trzeba się zastanowić.) (Wesołość na sali)

Jak chwalą to… W każdym razie chcę powiedzieć, 
że pracodawcy nie chwalili samego projektu ustawy, 
wszystkich zapisów, bo zawsze można zrobić lepsze, 
ale chwalili to, co dotyczy procedury przeprowadze-
nia ustawy, to, że był czas na konsultacje, rozmowy, 
prawnicy mogli się wypowiedzieć, ustawa wracała, 

przez dłużników o wartość zobowiązań przetermi-
nowanych o ponad 120 dni.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Połączone 
komisje na posiedzeniu przyjęły jednogłośnie 14 
poprawek, z tym że poprawki te to w zasadzie po-
prawki ujednolicające rozwiązania, doprecyzowują-
ce pewne rozwiązania w ustawie i mające charakter 
redakcyjny.

W trakcie debaty takie najistotniejsze pytania… 
Pan senator Leszek Czarnobaj pytał o kary admi-
nistracyjne, które przewidziane są w ustawie, na-
kładane przez UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, o to, czy w Unii Europejskiej jest 
podobny model. Na te pytania pan minister odpowie-
dział. Myślę, że warto przytoczyć to, że jeżeli chodzi 
o kary administracyjne nakładane przez UOKiK, to 
te nowe kompetencje oznaczają dodatkowych 110 eta-
tów, jak pamiętam, w Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Koszty tego rozwiązania to 18 mi-
lionów zł w pierwszym roku, a w latach następnych 
16 milionów zł. Model ten, zwłaszcza tych kar ad-
ministracyjnych – pan minister potwierdził to – to 
rzeczywiście model wzorowany na modelu francu-
skim, w którym w zasadzie są podobne rozwiązania 
ustawowe, i modelu węgierskim.

Wysoka Izbo, podczas wczorajszej debaty 
byli przedstawiciele pracodawców: Polskiej Izby 
Handlu, „Lewiatana”, Polskiej Organizacji Handlu 
i Dystrybucji. I chciałbym powiedzieć, że z przyjem-
nością… Chciałbym też na ręce pana ministra prze-
kazać podziękowania dla pani minister Emilewicz. 
Po raz pierwszy… Rozmawiałem też z przedstawi-
cielami pracodawców. Proces przygotowywania tej 
ustawy, najpierw tzw. zielonej księgi, którą minister-
stwo przygotowywało przez ponad miesiąc… Kolejny 
miesiąc trwały konsultacje społeczne z pracodawca-
mi. Przedstawiciele pracodawców określili to jako 
wzorcowy proces legislacyjny.

Ustawa została przyjęta 8 głosami za, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do senatora spra-
wozdawcy.

Nie słyszę takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Tadeusz Kopeć: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister przed-
siębiorczości i technologii.
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(senator L. Czarnobaj) karą, ale i systemem pewnej pomocy, szczególnie 
w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw, bo 
duże przedsiębiorstwa prawdopodobnie sobie z tym 
poradzą. Jak się rozmawia z małymi przedsiębiorca-
mi, to mówią, że to właśnie zator płatniczy jest często 
takim gwoździem do trumny dla małych firm.

Poddaję to, Panie Ministrze, pod rozwagę i w ja-
kiejś nieokreślonej przyszłości, mam nadzieję, czy 
też, znając pana ministra, w nieodległej przyszłości… 
Dziękuję bardzo. I przepraszam, Panie Ministrze, że 
chwaliłem.

(Senator Stanisław Kogut: Mogło zaszkodzić.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Jak dobrze prowadzona ustawa, to trzeba chwalić.
(Głos z sali: Tak jest.)
Bez podtekstów politycznych.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudzie-
stego porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o spółdzielniach…

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Jeszcze 
posiedzenie komisji…)

A przepraszam bardzo, przepraszam, Panie 
Senatorze.

Poprawki były?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak.)
A, to przepraszam.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Do pro-

tokołu.)
To kto…
(Głos z sali: Senator Kleina, senator Czarnobaj 

i senator Tadeusz Kopeć.)
(Senator Krzysztof Mróz: A przed chwilą chwalił 

tę ustawę.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Jak się chwali, to nie 

można?)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli… Poproszę, Panie Senatorze 
Sprawozdawco.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Proszę 
bardzo, Panie Marszałku.)

Pan senator Kleina…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: …i sena-

tor Czarnobaj.)
…i pan senator Czarnobaj. Wspólnie, tak?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak, 

wspólnie.)
I pan senator Tadeusz Kopeć.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak jest.)

był projekt i znowu wracała. A jeszcze w ostatniej 
chwili pan minister zgodził się na kilka poprawek 
wniesionych podczas posiedzenia komisji, nikt nie 
zamknął dyskusji, nie było szefa klubu pana senatora, 
który powiedziałby: proszę o uchwalenie zamknięcia 
dyskusji…

(Senator Krzysztof Mróz: Kiedy tak było?)
Wszystko przebiegło w sposób… A co? Nie można 

chwalić?
(Senator Krzysztof Mróz: Można chwalić, tak…)
No to proszę wyjść i zganić, że było źle. Wyjdzie 

na to, że właściwie staliśmy się dziwni, bo opozycja 
chwali procedurę, a senator partii rządzącej się obu-
rza, jak ja chwalę.

(Senator Krzysztof Mróz: Nie, ja…)
Panie Senatorze, proszę wyjść tutaj…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
…i powiedzieć…
Ale, Panie Ministrze, jest jedną rzecz, a właściwie 

może dwie rzeczy, które zawsze przyjmuję z wielkim 
bólem. Od razu chciałbym powiedzieć, że nie zagło-
suję przeciw tej ustawie, chcę jednak powiedzieć tak. 
No, zwiększenie liczby osób o 110, o ile pamiętam, 
i chyba 18 milionów, tak jak powiedział pan senator… 
To zawsze jest rzecz, nad którą ubolewam, i zawsze 
jest pytanie, czy należało to zrobić tak, czy można 
było, tak jak w przypadku poprzedniej ustawy, zre-
alizować to zadanie w ramach istniejących struktur. 
To byłaby już pełnia szczęścia. Jeśli nie można, to 
boleję nad tym, ale trudno.

Teraz to, o co pytałem na posiedzeniu komisji, 
Panie Ministrze, o czym wspominał pan senator spra-
wozdawca. Myślę, że skoro zabrakło i brakuje tego 
w tej ustawie, to może warto się nad tym zastanowić, 
Panie Ministrze, w jakimś tam czasie w przyszłości.

Proszę zauważyć, że jeżeli istnieją zatory płatni-
cze, to ani płacący, ani ten, do którego ma wpłynąć 
ta gotówka, prawdopodobnie ani jeden, ani drugi 
w większości wypadków nie są w dobrej kondycji, 
no, skoro dochodzi już do stosowania kary i prowa-
dzone są różnego rodzaju postępowania. Czytałem 
również o takich modelach, nad którymi się pracuje, 
że warto wtedy stworzyć fundusz, który będzie po-
magał, szczególnie małym i średnim firmom, które 
w wyniku różnego rodzaju przedłużania terminów 
płatności popadają w kłopoty. Jeżeli zatem jedynym 
elementem jest kara, to też budzi to moje wątpliwości.

Dlatego uważam, że warto pójść dalej. W no-
woczesnym rozwiązaniu trzeba myśleć o systemie 
wsparcia, właśnie poprzez fundusz rozwoju, Panie 
Ministrze, czy tę instytucję, która docelowo zostanie 
stworzona na podstawie poprzedniej ustawy. Chodzi 
o to, żeby w takich sytuacjach reagować nie tylko 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) czynności materialno-technicznych niezbędnych do 
ustanowienia tejże odrębnej własności lokalu. Oznacza 
to także, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 
procesowym sąd nie ma instrumentów prawnych, które 
zapewniałyby ochronę uprawnionego w pewnych sy-
tuacjach. W związku z tym jest potrzeba uregulowania 
tej kwestii. Naprzeciw temu wychodzi przedstawiany 
projekt ustawy.

Komisje obradowały dosyć krótko. Dyskusji, je-
żeli chodzi o ten projekt, nie było, nie wzbudził on 
kontrowersji. Pan senator Zientarski złożył wniosek 
o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek i obie po-
łączone komisje jednomyślnie przyjęły ten projekt. 
W związku z tym wnoszę w imieniu połączonych 
komisji o przyjęcie tego projektu ustawy bez popra-
wek. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę pytania do sprawozdawcy komisji 
oraz upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania pana senatora 
Aleksandra Pocieja.

Czy są takie pytania?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie ma 

pytań.)
Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w tej 

sprawie, w sprawie przedstawionego projektu usta-
wy? Pytam pana wiceministra Artura Sobonia.

Pan minister dziękuje, tak? Dobrze. To ja też dzię-
kuję panu ministrowi.

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku…

(Głos z sali: Nie ma sprawozdawcy. 5 minut prze-
rwy.)

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: A kto jest 
sprawozdawcą?)

(Głos z sali: Bierecki.)
(Senator Stanisław Kogut: To go nie będzie.)
Nie ma sprawozdawcy, nie ma senatora 

Biereckiego, tak?
Dobrze. Zarządzam przerwę do godziny 20.05.
(Głos z sali: Do 20.05?)

W tej sytuacji zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębior-

czości i Technologii Marek Niedużak: Nie.)
Nie chce. Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonu-
jący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty 
jest on w druku nr 1134, a sprawozdanie komisji – 
w druku nr 1134 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Infrastruktury, pana senatora Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie wspólnego sprawoz-
dania komisji o projekcie ustawy.

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

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infrastruktury 
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Tak jak pan marszałek powiedział, jest to wyko-
nanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
14 marca 2018 r. W tym wyroku trybunał orzekł, 
że art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczy-
nienie zadość przesłance samodzielności lokalu wy-
maga wykonania robót adaptacyjnych, jest niezgodny 
z art. 45 ust. 1 konstytucji.

Zgodnie z tym zakwestionowanym przepisem 
osoba, która na podstawie ustawy może żądać usta-
nowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie 
bezczynności spółdzielni może wystąpić do sądu z po-
wództwem. Ten przepis zakłada prowadzenie postępo-
wania sądowego w trybie procesowym. Jednakże ten 
tryb utrudnia, a nawet uniemożliwia osobie uprawnio-
nej wyegzekwowanie ustanowienia odrębnej własności 
lokalu w przypadku, gdy spółdzielnia nie podejmuje 
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oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek B. Borusewicz) wozdania. Tak, rzeczywiście pamiętam poprawkę, 
która była dyskutowana poza posiedzeniem komisji 
– stąd moja uwaga.

Tak więc poprawki są o charakterze redakcyj-
nym, legislacyjnym. Istotna zmiana to przesunięcie 
terminu wykonania obowiązków nałożonych ustawą 
z 30 kwietnia na 31 sierpnia.

Panie Marszałku, to wyczerpuje moje sprawoz-
danie.

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? Nie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Jest z nami podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów, pan Piotr Nowak.

Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Nowak: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pan se-

nator Bierecki.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku!
Już po zakończeniu prac komisji zauważyliśmy 

potrzebę wniesienia kolejnych kilku poprawek, które 
także mają charakter legislacyjny, redakcyjny, stąd 
też, korzystając z możliwości stworzonej przez deba-
tę, niniejszym składam te poprawki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Grzegorz Bierecki.

Nie…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Jest 19.28.)
A, przepraszam, przepraszam najmocniej, pomy-

liłem się. Do 19.35.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 28  
do godziny 19 minut 35)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze pu-
blicznym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1227, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1227 A.

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

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na swo-

im posiedzeniu w dniu 9 lipca rozpatrzyła ustawę 
o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Komisja wnosi o uchwalenie tej ustawy wraz 
z przyjętymi przez komisję poprawkami. Poprawek 
jest 14. Poprawki te wynikają z opinii Biura 
Legislacyjnego, a także z uzgodnień prowadzonych 
przez Biuro Legislacyjne z Ministerstwem Finansów. 
W większości są to poprawki legislacyjne, o charak-
terze legislacyjnym, redakcyjnym.

Jest 1 poprawka merytoryczna, korzystna dla 
podmiotów nadzorowanych. To jest poprawka, która 
znosi odsetki karne w sytuacji wniesienia kary przez 
podmiot kontrolowany w trakcie kontroli… przepra-
szam, po otrzymaniu kontroli, w wyniku kontroli. Pan 
minister mnie skoryguje, bo zdaje się, że pobłądziłem 
w tej sprawie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: …Przesunięcia terminu z 30 kwietnia 
na 31 sierpnia.)

To jest kolejna poprawka. Chciałem zwrócić uwa-
gę na tę poprawkę, gdzie mówimy o rezygnacji z od-
setek przy karze. Zaraz to znajdę. Przepraszam, to się 
znajdowało w innym zestawieniu poprawek. Proszę 
wycofać ten fragment mojego wystąpienia ze spra-
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(wicemarszałek M. Pęk) zekucyjny. Przyjęto także, że opłata manipulacyjna 
jest pobierana od każdego tytułu wykonawczego. 
Oczywiście w ustawie przewidziano także, że opłata 
manipulacyjna nie będzie pobierana w określonych 
przypadkach, np. gdy należność pieniężna, odset-
ki z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie 
i koszty upomnienia zostaną zapłacone lub umorzo-
ne w całości przed wszczęciem egzekucji admini-
stracyjnej oraz gdy środki pieniężne zabezpieczone 
w wyniku zajęcia zabezpieczającego wystarczają 
na pokrycie w całości dochodzonej w postępowa-
niu egzekucyjnym należności pieniężnej i odsetek 
z tytułu niezapłacenia jej w terminie, jak również 
w przypadku ponownego wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego.

Zaproponowany tryb naliczania opłaty egzeku-
cyjnej określa górną granicę tej opłaty dla całego 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego na pod-
stawie tytułu wykonawczego, w ramach którego zo-
stała ona naliczona. W postępowaniu egzekucyjnym 
organ egzekucyjny będzie pobierał opłatę egzekucyj-
ną w wysokości 10% wyegzekwowanych środków 
pieniężnych z zastrzeżeniem, że wysokość tej opłaty 
nie może przekraczać górnej granicy tej opłaty. Na 
uwagę zasługuje również to, że organ egzekucyjny 
będzie pobierał opłatę egzekucyjną dopiero po za-
spokojeniu kosztów egzekucyjnych z tytułu opłaty 
manipulacyjnej, opłaty za czynności egzekucyjne, 
wydatków egzekucyjnych oraz kosztów egzekucyj-
nych powstałych w umorzonym postępowaniu eg-
zekucyjnym z przyczyn określonych w art. 59 § 2 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji. Przyjęto także, że maksymalną wysokość opłaty 
egzekucyjnej stosuje się odrębnie dla każdego tytułu 
wykonawczego.

Nowelizacja wprowadza ponadto rozwiązania sta-
nowiące zachętę dla zobowiązanego do dobrowolnego 
wykonania obowiązku. W przypadku dobrowolnej 
zapłaty do organu egzekucyjnego albo wierzyciela 
opłata egzekucyjna wynosić będzie 5% uzyskanej 
w ten sposób należności pieniężnej, odsetek z tytułu 
niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień 
wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upo-
mnienia, nie więcej jednak niż 20 tysięcy zł. Ustawa 
zakłada także zmianę systemu udzielania ulg w spła-
cie kosztów.

Jest to kompleksowa realizacja wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Ta ustawa nie wzbudziła kontro-
wersji podczas prac w komisji, postawiono wniosek 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 8 senatorów było 
za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od 
głosu. Biuro Legislacyjne zaproponowało 4 poprawki 
redakcyjne, jednak – tak jak wcześniej wspomnia-
łem – komisja uznała, że nie będą one potrzebne. 
W związku z tym wnoszę w imieniu komisji o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej…
(Głos z sali: …Jeszcze.)
A, przepraszam, tak.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1220, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1220 A i 1220 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Rafała Ambrozika, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

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

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
nad ustawą o zmianie ustawy o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. 
Ta nowelizacja jest realizacją wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., w którym 
trybunał orzekł, że przepisy ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji w zakresie, w jakim 
nie określają maksymalnej wysokości opłaty za do-
konane czynności egzekucyjne, w jakim nie okre-
ślają maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej 
oraz w jakim nie przewidują możliwości obniżenia 
opłaty manipulacyjnej w razie umorzenia postępo-
wania z uwagi na dobrowolną zapłatę egzekwowanej 
należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych, 
są niezgodne z wynikającą z art. 2 konstytucji zasa-
dą zakazu nadmiernej ingerencji z związku z art 64 
ust. 1 i art. 84 konstytucji.

Tak jak powiedziałem, ta ustawa realizuje wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego. Uregulowano 
w odmienny sposób kwestie, które zakwestionował 
trybunał. Przyjęto 2 kwotowe stawki opłaty mani-
pulacyjnej. Ta podstawowa to jest 40 zł, jest ona na-
leżna w związku z wszczęciem postępowania egze-
kucyjnego. Ona może zostać podniesiona do 100 zł, 
czyli będzie podwyższana, w przypadku wszczęcia 
i dokonania określonych czynności przez organ eg-
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:

Dziękuję bardzo.
Dobry wieczór.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Celem ustawy o zmianie ustawy o postępowa-

niu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych 
innych ustaw jest wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. 
Wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny uznał za 
niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji, które nie 
określają górnej granicy kosztów egzekucyjnych, 
oraz przepisy nakazujące pobieranie tych kosztów 
w pełnej wysokości również w przypadku dobro-
wolnej zapłaty należności przez zobowiązanego. 
Trybunał Konstytucyjny nie uchylił tych przepisów, 
nakazał wyłącznie ich zmianę.

Trybunał wskazał w uzasadnieniu wyroku roz-
ważenie możliwości zmiany systemu naliczania 
i poboru kosztów egzekucyjnych, których obecne 
skomplikowanie rodzi wiele wątpliwości. Obecnie 
koszty egzekucyjne naliczane są procentowo, a ich 
wysokość uzależniona jest od wysokości należności. 
Opłata manipulacyjna wynosi 1% należności, a opłaty 
za czynność egzekucyjną zależą od zastosowanego 
środka egzekucyjnego i wynoszą 4, 5, 6, 8 lub 10% 
należności. Aktualnie wysokość opłat nie jest uza-
leżniona od nakładu pracy organu egzekucyjnego 
i nie jest związana ze skutecznością egzekucji. Opłaty 
są należne nawet wtedy, gdy organ egzekucyjny nie 
wyegzekwuje żadnej kwoty.

Ustawa tworzy nowy system naliczania i pobo-
ru kosztów egzekucyjnych w egzekucji administra-
cyjnej, na które składają się: opłata manipulacyjna, 
opłata egzekucyjna i wydatki egzekucyjne. Wysokość 
opłaty manipulacyjnej ustalona została w ryczałtowej 
wysokości 40 zł i 100 zł. Odzwierciedla to wydatki, 
jakie ponoszą organy na wstępnym etapie egzekucji 
w związku z obsługą tytułu wykonawczego. Obsługa 
ta polega na weryfikacji danych zobowiązanego, oce-
nie poprawności tytułu wykonawczego, a następnie 
na zebraniu informacji o majątku zobowiązanego. 
Z kolei wysokość opłaty egzekucyjnej związana bę-
dzie z efektem działania organu egzekucyjnego, to jest 
wyegzekwowania środków lub dobrowolnej zapłaty 
należności. Jeśli działania organu egzekucyjnego nie 
będą skuteczne, to nie powstanie obowiązek zapłaty 
opłaty egzekucyjnej. Opłata egzekucyjna wynosić 
będzie 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych, 
nie więcej niż 40 tysięcy zł polskich, a w przypadku 
dobrowolnej wpłaty – 5% zapłaconych przez zobo-
wiązanego środków pieniężnych, nie więcej jednak 
niż 20 tysięcy zł polskich.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz poproszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panowie Senatorowie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wczoraj 

przedmiotową ustawą… Ach, i Pani Senator! Komisja 
wczoraj zajmowała się przedmiotową ustawą. Nie 
będę powtarzał tego, co mówił mój poprzednik. 
Opinia o ustawie była jednomyślnie pozytywna. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister fi-
nansów.

Pana ministra nie ma.
To co? 5 minut przerwy technicznej. Minister musi 

być.
Ogłaszam przerwę do godziny 19.53.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 47 
 do godziny 19 minut 50)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Szanowni Państwo Senatorowie, wznawiam ob-

rady.
Pan minister do nas dotarł, więc nie ma sensu 

czekać dalej.
Wracamy do obrad.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister fi-
nansów.

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

Jest z nami podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów, pan Tadeusz Kościński.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu T. Kościński) sokości opłat egzekucyjnych niewyegzekwowanych 
do czasu wejścia w życie ustawy, a powstałych na 
podstawie obowiązujących przepisów. Zakłada się, że 
w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych i nie-
zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 
koszty będą pobierane na dotychczasowych zasadach, 
ale z ograniczeniem ich górnej wysokości. Opłata ma-
nipulacyjna pobierana będzie w kwocie nie wyższej 
niż 100 zł, zaś opłata za czynności egzekucyjne nie 
będzie wyższa niż 40 tysięcy zł. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwileczkę zostać.
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 Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

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

Mam 2 pytania. Otóż pierwsze dotyczy tej trzeciej 
kategorii kosztów egzekucyjnych, czyli nie opłaty 
manipulacyjnej, nie opłaty egzekucyjnej, tylko wy-
datków egzekucyjnych, bodajże tak to się nazywa. 
Czy to jest nowość, czy to już wcześniej było, istniało 
w systemie? I czy te wydatki w tej chwili się zwięk-
szają, czy się zmniejszają?

A druga sprawa dotyczy samej idei wykonania 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok jest 
z czerwca 2016 r., czyli minęły równo 3 lata od wy-
dania tego wyroku. Dodatkowo jeszcze w ustawie 
zakłada się 18-miesięczne vacatio legis, to oznacza, 
że ona wejdzie w życie najwcześniej w styczniu 
2021 r., a niektóre z tych przepisów, dotyczące bo-
dajże opłaty komorniczej, dopiero w styczniu 2022 r. 
przy obecnym tempie pracy nad tą ustawą. Proszę mi 
powiedzieć, dlaczego tak długi okres vacatio legis. 
Cóż takiego skomplikowanego jest w tej ustawie, że 
trzeba męczyć dłużników jeszcze przez 1,5 roku albo 
nawet 2,5 roku?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Objąłem tę 

funkcję 10 dni temu, więc pozwolę sobie udzielić 
odpowiedzi na piśmie, jeśli to możliwe.

(Senator Jerzy Czerwiński: Prosiłbym o szczegó-
łową odpowiedź na pytanie…)

Ustawa zakłada rozszerzenie katalogu wydatków 
egzekucyjnych ponoszonych przez organ egzekucyj-
ny, które co do zasady obciążają zobowiązanego. Do 
katalogu wydatków dodano m.in. wydatki z tytułu 
pokrycia opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze 
wieczystej hipoteki przymusowej czy opłaty sądowej 
za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, za infor-
macje o wszczęciu egzekucji lub jej bezskuteczności.

Istotną rolę w nowym systemie kosztów egze-
kucyjnych będzie odgrywać prewencyjna funkcja 
kosztów egzekucyjnych. Efektem prewencyjnego 
oddziaływania jest bowiem uświadomienie zobo-
wiązanego co do wysokości kosztów w przypadku 
niewywiązania się z ciążącego na nim obowiązku. Już 
na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego w upomnieniu zobowiązany zosta-
nie poinformowany o wysokości możliwych kosztów 
egzekucyjnych, które powstaną przy wszczęciu egze-
kucji. Rozwiązanie to zmobilizuje zobowiązanych do 
wykonania obowiązków w sposób dobrowolny, bez 
konieczności wszczęcia kosztownej egzekucji.

Ustawa zakłada zmianę systemu udzielania ulg 
w spłacie kosztów egzekucyjnych, tj. umorzenie i roz-
łożenie na raty poprzez przyjęcie rozwiązań na wzór 
przepisów zawartych w ustawie o finansach publicz-
nych. Ponadto ustawa upraszcza regulacje w zakresie 
biegu terminu przedawnienia kosztów upomnienia 
i kosztów egzekucyjnych poprzez wprowadzenie 
3-letniego terminu przedawnienia tych kosztów, li-
cząc od końca roku kalendarzowego, w którym wy-
gasł egzekwowany obowiązek.

Ustawa przewiduje rezygnację z opłaty komor-
niczej, która obecnie pobierana jest od wierzyciela 
w związku z przekazaniem mu przez organ egzeku-
cyjny wyegzekwowanych środków i wynosi 5% kwot 
przekazanych wierzycielowi. Opłata ta jest pobierana 
od wierzyciela na rzecz organu egzekucyjnego, mimo 
że organ egzekucyjny za przeprowadzenie postępowa-
nia egzekucyjnego otrzymuje już koszty egzekucyjne.

Istotą nowych rozwiązań jest wprowadzenie nowej 
procedury ponownego wszczęcia egzekucji. Na gruncie 
nowych rozwiązań podstawą ponownego wszczęcia eg-
zekucji będzie dotychczasowy tytuł wykonawczy bądź, 
wyjątkowo, dalszy tytuł wykonawczy w przypadku 
nieposiadania tytułu wykonawczego przez organ eg-
zekucyjny. W konsekwencji w ponownie wszczętym 
postępowaniu egzekucyjnym zobowiązanemu nie 
będzie się doręczało odpisu tytułu wykonawczego, 
tylko zawiadomienie o ponownym wszczęciu egze-
kucji. Z tego tytułu organ egzekucyjny nie pobierze 
od zobowiązanego opłaty manipulacyjnej należnej na 
wstępnym etapie postępowania egzekucyjnego.

Efektem wprowadzenia nowego systemu kosztów 
egzekucyjnych jest konieczność ograniczenia wy-



81
82. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2019 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

(podsekretarz stanu T. Kościński) wejdzie… To jest bardzo duża zmiana dla podatników 
i ona wchodzi w życie bodajże od 1 kwietnia 2020 r. 
To jest bardzo istotna zmiana wprowadzana tą no-
welizacją ustawy o VAT. Jest też w poszczególnych 
ustawach wiele punktowych zmian.

Dyskusji nad tymi propozycjami na posiedzeniu 
komisji nie było, ustawa została przyjęta jednomyśl-
nie, jednogłośnie. Nasze Biuro Legislacyjne miało 
pewnego rodzaju uwagi, ale żadna z tych uwag nie 
została poparta propozycją poprawki, w związku 
z czym nie było dyskusji nad tymi uwagami. Tak jak 
powiedziałem, komisja przyjęła tę ustawę. 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.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

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

Ponownie pan minister. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem proponowanej ustawy jest zarówno wpro-

wadzenie dodatkowych rozwiązań uszczelniających 
VAT oraz akcyzę, jak też wyeliminowanie obowiązku 
wysyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, które będą 
w obrębie plików JPK_VAT. Dodatkowo ustawa 
przewiduje pewne uproszczenie VAT, m.in. w za-
kresie importu towarów i dostaw nieruchomości. 
Przewidziane są również istotne zmiany w prawie 
energetycznym, które są skorelowane ze zmianami 
w VAT i podatku akcyzowym, w celu poprawy efek-
tywności tzw. pakietu paliwowego. Ustawa realizuje 
również jeden z wyroków Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Szczegółowe zmiany są następujące. W zakre-
sie podatku VAT ustawa doszczelnia tzw. pakiet 
paliwowy, którego głównym celem jest wprowa-
dzenie rozwiązań zapobiegających wyłudzeniom 
VAT w obrocie paliwami ciekłymi. Zaproponowane 
zmiany polegają na wprowadzeniu do ustawy VAT 
zamkniętego katalogu towarów obejmowanych pa-
kietem paliwowym bez względu na przeznaczenie 
tych towarów. Modyfikowane są zasady wystawia-

Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: …co jest przyczyną 

tak długiego vacatio legis i czy to nie jest sprzecz-
ne z samą ideą wykonania wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Już sam fakt, że to jest 3 lata po, 
jest… No, już to jest dyskusyjne.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez senatora Jerzego Czerwińskiego.

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 dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1228, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1228 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
W dniu wczorajszym komisja budżetu i finansów 

zajmowała się ustawą o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
W tej ustawie zmieniamy kilka ustaw, nie tylko usta-
wę o VAT, ale także ustawę – Prawo energetyczne, 
ordynację podatkową, ustawę o podatku akcyzo-
wym, kodeks karny skarbowy, ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej, prawo bankowe, ustawę 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu, a także ustawę – Prawo celne i ustawę 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Szanowni Państwo, zmiany w poszczególnych 
ustawach są bardzo wieloaspektowe. One są opisane 
w opinii do ustawy. Ja mogę tylko powiedzieć, że np. 
w ustawie o podatku VAT wprowadzana jest bardzo 
istotna zmiana. Mianowicie deklaracje VAT-7 i VAT-
7K zastępujemy nową deklaracją JPK_VAT, która 
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(podsekretarz stanu T. Kościński) 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 Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pan minister powiedział, że te ustawy zmie-

rzają do osiągnięcia kilku celów. Jeden z nich jest 
taki, żeby nie wystawiać paragonów, które później 
są, jak rozumiem, argumentem do wystawiania 
nieprawdziwych faktur VAT-owskich. Tymczasem 
mimo presji rządu, słusznej i koniecznej, dotyczą-
cej zwalczania nieuczciwych płatników, wręcz 
krzaków… Mimo to ludzie nadal otrzymują ofer-
ty pustych faktur – pustych, tzn. na życzenie. 
I czy zdaniem pana jest to zjawisko opanowane? 
W Bydgoszczy działał w poprzedniej kadencji 
taki ośrodek do zwalczania… Bo mówimy w tej 
chwili o fakturach przesyłanych drogą internetową. 
W Bydgoszczy kiedyś działał taki ośrodek, który 
monitorował, budował narzędzia do zwalczania 
nadużyć w internecie. Zatem zbiorcze pytanie 
jest takie: czy państwo już opanowali ten problem 
sprzedaży internetowej, związany z fałszowaniem 
VAT – prawie każdy może te oferty wysyłać – czy 
też uważacie, że to zjawisko jest nie do pokonania 
z uwagi na siedziby tych, co wystawiają, siedziby 
w odległych krajach?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:
Panie Senatorze, ta zmiana w tej ustawie akurat 

dotyczy takich paragonów, które są na stacjach 
paliw zostawiane przez klientów. Osoby fizyczne, 
które nie reprezentują jakiegoś przedsiębiorstwa, 
nie potrzebują takiego paragonu, a często jest tak, 
że pracownicy na stacji paliwowej biorą te para-
gony, które leżą, i te paragony później odsprzeda-
ją, oddają do firm, które zamieniają to na fakturę. 
To teraz tutaj będzie taki wymóg, że aby móc ten 
paragon zamienić na fakturę, będzie trzeba mieć 
uprzednio numer NIP firmy. Tak więc to od razu 
wykluczy…

Co do tego, co pan senator podniósł, co do faktur 
w internecie itd., to tutaj więcej jest właśnie tych JPK 
i można zmatchować wystawcę i otrzymującego puste 
faktury. To tamte reguły, a nie ta ustawa…

nia faktur do paragonu. Rozwiązanie to ma wyeli-
minować proceder wystawiania pustych faktur do 
paragonów pozostawionych przez innych klientów. 
Nowelizacja ogranicza możliwość stosowania zwolnień 
z VAT z uwagi na poziom sprzedaży. Dotyczy to branż 
szczególnie wrażliwych, tj. sprzedaży części samo-
chodowych i motocyklowych, internetowej sprzedaży 
perfum, elektroniki oraz świadczenia usług ściągania 
długów. Ustawa wprowadza nowy plik, tzw. JPK_VAT, 
który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję. 
Deklaracje VAT nie będą przesyłane odrębnie od 
JPK_VAT, staną się częścią tego pliku. Zlikwidowane 
zostaną obecne załączniki do deklaracji. Zniesiona 
zostanie informacja podsumowująca w transakcjach 
krajowych. Uproszczony zostanie import towarów. 
Zniesiony zostanie obowiązek składania organom cel-
no-skarbowym, po 4 miesiącach od dokonania importu 
dokumentów potwierdzających rozliczenia VAT od 
importu, deklaracji podatkowej. Te informacje urzędy 
celno-skarbowe będą miały w nowym pliku JPK_VAT. 
Pozostałe zmiany dotyczą: sprzedaży egzekucyjnej 
nieruchomości, tzw. sankcji VAT, rolników ryczał-
towych, rejestracji podatników, definicji pierwszego 
zasiedlenia, rozliczenia VAT od importu towarów.

Zmiany dotyczące podatku akcyzowego. 
Przedstawiona ustawa uszczelnia obrót wyrobami 
akcyzowymi, które nie są objęte zharmonizowaną 
akcyzą na terytorium Unii Europejskiej, a w Polsce 
są opodatkowane akcyzą i obejmowane procedurą za-
wieszenia poboru akcyzy. Ponadto ustawa wprowadza 
efektywną stawkę opodatkowania akcyzą preparatów 
smarowych syntetycznych; doprecyzowuje i uszczel-
nia zmiany klasyfikacji CN wyrobów energetycznych 
wprowadzonych w ustawie o podatku akcyzowym od 
1 stycznia bieżącego roku.

Regulacje dotyczące prawa energetycznego po-
legają na doprecyzowaniu definicji paliw ciekłych 
poprzez wskazania, że określone wyroby stanowią 
paliwo bez względu na różne możliwości ich zastoso-
wania. Pozwoli to uszczelnić system koncesjonowania 
i nadzoru nad obrotem, produkcją i przewozem pa-
liw. Celem jest zmniejszenie szarej strefy w obszarze 
przedsiębiorstw działających na rynku paliw ciekłych.

Ponadto ustawa przewiduje udostępnienie podat-
nikowi oraz płatnikowi indywidualnego rachunku 
podatkowego, za pomocą którego będą dokonywane 
wpłaty należności z tytułu podatku PIT, CIT, VAT 
oraz niepodatkowych należności stanowiących do-
chód budżetu państwa.

Wprowadzenie rozwiązań ma na celu wsparcie 
banków i SKOK-ów w prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finan-
sowaniu terroryzmu. Dziękuję za uwagę.
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oraz ustawy o świadcze niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

nia. I w związku z tym jest taka propozycja rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mateusza 
Morawieckiego, aby osoby młode, które zaczyna-
ją swoją karierę zawodową, zaczynały ją właśnie 
w Polsce. Bodźcem, który powinien je do tego zachę-
cać, jest to, że po prostu nie będą płaciły podatku PIT.

Do tej ustawy była analiza naszego Biura 
Legislacyjnego, macie ją państwo przed sobą. Ona 
nie kończyła się żadnymi propozycjami poprawek.

Podczas debaty wystąpiła przedstawicielka OPZZ, 
która podnosiła różnego rodzaju kwestie związane 
z zatrudnianiem młodych ludzi, m.in. unikanie przez 
niektórych pracodawców zawierania umów o pracę, 
sprawę innych form zatrudnienia, bezpłatnych staży. 
Takie elementy były podnoszone w tym wystąpieniu.

Oczywiście ustawa została jednomyślnie, jedno-
głośnie przyjęta przez komisję. 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.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

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

Ponownie pan minister Tadeusz Kościński. Bardzo 
proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy jest zmniejszenie obciążeń fiskal-

nych młodych pracowników i zleceniobiorców. Pozwoli 
im to łatwiej rozpocząć pracę, a równocześnie da moż-
liwość powrotu na rynek pracy pracującym w szarej 
strefie. Przyczyni się to również do poprawy współ-
czynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz 
spadku bezrobocia w tej grupie wiekowej.

Cel ustawy realizowany jest poprzez zwolnienie 
z opodatkowania podatkiem PIT przychodów z pracy 
na etacie oraz umów-zleceń zawartych z firmą, otrzy-
manych do ukończenia dwudziestego szóstego roku 
życia. Decydował będzie wiek podatnika w momencie 
uzyskania przychodu, a nie wiek w momencie zawar-
cia umowy czy wykonywania pracy. Jednocześnie 
wiek ustalany będzie z uwzględnieniem pełnej daty 
urodzenia, dzień, miesiąc, rok, a nie wyłącznie mie-

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
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 jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1231, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1231 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!
W dniu wczorajszym Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych zajmowała się ustawą o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

Jest to jeden z elementów realizacji naszego zo-
bowiązania programowego, a mianowicie chodzi 
o zwolnienie młodych ludzi do dwudziestego szóstego 
roku życia z podatku dochodowego, z PIT. Ustawa ma 
wejść z dniem 1 sierpnia. Od dnia 1 sierpnia młodzi 
ludzie, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, 
umowy-zlecenia, stosunku służbowego i spółdziel-
czego stosunku pracy, nie będą płacili podatku.

Jest limit, który jest ustalony w wysokości 85 ty-
sięcy 528 zł, czyli w ramach tego pierwszego progu 
podatkowego. Ten limit jest oczywiście ustalany po 
to, aby młodych ludzi nagle fikcyjnie nie zatrudniać 
za jakieś absurdalnie wysokie stawki i w ten sposób 
unikać podatku. Oczywiście w tym roku podatek… 
To wchodzi z dniem 1 sierpnia i ten limit na rok 2019 
to będzie proporcjonalnie 5/12 limitu rocznego. A już 
od przyszłego roku podatkowego będzie obowiązywał 
oczywiście ten limit w wysokości 85 tysięcy.

Jest to ustawa, która ma dać młodym ludziom 
pewną szansę lepszego wejścia na rynek pracy. 
Wiadomo, że młodzi ludzie mniej zarabiają, a oczy-
wiście mają potrzeby, bo zakładają rodziny, myślą 
o usamodzielnieniu, posiadaniu własnego mieszka-
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(podsekretarz stanu T. Kościński) lony na 5/12. Pewne zgłoszenia, które już są w toku, 
trzeba być może korygować, względnie uzupełniać.

I jeśli już jest ten pośpiech, to czy uważa pan, 
że jest realne spełnienie warunków tej ustawy, czyli 
od 1 sierpnia, czyli za parę godzin… A jeszcze nie 
wiemy, co postanowi Senat, co prezydent postanowi, 
zwłaszcza że są zastrzeżenia natury konstytucyjnej 
i inne.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:
Dziękuję.
Panie Senatorze, co do pośpiechu, to jest to 

względne pojęcie, więc nie mogę się wypowiadać.
Co do 1 sierpnia, to jak zostanie to podpisane przez 

pana prezydenta z późniejszą datą, to i tak wejdzie 
w życie z wcześniejszą datą, od 1 sierpnia. Tak to 
rozumiem.

(Senator Jan Rulewski: To znaczy, że będzie an-
tydatowane?)

Tak.
(Głos z sali: Nie.)
(Senator Jacek Włosowicz: Nie będzie antydato-

wania.)
(Senator Jan Rulewski: No tak, pan minister po-

wiedział, że tak, i to prawda.)
Tak to rozumiem, ale odpowiedź będzie na piśmie. 

Bo konkretnie tam…

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Kamiński. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Kamiński:

Panie Ministrze, mam pytanie. Zerowy PIT obo-
wiązuje ze względu na miesiąc, dzień i rok do ukoń-
czenia dwudziestego szóstego roku życia. Ten ostatni 
miesiąc… Jeżeli ktoś np. urodził się piętnastego, to 
czy za ten ostatni miesiąc będzie faktycznie propor-
cjonalnie odliczana ta stawka, czy nie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Tadeusz Kościński: Tak, do dnia…)

Czy nie uważa pan, że to utrudni później praco-
dawcy rozliczenie końcowe?

(Głos z sali: Pełne miesiące.)
No nie, niepełne miesiące właśnie.

siąc czy rok. Zwolnienie ograniczone będzie limitem 
kwotowym. Począwszy od przychodów uzyskanych 
od 1 stycznia 2020 r., roczny limit zwolnienia będzie 
wynosił 85 tysięcy 528 zł, czyli tyle, ile wynosi górna 
granica pierwszego przedziału w skali podatkowej. 
W odniesieniu do przychodów uzyskanych w bie-
żącym roku limit zwolnienia będzie niższy i wy-
niesie 5/12 tej kwoty, czyli 35 tysięcy 637 zł i 67 gr, 
gdyż zwolnienie wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 
2019 r. i będzie miało zastosowanie do przychodów 
uzyskanych od tego dnia. Płatnicy będą mogli stoso-
wać zwolnienie już w trakcie bieżącego roku, jeżeli 
podatnik złoży pisemne oświadczenie, że z niego 
korzysta. Nadwyżka przychodów ponad kwotę li-
mitu 85 tysięcy 528 zł, w 2019 r. odpowiednio ponad 
35 tysięcy 636 zł, podlegać będzie opodatkowaniu na 
ogólnych zasadach przez zastosowanie skali podatko-
wej. Do nadwyżki tej będą miały zastosowanie inne 
preferencje podatkowe, w tym tzw. kwota wolna od 
podatku i możliwość obliczania podatku w sposób 
przewidziany dla małżonków oraz osób samotnie 
wychowujących dzieci.

Dzięki nowym przepisom osoby poniżej dwudzie-
stego szóstego roku życia będą otrzymywać wyższe 
wynagrodzenie. Młody podatnik, który przez cały 
rok otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ze stosun-
ku pracy w kwocie 2 tysiące 250 zł, czyli minimalne 
wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku, uzyska 
miesięczny zysk w wysokości 133 zł, a rocznie 1592 zł. 
Podatnik otrzymujący przeciętne wynagrodzenie pro-
gnozowane na bieżący rok, czyli 4 tysiące 765 zł, uzy-
ska miesięczny zysk w wysokości 355 zł, czyli rocznie 
4 tysiące 261 zł. W przypadku wynagrodzenia w kwo-
cie 7 tysięcy 127 zł i 33 gr, tj. rocznie 85 tysięcy 528 zł, 
czyli na poziomie skali, uzyska miesięczny zysk w wy-
sokości 564 zł, czyli rocznie 6 tysięcy 768 zł. Szacuje 
się, że z projektowanych rozwiązań skorzystają ponad 
2 miliony młodych osób. Dziękuję bardzo za uwagę.

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 Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, dlaczego taki pośpiech, który bar-

dzo zresztą komplikuje ustawę, bo ten rok jest dzie-
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Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatora Jana Rulewskiego i senatora Jerzego 
Czerwińskiego.

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo… w części obecna.
Otóż chcę zainteresować Wysoką Izbę pewną 

propozycją dotyczącą tej ustawy. Już w pytaniu wy-
kazałem, że ustawa ma znamiona pośpiechu. Padały 
stwierdzenia, że jest związana z wyborami, ale ja po-
zwolę sobie zwrócić uwagę, że każdy rząd powinien 
mieć swobodę prowadzenia swojej polityki, w tym 
również uwzględniania kalendarza wyborczego – to 
jest jego prawo i tego nie będę kwestionował, a nawet 
krytykował.

Aczkolwiek ten pośpiech rodzi te wątpliwości, 
o których mówił pan senator Czerwiński: jak to roz-
liczać? Ale jeszcze większe wątpliwości budzi to, 
jak wcześniej wpłacone czy niewpłacone zaliczki… 
jak różne świadczenia, które są pochodną dochodów, 
będą realizowane, zwłaszcza w tym okresie przej-
ściowym. Bo rozumiem, że od 1 stycznia przyszłe-
go roku będzie to układ stabilny, ale w tym okresie, 
kiedy jesteśmy zaskakiwani jako płatnicy podatków 
– bądź nawet sami podatnicy są zaskakiwani taką rze-
czą – niewątpliwie powstaną różne problemy i biura 
obliczeń rachunkowych będą miały dużo pracy. No 
bo, powiedzmy szczerze, data wejścia w życie usta-
wy to jest 1 sierpnia, czyli od tego dnia właściwie te 
obowiązki ciążyć będą na podatnikach, płatnikach, 
oczywiście na urzędach skarbowych, na działach 
świadczeń rodzinnych – to jest tematyka, którą się 
interesuję – gdzie trzeba dokonywać zmian lub nie. 
Wprawdzie ustawa wyłącza to, jest neutralna dla tego 
rodzaju świadczeń, gdyż mówi wyłącznie o jednym 
celu, jakim jest obniżenie podatków.

I żeby ten wątek skończyć, powiem, że nie uwa-
żam, że tego rodzaju działanie jest… Pozwalam sobie 
określić je jako pozytywne, aczkolwiek trzeba wziąć 
pod uwagę fakt, że ta ustawa wprowadza… Możliwe 
są zarzuty dotyczące naruszenia konstytucji i usta-
wy o niedyskryminacji – możliwe są dlatego, że ona 
dzieli podatników biologicznie.

Ja przyjmuję, że prawo podatkowe i podatki speł-
niają wiele funkcji, w tym są oczywiście elementem 
polityki socjalnej, są elementem polityki społecznej 
– znana jest rola różnych organizacji społecznych – są 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Tadeusz Kościński:

Ale z punktu widzenia podatnika najlepsze jest to, 
że jest to do dnia urodzin, żeby… Wtedy jest równe 
dla wszystkich, a nie że…

(Senator Andrzej Kamiński: No tak, ale za ten 
ostatni miesiąc nie będzie cała stawka miesięczna…)

Nie, to jest do dania urodzin.
(Senator Andrzej Kamiński: No właśnie, to bę-

dzie…)
Więc jak ktoś się urodził pierwszego, to…
(Senator Andrzej Kamiński: Będzie to na pewno 

utrudnienie dla pracodawcy.)
(Senator Jacek Włosowicz: …14/30 albo 14/31?)
Tak.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński.

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

Ja mam pytanie związane z zakończeniem tego okre-
su zwolnienia, tak bym to nazwał. Otóż trwa on do 
ukończenia dwudziestego szóstego roku życia, do 
konkretnego dnia. Ale są pewne też kwoty graniczne. 
Ograniczeniem jest albo czas, albo kwota 85 tysięcy 
528 zł w pełnym roku, no i tam w tym wejściowym 
5/12 tego… Wobec tego pytanie jest takie: czy ta 
kwota też jest ograniczana ze względu na ukończenie 
dwudziestego szóstego roku życia? Krótko mówiąc: 
jeśli ktoś kończy dwudziesty szósty rok życia, strze-
lam, 1 lipca, żeby była połowa roku, to czy on może 
zarobić w zerowym PIT pełną kwotę 85 tysięcy zł, 
czy też połowę tej kwoty?

(Senator Krzysztof Mróz: Połowę.)
No dobrze, połowę, ale jeśli uzyskał przychody 

w pierwszej połowie roku, to czy… Dla mnie to nie 
jest oczywiste. Czy jest to określone w ustawie? To 
pytanie właśnie. Tu się nakładają dwa ograniczenia 
– czasowe i kwotowe.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:
Panie Senatorze, odpowiemy na piśmie na to.
(Senator Jerzy Czerwiński: Znowu? Dobrze.)
Jestem za…
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze. Dziękuję.)
Nie chcę przekłamywać.
(Senator Jerzy Czerwiński: A potem to jeszcze…)
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(senator J. Rulewski) 40 tysięcy. Zasadnicza rzecz jest taka: w Polsce moż-
na pracę zawodową zaczynać w wieku lat 16, jako 
małoletni. A zatem dla nich są preferencje, mogą oni 
przez 10 lat nie uiszczać podatków, podczas gdy grupa 
młodzieży, która podejmuje trud nauki w szkole śred-
niej, a później wyższej, z tych preferencji nie będzie 
korzystała wcale lub skorzysta w bardzo ograniczo-
nym czasie. I dodajmy, że to będzie w czasie, który 
jest okresem stażowym i w którym wynagrodzenia są 
bardzo małe. Czyli ta ulga podatkowa będzie bardzo 
mała, sumarycznie ujmując.

I drugie zagadnienie. Szkoda, że państwo nie 
zwrócili uwagi na to, co jest problemem polskiego 
rynku pracy. W tej chwili nie chodzi o młody wiek, 
choć tu rzeczywiście ta stopa bezrobocia jest większa. 
Problemem jest brak fachowców. Tak? Dzisiaj bezro-
botni to przede wszystkim ludzie bez fachu, oni nie są 
zatrudniani. Powtarzam: brak fachowców. Ta ustawa 
nie odpowiada na to, ustawodawcy nie odpowiada-
ją na tę sytuację na rynku polskim. Moja poprawka 
zmierza do tego, żeby wydłużyć okres ulgi, tzn. objąć 
nią osoby do lat 30, ale selektywnie. Chodzi o takich, 
których brakuje na rynku lub, więcej powiem, takich, 
którzy nie chcą podejmować trudu studiów… Teraz 
ogólnie mówię, ale wymienię to precyzyjnie w po-
prawce na piśmie. Studia zawodowe, które OECD 
określa jako studia matematyczno-fizyczne… Nie… 
Tak, OECD tak to określa. Czyli z wyłączeniem nauk 
społecznych… Wydłużając tę granicę wieku do lat 
30, wyrównujemy przede wszystkim szanse, ale naj-
ważniejsze jest to, że tworzymy to, czego tu nie ma.

Ja obserwuję dramat pana premiera Morawieckiego, 
który 3 lata temu rzucił hasło: elektryczne samochody. 
Ja te jego intencję podzielałem wówczas, ale on błąd 
popełnił, może nie miał tej wiedzy, że tego samo-
chodu nie zrobi osoba bez wykształcenia. Skutek jest 
taki, że zlecono to inżynierom niemieckim. A za-
tem ten samochód raczej będzie niemiecki i zyski 
też będą niemieckie. Ta poprawka to jest przerwanie 
tego, co jest największą aferą III Rzeczypospolitej. 
Wprowadziliśmy rynek nauczania zupełnie swobodny 
i dowolny, pomijając… A rynek wybiera to, co najła-
twiejsze i co najbardziej rentowne. Dużo absolwentów 
uczy się w szkołach nauk społecznych, nie uczy się 
inżynierów. I to jest główną przyczyną, dla której 
dzisiaj i jeszcze przez parę lat… Dlatego poprawka 
mówi o 5 latach, a nie o roku, nie wydłuża też na 
28 lat, bo to nie rozwiązuje sytuacji. To jest propozy-
cja, w której, wspierając różne przemiany w Polsce, 
chcę usunąć tę największą aferę, zmowę uczniów, któ-
rzy w sposób naturalny nie chcą się uczyć trudnych 
rzeczy, matematyki, fizyki, geometrii wykreślnej. 
Chcę przerwać tę nadmierną miłość rodziców do tak 
wychowywanych dzieci, ale przede wszystkim prze-
rwać to, że niestety nauka polska, pedagogika polska, 
sama, z własnej woli, nie zaproponowała państwu 

oczywiście przede wszystkim elementem fiskalnym 
i są też reakcją na niespodziewane sytuacje, które 
się dzieją wokół Polski lub w samej Polsce, jak cho-
ciażby powodzie, klęski żywiołowe. I ja podzielam 
tę myśl – moim zdaniem ona jest za mało w polskim 
prawie rozwinięta – że system podatkowy powinien 
być elastyczny. Posłużę się tutaj taką jedną obser-
wacją wyniesioną z Kanady. Otóż w momencie, kie-
dy gwałtownie wzrosły ceny paliw – a wiadomo, że 
gospodarka Kanady oparta jest w dużej mierze na 
transporcie – tamtejszy minister od razu zareagował 
obniżeniem stawek podatków dla wszystkich prze-
woźników lub transportowców korzystających z ropy. 
Chciałbym, żeby w Polsce też to miało miejsce, aby-
śmy nie musieli czekać długo i nie zawsze skutecznie 
na zmianę ustawową.

Jeśli zaś chodzi o tę ciekawostkę, którą chcę pań-
stwu zaoferować – w oczekiwaniu, że ją poprzecie… 
Ustawa dzieli podatników biologicznie, na młodych, 
do lat 26, i pozostałych. Oczywiście inne podziały też 
są tam zarysowane – ze względu na wysokość docho-
dów i stan rodzinny – ale to zostawmy. Ustawodawca 
przyjmuje w założeniach, że ma to, jak powiedział 
pan senator sprawozdawca, aktywizować rynek, 
szczególnie ludzi młodych. Oboje państwo dodali 
jeszcze, że ma rozwiązywać problemy socjalne tejże 
grupy podatników, obejmuje zatem też studentów 
i samych pracowników. Ale przy przyjęciu tej grani-
cy i uwzględnieniu faktu, że młody to jest człowiek 
do dwudziestego szóstego roku życia, choć niekiedy 
mówi się, że do trzydziestego… Przyjmijmy, że jed-
nak 26, to jest wyważona liczba. Ustawa nie zauważa 
faktu, że wielu ludzi swoją aktywność zawodową 
zaczyna dopiero w wieku lat 25 czy 26. Pomyślmy 
o absolwentach, a szczególny taki przypadek to absol-
wenci akademii medycznej, teraz już uniwersytetu, na 
którym są takie kierunki. Wykonanie obowiązku spe-
cjalizacji, co jest powszechne, powoduje… No, nasi 
lekarze ubywają z Polski i jadą np. do Niemiec, gdzie 
podjęcie tego trudu specjalizacji jest, powiedzmy, 
wysoko opłacane. Ta grupa podatników, przyszłych 
podatników jest w tej ustawie de facto pominięta. Jeśli 
nawet oni te studia skończą wcześniej, to okres ulgi, 
przyjaźni rządu dobrej zmiany wobec nich będzie 
jest bardzo skrócony.

Teoretycznie ta ustawa jest dla ludzi, którzy 
w ogóle do żadnych szkół nie chodzą, tylko speł-
niają warunek wiekowy. Tak? Nie musi chodzić do 
szkoły, choć ten obowiązek jest konstytucyjny, jest 
zapisany… Kiedyś wyczytałem, że 40 tysięcy dzieci 
nie chodzi do szkoły – nie tylko dlatego, że nie chce, 
bo niektóre ze względów zdrowotnych nie mogą tego 
obowiązku… Dozór nauczycielski, oświatowy jest 
niewystarczający. Ale to jest oczywiście margines, 
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(senator J. Rulewski) tyle różnych wątków trochę niezwiązanych z tą usta-
wą… Ale zacznę od początku. Szanowni Państwo, jest 
takie powiedzenie, że w życiu są pewne dwie rzeczy, 
podatki i śmierć. My dzisiaj eliminujemy jedną z tych 
pewnych rzeczy, czyli podatki, dlatego że zgodnie 
z przepisami prawa młodzi ludzie do dwudziestego 
szóstego roku życia nie będą musieli płacić podatków. 
Mówimy tutaj oczywiście o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. I to jest, mogę powiedzieć, pewne 
rewolucyjne rozwiązanie, dlatego że młodzi ludzie 
będą mieli konkretny wzrost wynagrodzeń na swoich 
paskach, odczują to na swoich kontach.

Pan minister, przedstawiając projekt ustawy, mó-
wił: w przypadku młodych ludzi maksymalnie to 
będzie 6 tysięcy zł w kieszeni. Oczywiście to będzie 
proporcjonalne do dochodów, czyli przy minimalnym 
wynagrodzeniu to ok. 3 tysięcy zł. I te pieniądze zosta-
ną w kieszeniach młodych ludzi. Jest to ustawa, moim 
zdaniem, niekontrowersyjna, ustawa, która oczywi-
ście realizuje program Prawa i Sprawiedliwości, jeden 
z elementów „piątki Kaczyńskiego”.

Szanowni Państwo, ta ustawa ma kilka celów ‒ 
cel ekonomiczny, a także pewien cel socjalny. Daje 
młodym ludziom oddech. Młodzi ludzie będą dzisiaj 
chcieli szybko podejmować pracę, bo będą wiedzieli, 
że mogą skorzystać z ulgi, i będą chcieli pracować 
legalnie. Pracodawcy też będą ich zatrudniali legalnie, 
bo nie będą od nich musieli płacić podatków.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia, 
bo chcieliśmy, żeby weszła jak najszybciej. Prawo 
i Sprawiedliwość to jest ta formacja polityczna, która 
nie tylko obiecuje, ale jak coś obiecuje, to to realizu-
je. I my dzisiaj chcemy być wiarygodni dla naszych 
wyborców, dla Polaków i pokazujemy, że dajemy, że 
nie tylko obiecujemy na konwencjach, ale te obietnice 
są przekształcane w akty prawne, zaczynają funkcjo-
nować i ludzie mogą z tego korzystać.

Jeżeli chodzi o datę 1 sierpnia, to proszę się nie 
martwić. Myślę, że pan prezydent – wyrażam taką na-
dzieję – bardzo szybko ustawę podpisze. Uchwalimy 
ją w piątek, więc jeszcze pan prezydent będzie miał 
wiele, wiele dni na analizę tej ustawy. Ale gdyby 
teoretycznie pan prezydent podpisał tę ustawę, ja nie 
wiem, 3 sierpnia czy 8 sierpnia, to i tak wejdzie ona 
z dniem 1 sierpnia, bo jest taka ogólna zasada w pra-
wie, że jeśli jest przepis korzystny dla podatnika, 
to można go wprowadzić z datą wsteczną. Z datą 
wsteczną nie wolno wprowadzać przepisów obcią-
żających podatnika. A więc i tak, i tak ta ustawa bę-
dzie obowiązywała od 1 sierpnia, niezależnie kiedy 
zostanie podpisana. Ja jestem przeświadczony, że pan 
prezydent tak niekontrowersyjną ustawę podpisze bar-
dzo szybko i będzie ona mogła wejść w życie.

Teraz taka praktyczna kwestia: jeżeli chodzi o te 
sprawy podatkowe, to pracownicy będą mogli sami 
zgłosić się do pracodawcy z prośbą o niepotrącanie im 

w tę setną rocznicę, w imię patriotycznego trwania 
Polski, lekarstwa na wyjście z impasu. Tego impasu, 
który jest impasem cywilizacyjnym i który obejmuje 
wszystkich. Dlatego poprawka…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze…)
Jeszcze ostatnie zdanie, bo nie chciałbym jeszcze 

przedłużać o te 5 minut.
Co to jest to OECD? Otóż OECD – wiemy, co to 

jest – podzieliło nauki na nauki przyrodnicze, nauki 
inżynieryjno-techniczne, medyczne, nauki o zdrowiu, 
nauki rolnicze, a pozostałe nazwało społecznymi. 
Poprawka daje ministrowi upoważnienie do wyzna-
czenia tych zawodów, które w Polsce mają specyfikę 
zawodową, ale poza tym mówi, że minister może 
to określać, mając na uwadze zapotrzebowanie za-
wodowe rynku pracy oraz uwarunkowania obrotu 
gospodarczego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Pan senator Jerzy Czerwiński w trybie sprosto-

wania.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Senator Rulewski posłużył się moim nazwiskiem, 

moją wypowiedzią przy okazji formułowania zastrze-
żeń co do samych podstaw tej ustawy. Ja, wprost prze-
ciwnie, wyrażam swoje zadowolenie, że ta ustawa 
wejdzie w życie. A im termin wejścia jej w życie 
będzie krótszy, bardziej zbliżony do dzisiejszego dnia, 
tym lepiej. To jest bardzo dobre posunięcie w stosun-
ku do młodych. Jeśli zaś formułuję jakieś pytanie, to 
tylko w tym celu, żeby wskazać możliwości różnej 
interpretacji pewnych fragmentów ustawy.

(Senator Jan Rulewski: Nie podstaw…)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Nie użyłem słowa „pod-

staw”, tylko powiedziałem, że ma zastrzeżenia do 
wprowadzenia w życie tej ustawy.)

Dziękuję bardzo.
Więcej senatorów zapisanych do dyskusji już nie 

ma.
(Senator Krzysztof Mróz: Jeszcze ja.)
A, przepraszam bardzo, Panie Senatorze. Bardzo 

proszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panowie Senatorowie!
Mówiąc szczerze, troszkę się zdziwiłem tym wy-

stąpieniem pana senatora Rulewskiego, bo podniósł 
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(senator K. Mróz) (Senator Jan Rulewski: Ale to jest rzeczywiście 
wątpliwe…)

No, na razie wskaźniki gospodarcze pod rządami 
Prawa i Sprawiedliwości są rewelacyjne. I pewnie 
marzeniem rządów Platformy Obywatelskiej jest to, 
żeby takie wskaźniki gospodarcze były osiągane.

Generalnie, Szanowni Państwo, my chcemy za-
chęcić młodych ludzi do tego, aby pracowali, aby 
szybko wchodzili na rynek pracy. Pan senator zrobił 
tu taką całą ścieżkę edukacyjną… A my przecież, 
Szanowni Państwo, systemem podatkowym nie za-
chęcamy do tego, żeby ktoś się uczył się czy żeby się 
nie uczył. Myśmy jednak, odbudowując szkolnictwo 
– właśnie poprzez tak przez was krytykowaną refor-
mę, właśnie poprzez szkolnictwo branżowe… Tak, 
Panie Senatorze. A dlaczego mamy dzisiaj problem? 
My chcemy zachęcić młodych ludzi do tego, żeby 
właśnie nie wybierali cały czas liceów i potem szli 
studiować archeologię śródziemnomorską, ale żeby 
kończyli studia inżynierskie, czyli żeby szli najpierw 
do technikum budowlanego, do technikum elektro-
nicznego… Po to budujemy szkolnictwo branżowe, 
Panie Senatorze. I to nie ma nic wspólnego z tym 
rozwiązaniem podatkowym.

Zresztą ja uważam, że to rozwiązanie, czyli że 
my młodych ludzi zwalniamy z podatku, może tych 
ludzi zachęcić, bo oni będą mieli jakieś praktyki 
w szkole branżowej, będą mieli jakieś wynagro-
dzenie, nie będą płacili podatku… Tak? Oczywiście 
jedni z tego skorzystają, a drudzy nie skorzystają. 
Są tacy ludzie, którzy mają 30 lat, a nie pracują – 
no i oni tu nie skorzystają, tak? Albo będą mieli 
35 lat i pańska poprawka też im w niczym nie po-
może. Zresztą ja nie czytałem tej poprawki, ale na 
podstawie tego, co usłyszałem w pana wypowiedzi 
przedstawiającej tę poprawkę, uważam, że jest ona 
troszeczkę absurdalna. Zarzuca pan, że ustawa dzieli 
ludzi, a to dopiero pan swoją poprawką dzieli ludzi, 
bo będą branże i, że tak się wyrażę, w pewnych… 
Czyli byłoby nie tylko kryterium wiekowe – bo pan 
podtrzymuje kryterium wiekowe – ale do tego pan 
wprowadza jeszcze jakieś inne kryterium, branżowe. 
OECD, jak rozumiem, jakieś… Przecież to można 
kombinować… I to dopiero jest masakryczne… To 
jest w ogóle nierealne, jeśli chodzi o wprowadzenie 
tego w praktyce, czyli tego, że ludzie będą się prze-
pisywali w jakichś zawodach, szkołach… To jest 
w ogóle nie do zrealizowania.

Szanowni Państwo, jak ktoś szybciej wejdzie na 
rynek pracy, to dłużej będzie z tego rozwiązania ko-
rzystał – tak? A więc to jest takie zachęcanie mło-
dych: idźcie, pracujcie. A jeżeli chodzi o studentów, 
to też wiemy, Szanowni Państwo, że wielu studentów 
pracuje podczas studiów. I wielu studentów studiuje 
zaocznie – tak? Czyli oni też, wchodząc na rynek 
pracy, będą mogli z tych rozwiązań korzystać.

tego podatku, a jeżeli tego nie zgłoszą i ten podatek 
będzie im potrącany, to po prostu w rozliczeniu rocz-
nym oni sobie tę kwotę oczywiście odpiszą i będzie 
zwrot tego podatku. Mówimy o roku przejściowym, 
bo do 31 lipca oni będą płacili podatek, a od 1 sierpnia 
do końca roku oczywiście tego podatku nie będzie, 
więc najpóźniej w rozliczeniu rocznym będzie zwrot 
tego podatku. A jeżeli złożą deklarację u pracodawcy, 
to już od 1 sierpnia będą mieli podwyższone wyna-
grodzenie, bez tego podatku.

Jest oczywiście ten próg 85 tysięcy, tak jak mó-
wiłem, bo chodziło nam o to, żeby nikt nie robił ab-
surdalnych rzeczy typu: zatrudnimy 20-latka i damy 
mu 100 tysięcy zł wynagrodzenia, żeby on nie pła-
cił podatku miesięcznie. Tak? I uciekniemy z sys-
temu podatkowego. 85 tysięcy proszę podzielić na 
12 miesięcy. To jest grubo ponad 6 tysięcy miesięcz-
nie. A więc, myślę, ten limit dla młodych ludzi jest 
bardzo wysoki. Tak? Rzadko się zdarza, żeby młodzi 
ludzi zarabiali ponad 6 tysięcy brutto, więc de facto 
wszyscy młodzi ludzie – tak jak pan minister mó-
wił, to będzie ok. 2 milionów pracowników – z tego 
rozwiązania skorzystają. Oczywiście limit roczny to 
będzie 85 tysięcy. W tym roku będzie 35 tysięcy… 
Te 35 tysięcy to jest 3/5…

(Senator Jan Rulewski: 5/12.)
5/12, przepraszam. Ale to jest limit roczny, więc 

on będzie mógł być wykorzystany. Tak samo jak 
85 tysięcy, tak? Może być ktoś, kto zarobi w pierw-
szym miesiącu, nie wiem, 100 tysięcy. To już prze-
kroczy i ten limit już wtedy nie wejdzie… A więc 
nikomu nic nie przepadnie. Limit nie jest rozlicza-
ny proporcjonalnie miesięcznie, tylko oczywiście 
rocznie.

Pan senator podniósł taką kwestię, która też była 
analizowana przez Biuro Legislacyjne, czy to jest 
sprawiedliwe, uczciwe, że dzielimy podatników. No, 
Szanowni Państwo, dzielimy podatników. Różnie się 
dzieli podatników. Dochodem dzielimy ‒ np. jest cały 
system ulg. Tak? Ktoś ma dzieci i może z jakichś ulg 
skorzystać. Są osoby niepełnosprawne. Bodajże osoby 
w którymś tam roku życia też mogą sobie odliczać 
różnego rodzaju podatki. A więc ta różnica wieko-
wa już w polskim systemie podatkowym istnieje i te 
podziały są.

Dlaczego 26 lat? Pan senator pięknie to powie-
dział, tylko potem, w dalszej części wypowiedzi, już 
poszedł w las… No, przyjmuje się, że młody człowiek 
to jest taki do dwudziestego szóstego roku życia – i tu 
akurat zgadzam się z panem senatorem Rulewskim. 
Oczywiście chcielibyśmy, żeby tu było 27, 28, 30 lat, 
ale generalnie ktoś w Polsce musi podatki płacić, żeby 
pan senator miał kiedyś emeryturę – czy może już 
pobiera emeryturę…
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(senator K. Mróz) reformy, która polega na tym, że szkoły są zamknięte 
lub tych szkół branżowych jest za mało.

Pan mówi: wielowątkowe. Pan wszystkie wątki 
poruszył. To ja panu powiem, przypomnę panu: jest 
zmowa, zwykła zmowa, taka jak wszędzie, że dzieci 
nie chcą się uczyć matematyki, fizyki i chemii, czyli 
nie chcą być tymi branżowcami, o których pan mówi. 
Bo tam potrzebne są obliczenia, tam jest matematyka, 
informatyka, tam jest chemia, tam jest technika, tam 
trzeba robić projekty, tam trzeba chodzić do labora-
toriów, nie można w tramwaju pisać prac. Rodzice 
słuchają dzisiaj dzieci – to nie dzieci słuchają rodzi-
ców – więc im ulegają. Dziwne to w ogóle zjawisko, 
bo kiedyś komuna żerowała na rozbudowie kadry 
inżynierskiej.

I trzecia sprawa. My, politycy, łącznie zresztą 
z oświatą branżową, jak pan to nazywa, nie zrobili-
śmy nic, żeby tę tendencję odwrócić, żeby nie uczyć 
tego co miłe, tylko tego, co konieczne dla tych dzieci, 
dla tych rodziców i dla państwa, a może nawet i dla 
cywilizacji, bo nauka jest nie tylko dla państwa, ale 
dla całej cywilizacji.

Panie Senatorze, to jest wielowątkowe, ale ja to ob-
serwuję od 20 lat. Żadnej ekipie nie udało się właśnie 
przemodelować, zreformować rynku pracy zgodnie 
z potrzebami, które są. Dzisiaj barierą w rozwoju 
są ludzie, zresztą jak zawsze. Brakuje fachowców. 
Jeśli pan tu się prezentuje jako przedstawiciel rzą-
du z dużym poparciem… No, chyba nigdy pan nie 
był w jakimkolwiek urzędzie pracy. Niech pan tam 
się zapyta. Nawet wtedy, kiedy było duże bezrobo-
cie, kogo potrzebowano do pracy? Ja byłem małym 
przedsiębiorcą i nie mogłem znaleźć informatyka do 
sieciowania kopiarek. Tak było od początku, 20 lat 
temu. I to jest ten rozwój. To powoduje, proszę pana, 
że pan nie będzie musiał rozdawać pieniędzy, jak 
pan to dzisiaj mówi i robi. Zresztą w prawodawstwie 
polskim występuje kilka elementów motywacji do 
pracy: to są staże, dodatki.

Jest jeszcze inny problem, którego pan nie za-
uważa, co dziwne. Otóż dzisiaj podstawą dochodów 
młodzieży, nawet tej 18-, 19-letniej, nie jest tylko 
praca zakreślona, jak w ustawie, stosunkiem pracy. 
Dzisiaj rolnik, syn rolnika – patrzę tu na pana senatora 
Pęka, zawsze go tak kojarzę, choć chyba niesłusznie 
– proszę pana, czy inny młody człowiek prowadzi 
działalność gospodarczą. Nie prosi o miejsce pracy, 
ale sam je zakłada. Zatem w ustawie tych ludzi skre-
ślacie, tych z inicjatywą, z pomysłem, z oddaniem. 
Wy ich skreślacie w tej ustawie. Skreślacie umowy 
o dzieło, a przecież to dzieło to wynik swobodnej 
działalności bez nakładów, bez pańskich prezentów 
w postaci miejsca pracy, w postaci ulg, 500+ et cete-
ra, et cetera. Oni sami sobie radzą. Wy w tej ustawie 
dyskryminujecie, skreślacie…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze…)

Szanowni Państwo, moim zdaniem jest to fan-
tastyczna ustawa i mam nadzieję, że jednomyślnie, 
jednogłośnie zostanie w najbliższy piątek uchwalona 
przez Senat. Bo jest to sprawa olbrzymiej wagi dla 
2 milionów Polaków, którzy będą mogli więcej zara-
biać, nie płacąc podatków. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Ja jeszcze 5 minut.)
Jeszcze 5 minut, tak? Bardzo proszę, Panie 

Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wszyscy tu są mi świadkiem, że nie chciałem za-

bierać głosu. Ale pan senator Mróz, zresztą sprawoz-
dawca, do tego jeszcze bywały w ekonomii, wręcz 
wprosił mnie – żeby nie powiedzieć: sprowokował 
– żebym zabrał głos.

Otóż, Panie Senatorze, są pewne rzeczy, tak jak 
pan powiedział… A oprócz tego będzie jeszcze 500+, 
będzie ono trwało przynajmniej do końca życia tych, 
którzy z tego korzystają…

(Senator Krzysztof Mróz: Jak będziecie rządzili, 
to nie będzie trwało.)

Ja tylko przestrzegam, że proste rozwiązania są 
bliskie prostactwu. Żaden system podatkowy, w tym 
ten Platformy Obywatelskiej, która kiedyś… Nie, 
przepraszam, to KLD proponował kiedyś podatek 
liniowy, równy, 15% dla wszystkich – i to było bardzo 
proste. To nawet pozwoliło KLD uzyskać prawa wy-
borcze – na szczęście na krótko. Bo to było proste… 
czy nawet nie proste, a prostackie. Życie gospodar-
cze dzisiaj opiera się na wielu czynnikach, m.in. na 
tym, że rynek pracy potrzebuje dziś sprzedawców 
w markecie. I oni skorzystają bardzo dużo, nie ucząc 
się niczego, ale to tylko dzisiaj, póki internet czy inne 
techniki nie zlikwidują marketów. Ale na pewno za-
wsze będzie potrzebny lekarz, na pewno informatyk, 
na pewno jakikolwiek człowiek wykształcony. Takie 
jest proste prawo rozwoju cywilizacji.

Jeśli panu się myli OECD, to ja panu wyjaśniam: te 
27 czy już 28 państw OECD, do których na szczęście 
należy Polska, co nie było łatwe, proszę pana, jest 
opartych na technice i przemyśle. Przemysłu nie two-
rzą politolodzy, socjolodzy – niczego im nie odejmuję, 
bo oni też są potrzebni – ale przemysł tworzą inżynie-
rowie. Dlatego dramat pański i pana Morawieckiego 
polega na tym, że on nie wie, czego chce. On ma dobre 
pomysły, tylko kompetencje słabe. Polska wymaga 
dzisiaj reformy – rzeczywiście, ma pan rację – ale nie 
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(senator J. Rulewski) (Senator Jan Rulewski: Tak?)
…to ja tu się z panem zgadzam, my po 1989 r. 

zohydziliśmy zawodówki, że do zawodówki to idą 
ludzie tacy, śmacy i owacy… Jeszcze przez wiele lat 
byli ludzie wykształceni zawodowo w systemie PRL, 
teraz to się skończyło. I była taka moda przez bardzo 
wiele lat… Panie Senatorze, pan w tej polityce jest 
bardzo długo, to za pańskiej działalności publicznej, 
gdy pełnił pan istotne funkcje publiczne, przy róż-
nych rządach, no, jakoś nic się nie robiło. Dopiero 
przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości, najpierw 
Beaty Szydło, teraz Mateusza Morawieckiego, i my 
odwracamy… Musieliśmy zmienić nazewnictwo, 
szkolnictwo zawodowe zamienić na branżowe, dla-
tego że zawodówka się źle ludziom kojarzyła, więc 
wymyślono takie nazewnictwo, szkolnictwo branżo-
we, i my bardzo chcemy wiedzieć… Dzisiaj brakuje 
pielęgniarek. Co robi rząd? Wiem to, u mnie w PWSZ 
dajemy stypendia, żeby młodzi ludzie chcieli studio-
wać pielęgniarstwo, bo brakuje pielęgniarek. Jest cały 
system działań tego rządu, i pana premiera Mateusza 
Morawieckiego, i poszczególnych ministrów, zachę-
cający młodych ludzi, żeby kształcili się w zawodach 
i żeby właśnie nie szli… Jeżeli dzisiaj jest gdzieś in-
cydentalny problem związany z tym nałożeniem się 
roczników, no to już pan powinien wiedzieć, gdzie 
brakuje miejsc. No właśnie w tych liceach, szczegól-
nie renomowanych. Jakoś nie słyszałem, żeby były 
braki, nie wiem, w technikum budowlanym, w szkole 
branżowej budowlanej czy elektronicznej. Cały czas 
jeszcze nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego syste-
mu, żeby ludzie szli do szkoły branżowej, żeby już 
w szkole średniej się kształcili w zawodzie, bo po 
prostu rynek takich fachowców potrzebuje.

Ale to taka dyskusja poboczna. Mówimy tutaj 
o systemie podatkowym, mówimy o tym, że mło-
dzi ludzie… A jeżeli już pan tak chce… No, kiedy 
się nabywa tę fachowość? Oczywiście w szkole, ale 
w praktyce. I jeżeli ten młody człowiek pójdzie do 
pracy szybko, bo go zachęci ten system podatkowy: 
chłopie, jak pójdziesz do pracy, przyuczysz się w pie-
karni, przyuczysz się w budownictwie, to jeszcze nie 
zapłacisz podatku. No, być może on pójdzie. I to jest 
odpowiedź nawet na te pańskie…

(Senator Jan Rulewski: Do liceum pójdzie i…)
No ale wie pan, może ktoś pójdzie do szkoły bran-

żowej, bo będzie wiedział, że jak szybko pójdzie do 
pracy, będzie zarabiał, to do dwudziestego szóstego 
roku życia nie… A być może ktoś, że tak powiem, 
będzie chciał skorzystać z tej ulgi, pójdzie na rynek 
pracy, a później zrobi studia? Są różne możliwości. 
Ja uważam, że to jest ustawa świetna, świetna usta-
wa. I mam nadzieję, Panie Senatorze, że pan za nią 
zagłosuje. Dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: O inżynierach pan zapo-
mniał.)

…a przecież jest równość sektorów. Nawet tego 
pan nie rozumie.

I na koniec. Chyba pan nie zna, Panie Senatorze, 
konstytucji. Konstytucja, chyba w końcowej części, 
mówi, że każdy – powtarzam: każdy – jest zobowią-
zany do ponoszenia danin państwowych.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mróz, 5 minut.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Muszę jakoś odpowiedzieć na te… Ja tak się przy-

słuchiwałem panu senatorowi i wyglądało to tak, jak-
by dyskusja była o szkolnictwie.

(Senator Jan Rulewski: Nie.)
No tak, bo pan cały czas o szkolnictwie. O po-

datkach to pan tylko powiedział, że jest pan prze-
ciwnikiem prostych podatków. To ja się pytam, co 
pan przez wiele lat robił w Klubie Parlamentarnym 
Platformy Obywatelskiej, która miała hasło 3x15? Już 
pan zapomniał?

(Senator Jan Rulewski: Nie miała.)
No jak nie miała?
(Senator Jan Rulewski: Liberałowie.)
No, niech się pan zapyta…
(Senator Jan Rulewski: Liberałowie.)
Liberałowie? A kim był, że tak powiem, premier 

Tusk, szef Platformy Obywatelskiej? No, dobrze, że 
pan chociaż o tym pamiętał. To, że potem Platforma 
Obywatelska oszukała ludzi, nie zrealizowała tego 
programu, to jest zupełnie inna inszość. Ale to obie-
cywali, tak? Jak panu było tak źle w tej Platformie 
Obywatelskiej, to jakoś długo pan w niej był i, że tak 
powiem, dobrze się pan miał. Nawet widzę, że się pan 
uśmiechnął, jak panu wspomniałem Donalda Tuska. 
To jest jedna kwestia.

System… Ja też jestem zwolennikiem systemu 
dość prostego. Nasz system podatkowy nie jest prosty. 
To rozwiązanie, które wprowadzamy, po prostu jest 
łatwe do wyegzekwowania, ono jest proste dla całego 
systemu naliczania tego podatku, i tutaj nie ma żadne-
go problemu. Już nie pamiętam, który kolega, chyba 
senator Czerwiński mówił: a co będzie, jak ósmego… 
To żaden problem, przecież ludzie nie są zatrudniani 
od pierwszego dnia miesiąca, wchodzą od ósmego, 
dziewiątego, dzisiaj systemy naliczają podatki, dzi-
siaj nie ma żadnego problemu z obliczeniem podatku 
w trakcie miesiąca. Ja się dziwię, że w ogóle można 
mieć takie wątpliwości co do tego.

A jeżeli chodzi o szkolnictwo, Panie Senatorze…
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 Komunikaty

zgłoszonych na osiemdziesiątym drugim posiedze-
niu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia zatorów płatniczych, druk se-
nacki nr 1229, odbędzie się 12 lipca 2019 r., w piątek, 
o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia wspól-
nego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o bie-
głych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzo-
rze publicznym oraz niektórych innych ustaw, druk 
senacki nr 1227, oraz do ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, druk senacki nr 1231.

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych w toku debaty nad 
ustawą o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, druk nr 1224, od-
będzie się w dniu jutrzejszym, tj. 11 lipca 2019 r., 
w czwartek, o godzinie 8.30 w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył senator Jan Rulewski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionego wniosku legislacyjnego? Panie 
Ministrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Tadeusz Kościński: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

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

Komunikaty.

Senator Sekretarz  
Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wniosków 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 01)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Michał Seweryński, Bogdan Borusewicz 
i Marek Pęk)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego piątego porządku obrad: informa-
cja o wynikach działalności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w 2018 roku.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 1137. 
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował do 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2019 r. 
wysłuchała informacji i poinformowała o tym mar-
szałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana 
Ernesta Bejdę. Witam pana bardzo serdecznie.

Proszę szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
o zabranie głosu i przedstawienie informacji.

Zapraszam bardzo serdecznie na mównicę. I od-
daję panu głos.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Realizując obowiązki nałożone przez ustawę 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, mam za-
szczyt przedstawić sprawozdanie z działalności 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 2018.

W ubiegłym roku priorytetem wszystkich funkcjo-
nariuszy i pracowników biura, a także moją osobistą 
ambicją, było potwierdzenie, że wysoka, wynosząca 
blisko 47% akceptacja społeczna dla działań CBA 
jest uzasadniona wynikami naszej pracy. Zacznę od 

tego, Szanowni Państwo, jakie były priorytety biura. 
Jednym z podstawowych kierunków zainteresowania 
biura w roku 2018, o którym będziecie mogli państwo 
usłyszeć więcej w dalszej części mojego wystąpienia, 
była identyfikacja, rozpoznawanie i zwalczanie prze-
stępczości gospodarczej związanej w szczególności 
z wyłudzeniem podatku VAT, oszustwami skarbowy-
mi na dużą skalę. Są to działania, które kontynuujemy 
– myślę, że z sukcesami – od kilku lat. Zaprezentuję 
państwu przykłady kilku spraw. Dotyczą one różnych 
dziedzin i branż, nie tylko branży paliwowej, ale 
i branż związanych z budownictwem, związanych 
z eksportem.

Kolejną dziedziną, obszarem naszego zaintereso-ą dziedziną, obszarem naszego zaintereso- obszarem naszego zaintereso-
wania, który w roku 2018, można powiedzieć, stał się 
priorytetowym, są przestępstwa gospodarcze popeł-
nione na rynku finansowym. Państwo zapewne znacie 
sprawę GetBack. W związku z tą sprawą przeprowa-ą przeprowa- przeprowa-
dziliśmy wiele realizacji. Przedstawię państwu nieco 
szerzej, jak ta sprawa wygląda, ale jest to dziedzina, 
w której do tej pory organy ochrony państwa rzeczy-
wiście, można powiedzieć, nie podejmowały skutecz-
nych działań. Dla nas jest to też nowość. W tej sprawie 
mamy do czynienia ze zorganizowanymi oszustwa-
mi, emisją toksycznych papierów w postaci obligacji, 
dużymi sprzeniewierzeniami majątku, działaniami, 
w ramach których dopuszczono się oszustw wobec 
wielu, wielu osób na kwotę ok. 2 miliardów zł. Tak 
więc, jak państwo widzicie, jest to sprawa wielowy-
miarowa, skomplikowana, ale od 2018 r. w sposób 
skuteczny biuro wraz z prokuraturą prowadzi szereg 
śledztw w tym obszarze.

Kolejną dziedziną, która jest jednym z priorytetów 
aktywności biura – jest aktualnie i była w roku 2018 
– są wyłudzenia środków unijnych. W tym zakresie 
prowadziliśmy ponad 36 śledztw dotyczących wyłu-
dzeń środków unijnych m.in. za pomocą nierzetelnych 
dokumentów, rozliczenia uzyskanego wsparcia z wy-
korzystaniem potwierdzających nieprawdę faktur. 
Badano powiązania pomiędzy dokonującymi ocen 
projektów a beneficjentami, podmiotami przygotowu-
jącymi wnioski i aplikacje. Proszę państwa, to dotyczy 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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Cieszę się również z tego, że w tej chwili prze-
prowadzono zmiany… Ja państwu wspominałem 
w latach poprzednich, że w związku ze zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej, finansowej, szczególnie 
karuzel podatkowych, jesteśmy jednym z organów 
ochrony państwa, które w sposób rzeczywiście efek-
tywny włączyły się w zwalczanie tego rodzaju prze-
stępstw. Był duży problem z dostępem do danych, 
którymi dysponuje Ministerstwo Finansów. Myślę 
tutaj o danych zawartych w jednolitym pliku kontro-
lnym oraz w systemie informatycznym izby rozli-
czeniowej – chodzi o przepływy pieniężne pomiędzy 
przedsiębiorstwami – i danych generalnego inspek-
tora informacji finansowej. W roku 2018 szczególnie 
polepszyła się współpraca z generalnym inspektorem 
informacji finansowej. Te dane otrzymujemy dużo 
szybciej, można powiedzieć, że na bieżąco, po zmia-
nach ustawowych, które wyeliminowały pośrednika 
w postaci prokuratury. W tej chwili też procedowane 
są zmiany – one trafią do Wysokiej Izby – dotyczące 
polepszenia dostępu do tych 2 systemów, o których 
mówiłem, kluczowych, bardzo ważnych, czyli jed-
nolitego pliku kontrolnego oraz systemu teleinforma-
tycznego izby rozliczeniowej. Myślę tu o przepływach 
finansowych. To nas na pewno wzmocni i poprawi 
naszą skuteczność.

Szanowni Państwo, chcę przedstawić teraz kró-
ciutko, przed krótkim omówieniem poszczególnych 
spraw, dane statystyczne dotyczące zaangażowania 
biura.

W 2018 r. prowadzono 470 spraw operacyjnych, 
przy czym wszczęto ich 185. Teraz ważna informacja 
statystyczna, którą przekażę za chwilę, czyli kontrola 
operacyjna, krótko mówiąc, podsłuchy, które biuro 
w 2018 r. stosowało. Otóż w roku 2018 szef CBA skie-
rował do prokuratora generalnego 856 takich wnio-
sków, z czego rozpatrzonych pozytywnie było 840. 
Z brakiem zgody prokuratora generalnego mieliśmy 
do czynienia w 4 przypadkach, z brakiem zgody sądu 
okręgowego – w 11 przypadkach. Przy czym zwrócę 
uwagę na jeszcze jeden element tej statystyki – 109 
wniosków było w trybie niecierpiącym zwłoki i tutaj 
nie mieliśmy ani jednej odmowy, ani prokuratora ge-
neralnego, ani sądu. Podaję te dane w sposób zbiorczy, 
one obejmują wszystkie środki komunikacji, czyli 
telefony komórkowe, stacjonarne, podgląd, podsłuch. 
Tyle mogę podać w formule jawnej.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o liczbę wnio-
sków o udostępnienie informacji finansowych, które 
złożono w toku czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, to takich wniosków złożono 86 do sądu, a 122 
do generalnego inspektora informacji finansowej.

Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o liczbę po-
stępowań przygotowawczych, czyli śledztw, które 
były prowadzone w roku 2018, to wszczęto ich 189, 
zaś łączna liczba prowadzonych postępowań przy-

(szef E. Bejda)

instytucji zarządzających zarówno szczebla central-
nego, jak i samorządowego. Myślę tutaj o minister-
stwach, Banku Gospodarstwa Krajowego, agencjach, 
takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Agencja Rozwoju Przemysłu, również re-
gionalnych programach operacyjnych, których insty-
tucją zarządzającą są zarządy wojewódzkie, urzędy 
działające przy sejmikach. W tym zakresie również 
prowadzimy wiele spraw operacyjnych oraz spraw 
kontrolnych.

Kolejną dziedziną aktywności jest zwalczanie 
nieprawidłowości w działaniach spółek Skarbu 
Państwa. Myślę nie tylko o śledztwach w spra-
wach operacyjnych, ale również o stałym nadzorze 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącym 
aktywności w kluczowych dziedzinach, takich jak 
kluczowe inwestycje. Dla przykładu mogę tutaj 
wymienić połączenie firmy Lotos z Orlenem, 
inwestycje w elektrowniach, np. Elektrowniach 
„Ostrołęka”. W tym zakresie nie tylko prowadzimy 
kontrole, ale też przekazujemy rządowi informacje 
sygnalne oraz raporty analityczne dotyczące tych 
przedsięwzięć.

Rok 2018, Szanowni Państwo, to też moim zda-
niem największy rozwój biura, jeśli chodzi o przy-
jęcia nowych funkcjonariuszy i pracowników. Otóż 
przez cały rok 2018 przyjęliśmy ponad 400 osób do 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nigdy w hi-
storii biura… No, może na początku tak było – biuro 
istnieje od 2006 r., czyli już 13 lat – ale w ostatnim 
czasie nigdy tak znacznego rozwoju kadrowego nie 
było. To duży wysiłek organizacyjny. Na koniec roku 
2018 biuro liczyło 1 tysiąc 171 funkcjonariuszy i 151 
pracowników.

Byliśmy też oczywiście wiodącym organem 
w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania 
Korupcji na lata 2018–2020, o czym wspomnę w dal-
szej części mojego wystąpienia.

Realizowano również kolejne etapy budowy sys-
temu analiz rejestrów państwowych i systemu infor-
matycznego pionu analiz. To jest rzeczywiście rzecz 
zupełnie nowa. Będzie to stanowiło dla nas, jak myślę, 
doskonałe narzędzie do tego, aby podnieść efektyw-
ność pracy. System analityczny pionu analiz jest to 
system, który skupia w sobie 20 różnych rejestrów. 
Potrafi je przetwarzać, dawać niezbędne kompendium 
wiedzy każdemu funkcjonariuszowi dotyczące takich 
rejestrów jak KRS, KRK, rejestr ksiąg wieczystych, 
dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To wszystko 
jest skompilowane i daje informację, którą można 
przetworzyć, rozpisać na grafy. Jest to niezwykle 
nowoczesne narzędzie, które z całą pewnością, jak 
zostanie wdrożone w 100%, przyczyni się do pod-
niesienia efektywności biura.
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(szef E. Bejda) widzicie, w tym obszarze również nastąpił bardzo 
duży wzrost.

Zatrzymam się przez chwilę przy tej procedurze. 
Tu nie chodzi tylko o kontrolowane wręczenie ła-
pówki bądź też jej przyjęcie, ale biuro, myślę, że jako 
jedyna służba, stosuje tę metodę także w rozpraco-
wywaniu przestępstw dotyczących wielkich oszustw 
skarbowych. Rzecz polega na tym, że w modus ope-
randi, który przyjęliśmy w biurze, uznaliśmy, że dla 
skuteczności zapobiegania tym przestępstwom ważne 
jest zadziałanie na samym początku procederu prze-
stępczego, a nie dopiero na końcu, kiedy już są ujaw-
nione szkody Skarbu Państwa i w zasadzie działamy 
post factum, kiedy bardzo często nie ma już spółek, 
nie ma pieniędzy, VAT czy podatek dochodowy albo 
został uszczuplony, albo został wyłudzony jego zwrot. 
Tutaj odwróciliśmy pewne rzeczy. Staramy się roz-
poznawać proceder przestępczy na samym początku 
i wtedy aktywnie przeciwdziałać, w tym również 
w taki sposób, że dokonujemy zakupu kontrolowane-
go fałszywych faktur. Jest to bardzo skuteczna me-
toda, Szanowni Państwo, i myślę, że w tym zakresie 
przyczyniliśmy się do uszczelnienia systemu podat-
kowego i do wzrostu wpływów do Skarbu Państwa.

Szkolimy również naszych partnerów z Krajowej 
Administracji Skarbowej, którzy mają podobne 
uprawnienia. Ta metoda jest rzeczywiście niezwy-
kle skuteczna.

Szanowni Państwo, przykłady spraw, jeśli chodzi 
o wyłudzenia skarbowe, oszustwa podatkowe. Tak 
jak powiedziałem, w jednej ze spraw, które prowa-
dziliśmy, śledztwo dotyczyło działań zorganizowanej 
grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu znacz-
ną ilość paliw płynnych nieustalonego pochodzenia 
bez deklarowania i uiszczania podatku VAT oraz 
akcyzowego. W celu zalegalizowania dostaw paliw 
utworzona została sieć powiązanych ze sobą pozor-
nych podmiotów gospodarczych, mających umożliwić 
wykorzystywanie mechanizmu rozliczenia podatku 
VAT i uniknięcie jego zapłaty.

W toku postępowania ustalono mechanizm wpłat 
na rachunki bankowe wielu podmiotów, w tym fir-
my paliwowej i kilkudziesięciu kontrahentów, kwot 
w wysokości nie mniejszej niż 380 milionów zł. 
Proceder przyniósł uszczuplenie wpływów z tytułu 
podatku VAT w kwocie ponad 297 milionów. Kwota 
przepranych pieniędzy to 1,5 miliarda zł.

Kolejną sprawą jest fikcyjny obrót towarami 
odzieżowymi i usługami. W 2018 r. funkcjonariu-
sze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 
16 osób, w tym obywateli Polski, Wietnamu, Turcji, 
którzy prowadząc działalność gospodarczą, dokony-
wali przestępstw związanych z uszczuplaniem należ-
ności publicznoprawnej. Wobec 10 zatrzymanych sąd 
zastosował tymczasowe aresztowanie. Uczestnikom 
tej zorganizowanej grupy przestępczej zarzucono fik-

gotowawczych w roku 2018 wynosiła 576. Główne 
obszary to administracja rządowa, w tym admini-
stracja celna i skarbowa, administracja samorządowa, 
sektor gospodarczy, tak jak powiedziałem, w tym 
wyłudzenia podatku VAT, oszustwa skarbowe, je-
śli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych 
i osób fizycznych, programy unijne, również wymiar 
sprawiedliwości, służba zdrowia, także parlamenta-
rzyści, instytucje finansowe i organy nadzoru.

Chcę pokazać kilka danych co do statystyk do-
tyczących śledztw. Mianowicie w 2018 r. 721 po-
dejrzanym przedstawiono 2 tysiące 226 zarzutów. 
Jeśli chodzi o jakość spraw, to mogę wskazać, że 145 
osób zostało tymczasowo aresztowanych. Jeśli chodzi 
o inne środki zapobiegawcze stosowane w postępowa-
niu przygotowawczym, to zwrócę uwagę na jeden śro-
dek, czyli poręczenie majątkowe. Poręczenie majątko-
we zastosowano w 328 przypadkach. Dla porównania 
powiem, że w roku 2015 tymczasowo aresztowanych 
było 29, a środek w postaci poręczenia majątkowego 
zastosowano w 87 przypadkach. Tak że, jak państwo 
widzicie, mamy tu do czynienia z dużym progresem. 
Oczywiście nie chcę absolutyzować tych środków 
zapobiegawczych, ale pokazuje to jakość spraw.

Podam jeszcze inną daną, która jest moim zda-
niem ważna i pokazuje zaangażowanie biura oraz jego 
skuteczność. Otóż, Szanowni Państwo, w roku 2018 
wysokość szkody w mieniu Skarbu Państwa, która 
została ujawniona w wyniku działań CBA, wynosi 
ponad 2 miliardy zł, w tym wartość zabezpieczonego 
mienia w postaci pieniędzy, nieruchomości, środków 
majątkowych to ponad 448 milionów zł. Ta liczba jest 
bardzo istotna z uwagi na fakt, że rok 2018 był pierw-
szym rokiem, w którym nastąpił tak duży progres, je-
śli chodzi o skuteczność zabezpieczenia majątkowego. 
Wynika to zarówno ze spraw, które prowadzi biuro 
– myślę tutaj o sprawach gospodarczych związanych 
z funkcjonowaniem rynku finansowego – ale też ze 
zmian ustawowych, które zostały przeprowadzone, bo 
wprowadzono instytucję rozszerzonej konfiskaty. To 
w połączeniu z działaniami prokuratury spowodowa-
ło, że skuteczność działań w tym obszarze w sposób 
zdecydowany wzrosła.

Szanowni Państwo, spróbuję teraz przywołać pań-
stwu kilka spraw… Aha, jest jeszcze jedna bardzo 
ważna aktywność, która pokazuje jakość spraw pro-
wadzonych przez biuro. Podam też dane statystyczne. 
Myślę mianowicie o operacjach kontrolowanego wrę-
czenia bądź przyjęcia korzyści majątkowej i tzw. prze-
prowadzenia zakupu kontrolowanego. Skierowano 
wnioski i uzyskano zgodę prokuratora generalnego 
w 2018 r. w przypadku 56 takich wniosków. Dla zo-
brazowania, dla porównania podam dane z 2015 r.: 
wtedy było to 6 wniosków. Tak więc, jak państwo 
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(szef E. Bejda) sprawa, kiedy w sposób przestępczy buduje się pod-
mioty, które najpierw wystawiają fikcyjne faktury na 
dużą kwotę, a następnie te podmioty są sprzedawane 
kolejnym podmiotom i dopiero tamte są niejako wpro-
wadzone dla kolejnych, które prowadzą działalność 
gospodarczą tak, aby obniżać należny podatek VAT 
oraz dokonywać optymalizacji kosztowej. Wszystko 
to oczywiście polega na oszustwie. To są tylko nie-
które przykłady spraw gospodarczych prowadzonych 
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Tak jak powiedziałem, prowadziliśmy również 
sprawy związane z przyjmowaniem korzyści ma-
jątkowych. Zwrócę uwagę na sprawy dotyczące 
organów skarbowych. Otóż udało nam się ująć na 
gorącym uczynku osoby, które sprawowały funkcje 
kierownicze w urzędach skarbowych. W jednej ze 
spraw podejrzany, powołując się właśnie na wpływy 
w urzędzie skarbowym, podjął się załatwienia paraso-
la ochronnego nad ustaloną działalnością gospodarczą 
w zamian za korzyść majątkową dla tej osoby oraz na-
czelnika urzędu skarbowego. Osoba ta pośredniczyła 
również w wystawieniu poświadczających nieprawdę 
faktur VAT. Krótko mówiąc, zgłosiła się do przed-
siębiorcy i stwierdziła, że jest w stanie, po pierwsze, 
wystawić takie faktury, po drugie, zorganizować pa-
rasol ochronny w postaci nadzoru naczelnika urzędu 
skarbowego w jednym z regionów Polski, oczywiście 
za łapówki, a w zasadzie, można powiedzieć, za stałą 
opłatę, która miała być przekazywana. Ujęto te osoby 
na gorącym uczynku. Łapówka miała być zalegali-
zowana m.in poprzez wynajem przedsiębiorcy loka-
lu biurowego należącego do siostry tego urzędnika. 
W sprawie zebrano materiał dowodowy potwierdzają-
cy wytworzenie i wprowadzenie do obrotu fikcyjnych 
faktur na kwotę ponad 770 tysięcy zł.

Inna sprawa. Śledztwo dotyczyło podejrzenia 
uzależnienia wykonania czynności służbowej od 
otrzymania korzyści majątkowej oraz niedopełnienia 
obowiązków służbowych. Dotyczyło to innego na-
czelnika urzędu skarbowego oraz podległego poborcy 
podatkowego. Przedsiębiorca, od którego zażądano 
korzyści majątkowej, sprowadzał z zagranicy używa-
ne samochody, które następnie odsprzedawał, m.in. 
za pośrednictwem współpracujących z nim komisów. 
Po przeprowadzonej kontroli poborca poinformował 
tego przedsiębiorcę o planowanym domiarze podat-
ku w kwocie 500 tysięcy zł. Zakończenie kontroli 
i odstąpienie od naliczenia miało być uzależnione 
od przekazania naczelnikowi korzyści majątkowej 
w kwocie 100 tysięcy zł. Korzyści nie przekazano. 
Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji 
określił kwotę zaniżenia należnego podatku VAT 
na blisko 121 tysięcy. W trakcie kolejnego spotkania 
pośredniczący poborca poinformował, że zaniechanie 
czynności kontrolnych, obejmujących również 5 lat 
wstecz, kosztować ma 150 tysięcy zł. Poborca podat-

cyjny obrót towarami odzieżowymi i usługami oraz 
wystawianie nierzetelnych faktur VAT, uszczuplanie 
należności Skarbu Państwa, podatku dochodowego, 
a także legalizowanie środków pieniężnych pocho-
dzących z przestępstw. Łączna wartość uszczupleń 
należności Skarbu Państwa wynikająca z zarzutów 
określonych już aktem oskarżenia została określona 
przez biegłego z zakresu rachunkowości na 247 milio-
nów zł. To jest taka sprawa, kiedy środki pochodzące 
ze sprzedaży są natychmiast transferowane, często 
za granicę, i właściwie nie są płacone żadne podatki. 
Proceder kwitnie od lat. Jest to jedna ze spraw, którą 
Centralne Biuro Antykorupcyjne wspólnie z proku-
raturą zrealizowało.

Inny przykład. Działający na południu Polski 
przedsiębiorcy wystawiali dokumenty zwrotu VAT 
przy eksporcie. Były to w zasadzie tylko dokumenty, 
towaru nie było. Jak państwo wiecie, przy ekspor-
cie mamy zwrot VAT. Organy celne sanowały ten 
fikcyjny obrót. Funkcjonariusze Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali kilkunastu celników; 
postawiono im zarzuty potwierdzania nielegalnego 
zwrotu wywozu towarów. To też jest elementem 
uszczelniania systemu. Przyjmowano oczywiście 
korzyści majątkowe z tego tytułu, czyli macie tu pań-
stwo korelację oszustw skarbowych, wyłudzeń VAT, 
z przestępstwami korupcyjnymi popełnianymi przez 
funkcjonariuszy publicznych.

Inna sprawa to wyłudzenie na tzw. znikającego 
podatnika. To jest, można powiedzieć, klasyka tych 
przestępstw. Ustalenia z jednego ze śledztw wska-
zują, że grupa spółek służyła wyłudzeniu podatku 
VAT poprzez wykorzystanie znikającego podatnika. 
Mechanizm obrotu paliwem – bo chodzi tu właśnie 
o obrót paliwem – polegał na sprowadzeniu paliwa 
z krajów Unii Europejskiej, jak również spoza Unii, 
a następnie kilkukrotnej i fikcyjnej odsprzedaży tego 
paliwa kolejnym podmiotom. Te działania zamasko-
wane były m.in. dzięki wykorzystaniu tzw. słupów 
reprezentujących poszczególne spółki i dokonywa-
niu pomiędzy nimi przelewów bankowych. W chwi-
li obecnej w śledztwie przedstawiono zarzuty 120 
podejrzanym. Kwota wykazanego fikcyjnego obrotu 
paliwem to ok. 1,5 miliarda zł, z czego uszczuplenie 
VAT to 300 milionów.

W kolejnej sprawie chodzi o 4 zorganizowane 
grupy przestępcze, w tym 2 o charakterze między-
narodowym. W toku prowadzonych czynności uda-
remniono wyłudzenie podatku VAT na kwotę 400 
milionów, przy czym wartość samych fałszywych 
faktur VAT to ponad 2 miliardy zł. Zatrzymano 33 
podejrzanych, w tym obywateli Wietnamu, Armenii, 
Białorusi, którym przedstawiono ponad 100 zarzutów. 
15 osób tymczasowo aresztowano. To jest też kolejna 



96
82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 

Informa cja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku 

(szef E. Bejda) ligacje były sprzedawane przez kilka banków osobom 
fizycznym jako w 100% bezpieczne.

Szanowni Państwo, tłumaczono to ludziom w ten 
sposób. Przy likwidacji lokaty proponowano inny 
instrument, wprowadzając ludzi w błąd, mówiąc, 
że jest to instrument w 100% bezpieczny, taki jak 
lokata. Tak sprzedawano te obligacje. Jak państwo 
wiecie, kurs spółki GetBack się załamał, ponieważ 
dokonywano jeszcze innych sprzecznych z prawem 
czy też przestępczych działań związanych z obro-
tem wierzytelnościami poprzez fundusze inwesty-
cyjne zamknięte. W każdym razie w rezultacie, tak 
jak powiedziałem, ok. 2 miliardów zł trafiło do osób 
fizycznych, które bardzo często, kupując te obligacje, 
przekazały wszystkie swoje oszczędności. W tej spra-
wie zatrzymano 55 podejrzanych, 21 jest tymczaso-
wo aresztowanych. Mamy do czynienia z aresztami 
osób pełniących bardzo ważne funkcje: prezesów, 
członków zarządów banków i firm, dyrektorów – 
tych, którzy sprzedawali te obligacje, ale również 
tych, którzy dokonywali oszukańczych rozporządzeń 
mieniem. Ta spółka – i były przecież inne spółki, 
które uczestniczyły w tym obrocie – została, można 
powiedzieć, pozbawiona środków. Najpierw ściągnię-
to pieniądze z debiutu giełdowego, potem te środki 
były rozdysponowane do innych spółek za pomocą 
różnych oszukańczych, tak jak powiedziałem, przed-
sięwzięć. Część z nich, tak jak powiedziałem, została 
uruchomiona ponownie poprzez emisję fałszywych 
obligacji. Tutaj znowu została dostarczona gotów-
ka w dużej ilości, a następnie, w wyniku różnych 
operacji, ta gotówka została wytransferowana. Tak 
że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z jedną 
z największych afer finansowych. Podam kwoty… 
Poręczenie majątkowe – udało nam się zabezpieczyć 
126 milionów 730 tysięcy zł. 

Przestępstwa są różne: oszustwa, sprzeniewierze-
nie mienia, posługiwanie się fałszywymi dokumenta-
mi, przyjmowanie korzyści. Tylko w roku 2018 wy-
konano 6 realizacji, w tym roku – 3 kolejne. A więc, 
jak państwo widzicie, sprawa jest niezakończona. 
Są tutaj banki, które właściwie do tej pory nie były 
przedmiotem czynnego zainteresowania służb – my-
ślę o służbach specjalnych, Policji czy prokuraturze. 
Jest to jedno z poważnych… Można powiedzieć, że 
śledztw jest tutaj kilkanaście, ale jest to jedno z po-
ważniejszych zagadnień, którymi w tej chwili zajmu-
je się Centralne Biuro Antykorupcyjne, oczywiście 
wspólnie z prokuraturą.

Wskażę jeszcze inne postępowanie dotyczące 
działalności grupy przestępczej w Warszawie, na 
której czele stał syndyk masy upadłościowej. Grupa 
miała na celu nielegalne wyprowadzenie pieniędzy 
z masy upadłościowej posiadającej znaczny majątek. 
Do wyprowadzenia dochodziło przez ciąg fikcyjnych 
transakcji z podmiotami gospodarczymi, często za-

kowy i naczelnik urzędu ponowili żądanie i w efekcie 
zostali zatrzymani, w zasadzie na gorącym uczynku.

To jest kolejna sprawa pokazująca, jak bardzo 
wrażliwym obszarem jest obszar funkcjonowania 
organów skarbowych. Mamy tutaj tak naprawdę do 
czynienia z próbą straszenia, szantażowania przed-
siębiorcy i żądania korzyści majątkowych. Tak jak 
powiedziałem, udało się to ujawnić, rozpoznać, wy-
kryć i zatrzymać odpowiednie osoby, w tym osoby 
pełniące funkcje publiczne, bardzo ważne.

Inną sprawą jest sprawa bardzo groźnej gru-
py, której członkowie powoływali się na wpływy 
w różnych instytucjach państwowych, podawali się 
za funkcjonariuszy służb specjalnych, m.in. ABW 
i SKW, a także Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Policji. Dochodziło też do spo-
tkań w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. 
Sprawa dotyczyła podejmowania się w zamian za 
korzyści majątkowe i osobiste oraz ich obietnice 
pośrednictwa w załatwianiu m.in. ochrony przed 
kontrolami urzędów skarbowych i czynnościami 
śledczymi Policji…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…prowadzonymi wobec zorganizowanej działal-

ności przestępczej.
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 

Ministrze. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ci-
szę. Jeśli ktoś musi przeprowadzić jakąś rozmowę, 
to proszę to zrobić poza salą obrad. Proszę bardzo.)

Działalność ta była związana z różnego rodzaju 
przedsięwzięciami, m.in. z obrotem paliwami, towa-
rami przemysłowymi oraz spożywczymi czy z reek-
sportem leków deficytowych. Osoby powołujące się 
na wpływy, a także podające się za funkcjonariuszy 
służb specjalnych mogły uczestniczyć lub zarządzać 
działaniami kilku podmiotów gospodarczych uczest-
niczących w obrocie karuzelowym.

Ta grupa osób została zatrzymana, tymczasowo 
aresztowana. Śledztwo jest w toku. Prowadzimy też 
sprawy operacyjne w tym zakresie. Myślę, że była 
to jedna z groźniejszych grup przestępczych, która 
funkcjonowała. Udało nam się w roku 2018, tak jak 
powiedziałem, ujawnić tę grupę i dokonać zatrzymań.

Proszę państwa, jeśli chodzi o sprawę spółki 
GetBack, to, tak jak powiedziałem, sprawa ma cha-
rakter wielowątkowy. Rozpoczęła się od dokonania 
fałszywej oceny materiałów, które stanowiły pod-
stawę do debiutu tej spółki na giełdzie. Dokonano 
oszustw. W wyniku tych oszustw kurs spółki został 
w sposób znaczący zawyżony. Była to pierwsza część 
przestępczego procederu. Następnie, w oparciu o ten 
zawyżony kurs, dokonano emisji obligacji na kwotę 
setek milionów albo nawet miliardów złotych. Te ob-
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(szef E. Bejda) ona też jest zdumiewająca, bo wynosi ponad 30 mi-
lionów zł. Myślę tutaj o osobach kierujących Biurem 
Gospodarki Nieruchomościami i współpracowni-
kach. Wartość szkód ujawnionych w tej chwili jest 
na ponad 300 milionów, a szacuje się, że może wy-
nosić nawet 2 miliardy zł. A więc rezultat jest taki, 
że działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
doprowadziły do postawienia zarzutów, ujawnienia 
tego faktu, zabezpieczenia mienia o wartości ponad 
130 milionów zł i, tak jak powiedziałem, skierowa-
nia 5 aktów oskarżenia. Sprawa jest wciąż w toku. 
Postawiono zarzuty znanym przedsiębiorcom, którzy 
czerpali korzyści z tego procederu. To są fakty. One 
pokazują też naszą determinację i uczciwość w tym 
zakresie. Tak jak powiedziałem, sprawa nie jest za-
kończona.

Proszę państwa, oczywiście mamy wiele innych 
spraw, o których mogę tylko napomknąć. Słyszeliście 
państwo o śledztwie w sprawie KNF. Został zatrzyma-
ny przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
postawiono mu zarzuty korupcyjne. Wspólnie z pro-
kuraturą zrealizowaliśmy tę sprawę.

Przypomnę o innym śledztwie, interesującym 
moim zdaniem, jednym z pierwszych i nielicznych, 
które dotyczyło fikcyjnego obrotu lekami, a miano-
wicie fikcyjnego eksportu. Tu również udało się za-
trzymać kilka osób, które w ramach zorganizowanej 
grupy dokonywały obrotu lekami. Polegało to na tym, 
że leki z apteki, że tak powiem, latały do NZOZ – nie-
publicznego zakładu opieki zdrowotnej – a następnie 
z tego NZOZ były wywożone za granicę, w tym przy-
padku do Bułgarii. Oczywiście, jak państwo wiecie, 
były to leki, które są szczególnie potrzebne na rynku, 
na które jest duży popyt i które są kosztowne. Udało 
nam się to ujawnić i zatrzymać 7 osób. Moim zda-
niem jest to pierwsza taka sprawa ‒ była prowadzona 
wspólnie z prokuraturą w Białymstoku, o wartości ok. 
50 milionów zł – którą organy ścigania przeprowa-
dziły w sposób skuteczny. Nie jest to sprawa ostatnia. 
Jest to też nasza odpowiedź na to, że brakuje leków na 
rynku i że te deficyty są spowodowane właśnie tzw. 
eksportem równoległym. Chcę państwu powiedzieć, 
że biuro w tym zakresie oczywiście prowadzi dzia-
łania zarówno operacyjne, jak i śledcze. To jest tylko 
przykład, tak? Będą kolejne. Oczywiście chcę też 
powiedzieć o współpracy z Ministerstwem Zdrowia, 
z organami Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie. 
Myślę, że to też jest przykład pokazujący skuteczność 
naszego działania.

Proszę państwa, jeśli chodzi o sferę kontrolną, 
bo Centralne Biuro Antykorupcyjne ma nie tylko 
uprawnienia śledcze, operacyjne. Jak państwo wie-
cie, jesteśmy jedyną służbą specjalną, która ma rów-
nież prawo do przeprowadzania kontroli w trybie 
administracyjnym, nieco podobnych do tych, jakie 
przeprowadza Najwyższa Izba Kontroli. Dotyczy to 

kładanymi tylko w tym celu. W proceder zaangażo-
wanych było wiele osób: znani przedsiębiorcy, ale 
nie tylko, także radcowie prawni i funkcjonariusze 
publiczni. Wyprowadzono środki z co najmniej 8 mas 
upadłości. Zarzuty postawiono 27 osobom, łącznie 
było 68 zarzutów: zorganizowana grupa przestępcza, 
nadużycie władzy, posługiwanie się fałszywymi do-
kumentami, sprzeniewierzenie mienia, pranie brud-
nych pieniędzy i oszustwa. Śledztwo jest oczywiście 
rozwojowe. Powiem tylko, że jak rozpoczynałem swo-
ją pracę w 2015 r., pod koniec tego roku, to śledztwo 
prowadzone było w jednej z prokuratur w Warszawie 
i w zasadzie zmierzało ku umorzeniu. To dzięki za-
angażowaniu biura udało się to śledztwo podnieść. 
Jest też wniosek o uchylenie immunitetu w stosunku 
do jednego sędziego – ten wniosek jest w tej chwili 
procedowany – który nadzorował syndyka. Sprawa 
jest bardzo bulwersująca, pokazuje też głębokość pa-
tologii w tym obszarze.

Jeszcze inna sprawa, Szanowni Państwo. Jak 
państwo pamiętacie, sprawa tzw. dzikiej reprywa-
tyzacji, która dotyczy nieruchomości warszawskich, 
była sprawą głośną. Ja tylko chciałbym przypo-
mnieć… Ponieważ jest wokół tej sprawy wiele róż-
nych, sprzecznych opinii, chcę tylko przypomnieć 
zestaw faktów. Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
też na polecenie ministra koordynatora… Było to 
wspólne ustalenie – moje, ministra koordynatora, 
zastępcy. Jedną z pierwszych spraw, które podnie-
śliśmy, obejmując kierownictwo Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, było przeprowadzenie audytu 
właśnie w tym obszarze. Te sprawy były zakończone 
w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W zasa-
dzie musieliśmy je wydobyć z archiwum i wszcząć 
kontrolę, na początku kwietnia 2016 r. Wszczęliśmy 
również, oczywiście wraz z prokuraturą, śledztwa 
w tym obszarze. Udało nam się scalić rozproszone po 
różnych prokuraturach rejonowych śledztwa i prze-
kazać je do generalnej prokuratury, we Wrocławiu. 
Tych śledztw jest kilkadziesiąt, niemniej jednak kil-
ka jest wiodących. Utworzono zespół prokuratorów, 
którzy wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili wiele re-
alizacji. Jak powiedziałem, w tym obszarze prowa-
dzonych jest ok. 70 postępowań przygotowawczych, 
które łącznie dotyczą ok. 200 nieruchomości. Do tej 
pory większość przez Prokuraturę Regionalną we 
Wrocławiu. Skierowano już do sądu 5 aktów oskar-
żenia wobec 18 oskarżonych, a zarzuty przedsta-
wiono 40 osobom. Chodziło m.in. o przyjmowanie 
i wręczanie korzyści majątkowych, pranie brudnych 
pieniędzy, składanie fałszywych zeznań, oszustwa na 
dużą skalę. Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o samą 
wysokość przyjmowanych korzyści majątkowych, to 
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(szef E. Bejda) twierdzały ten proceder. Np. jedna z grup przed-
siębiorców, grupa producentów owoców i warzyw, 
wyłudziła z ARiMR w województwie lubuskim… 
Członkowie tej grupy składającej się z 3 podmio-
tów oświadczyli najpierw… W jaki sposób ta grupa 
powstała? Oświadczyli, że grupę tworzy 5 człon-
ków – właściwie to byli tylko członkowie rodziny. 
Oświadczenie to nie zostało zweryfikowane przez 
odpowiedzialnych za to pracowników jednego z de-
partamentów urzędu marszałkowskiego i na skutek 
wprowadzenia urzędu marszałkowskiego w błąd 
nastąpiło wydanie decyzji o wstępnym uznaniu wy-
mienionych osób za grupę producentów owoców i wa-
rzyw. Na tej podstawie oddział regionalny Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonał 
w latach 2008–2012 płatności na rzecz tej grupy 
w łącznej wysokości 31 milionów zł. Ustalenia CBA 
pozwoliły prokuraturze w Zielonej Górze na wszczę-
cie w sierpniu 2018 r. śledztwa w tej sprawie. To jest 
przykład. Przypadków takich grup producenckich 
jest więcej, gdzie, nazwijmy to, genezą jest niewła-
ściwa decyzja urzędu, która erygowała taką grupę. 
A potem mamy dalsze działania związane z uzyski-
waniem środków właśnie z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Bardzo ciekawa kontrola, może z innej dziedzi-
ny – mogę to podać jako przykład – to jest spra-
wa dotycząca funkcjonowania systemu projektu 
ISOK, czyli informatycznego systemu ochrony 
kraju. Przeprowadziliśmy taką kontrolę w „Wodach 
Polskich” i Instytucie Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej. Te instytucje miały problem z wprowadze-
niem tego systemu. On miał tak naprawdę osłaniać 
kraj przed nadzwyczajnymi zagrożeniami związany-
mi z załamaniami pogody, gospodarką wodną. Projekt 
był w znaczący sposób opóźniony, jego zrealizowa-
nie stało pod dużym znakiem zapytania, prace nad 
realizacją tego projektu wartego ok. 300 milionów 
trwały od 2010 r. Po prostu była realna groźba tego, 
że pieniądze będzie trzeba zwrócić. Dzięki działa-
niom Centralnego Biura Antykorupcyjnego udało się 
ten projekt w sposób skuteczny zakończyć. To jest 
przykład działań prewencyjnych. Udało się wdrożyć 
ten projekt. Otrzymaliśmy nawet wyrazy szacunku, 
uznania od tych instytucji. Udało się, tak jak powie-
działem, uratować środki pochodzące z Unii, a sys-
tem ISOK funkcjonuje.

Innym przykładem kontroli, Szanowni Państwo – 
to z jakby nieco innej dziedziny – jest kontrola prze-
prowadzona w Muzeum Łazienki Królewskie. Chodzi 
o dzierżawę na rzecz prywatnej spółki właściwie ca-
łego obszaru Łazienek Królewskich – mówię tutaj 
o spółce Belvedere – na niekorzystnych warunkach. 
Poza stawkami czynszu zaniżonymi w porównaniu 
z cenami rynkowymi co najmniej sześciokrotnie umo-
wa dzierżawy m.in. zawierała klauzule utrudniające 

2 dziedzin ‒ pierwsza to jest przestrzeganie usta-
wy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez 
osoby pełniące funkcje publiczne, a druga dotyczy, 
najogólniej rzecz ujmując, decyzji gospodarczych 
skutkujących rozporządzeniem mienia w różnych ob-
szarach. I chcę krótko przedstawić dane dotyczące tej 
dziedziny aktywności. W roku 2018 podzieliliśmy tę 
naszą aktywność na sprawy tzw. najbardziej ogólne, 
czyli sprawy kontrolne… Było ich 1 tysiąc 422. Jeżeli 
chcemy pogłębić daną analizę, zamieniamy to na ana-
lizę przedkontrolną. Takich analiz przedkontrolnych 
przeprowadzono 727. Jeżeli w rezultacie takiej anali-
zy przedkontrolnej funkcjonariusze biura uznają, że 
jest podstawa do formalnego wszczęcia kontroli, to 
dopiero wówczas jest wszczynana kontrola, i takich 
kontroli zostało przeprowadzonych 145.

Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o osoby peł-
niące funkcje publiczne, to dokonujemy analiz 
systemowych wszystkich parlamentarzystów oraz 
członków rządu pod kątem złożenia prawdziwych 
oświadczeń. To oczywiście nie musi się przekładać 
na formalne wszczęcie kontroli. Zwykle formalnie 
wszczynamy kilka takich kontroli w ciągu roku, ale 
one nie są wynikiem przypadkowych działań, tylko 
rezultatem pewnych pogłębionych procesów, które 
prowadzimy w ramach biura. Takie systemowe ana-
lizy dotyczą również członków rządu – myślę tutaj 
o ministrach, wiceministrach. Sprawdzamy to, po-
równując treść oświadczeń majątkowych z bazami 
danych. Rozpoczęliśmy również taką analizę syste-
mową wszystkich prezydentów dużych miast. Tak 
że każda kontrola osoby pełniącej funkcję publiczną 
poprzedzona jest tego rodzaju wstępną analizą.

Proszę państwa, w jakim obszarze były prowadzo-
ne działania kontrolne? Chodzi głównie o zamówienia 
publiczne, gospodarowanie środkami publicznymi, 
w tym, tak jak powiedziałem, rozporządzanie środ-
kami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Wskażę 
tutaj choćby na kontrolę w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, który był instytucją zarządzającą w tym 
zakresie. Mieliśmy kilka kontroli w Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju, dotyczących m.in. środ-
ków, które były przeznaczone na tzw. startupy, po-
nad 100 milionów zł. Są rezultaty tych kontroli. Były 
kontrole w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Jak państwo pamiętacie, swego czasu 
przeprowadziliśmy skoordynowaną kontrolę w urzę-
dach marszałkowskich, a w jej rezultacie ujawniliśmy 
nieprawidłowości dotyczące tworzenia grup produ-
cenckich, rolniczych grup producenckich. W trakcie 
naszych działań ujawniliśmy, w jaki sposób te grupy 
funkcjonowały. One bardzo często wyłudzały środki 
właśnie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Kontrole, które przeprowadzaliśmy, po-
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(szef E. Bejda) specjaliści, analitycy, będąc w stałym kontakcie ze 
specjalistami w ZUS, przyczynili się do zoptyma-
lizowania tego systemu. Mogę powiedzieć, że np. 
w tej chwili Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 
raz pierwszy widzi, kto płaci składki – wcześniej 
zakład w ogóle tego nie widział. Doprowadziło to 
już w tej chwili do, można powiedzieć, nawet setek 
milionów oszczędności w skali rocznej. Widzimy też, 
w jaki sposób ubezpieczeni korzystają ze zwolnień. 
To również jest funkcjonalność, która została nie-
dawno uruchomiona. Tak więc są to elementy, które 
przyczyniają się do uszczelnienia systemu wpływu 
środków publicznych. I tak jak państwo widzicie, 
istotą jest np. dobre funkcjonowanie systemów in-
formatycznych i właściwe zarządzanie instytucjami.

To samo jest w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Tam np. prowadzono osło-
nę antykorupcyjną dotyczącą postępowań w sprawie 
kluczowych systemów agencji. Działanie pionu IT 
agencji, realizowane przy stałym wsparciu anality-
ków biura, pozwoli na oszczędzenie prawie 200 mi-
lionów zł w perspektywie 3-letniej. Chodzi o to, 
Szanowni Państwo, że wreszcie ARiMR udało się 
ten system, można powiedzieć, przejąć i samodzielnie 
go utrzymywać i rozwijać. Wcześniej sytuacja była 
zwykle taka, że system był stworzony przez pod-
miot zewnętrzny, który go utrzymywał i rozwijał. 
Oczywiście dana jednostka sektora publicznego – 
myślę tu o ZUS, ARiMR, można wymienić też przy-
kład Ministerstwa Finansów czy też NFZ – po prostu 
płaciła za to rokrocznie, nie mając też perspektywy na 
przejęcie kontroli nad tym systemem, czyli przejęcie 
kodów źródłowych, praw autorskich itd., itd. W tej 
chwili jest to zmieniane.

Prowadzone są, z naszym wsparciem, podobne 
prace, właśnie jeśli chodzi o NFZ i Ministerstwo 
Finansów, z czego się szczególnie cieszymy, ponieważ 
w Ministerstwie Finansów, jak państwo wiecie, są te 
kluczowe systemy, które zostały wprowadzone w wy-
niku reformy. Ona jest naprawdę niezwykle ważna 
i bardzo nam pomaga. Mam na myśli szczególnie 
te dane. Wspomniałem o jednolitym pliku kontrol-
nym. Jak państwo wiecie, jednolity plik kontrolny to 
są dane z faktur, które przedsiębiorcy przedstawia-
ją, jakby wpisują, wprowadzają je do tego systemu. 
Czyli, krótko mówiąc, organy skarbowe widzą od 
razu, jak dany przedsiębiorca się rozlicza, jakie są 
wysokości kwot na fakturach i tym samym wysoko-
ści należności podatkowych, widzą też rodzaj usłu-
gi. Dla nas jest to też niezwykle ważna wskazówka, 
która pomaga nam zwalczać zorganizowaną prze-
stępczość finansową, a szczególnie mam tu na myśli 
przestępstwa karuzelowe i wyłudzenia podatku od 
towarów i usług. My w tej chwili – zarówno Centralne 
Biuro Antykorupcyjne, jak i Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – dzięki naszym propozycjom i, moż-

jej wypowiedzenie przed upływem 30 lat, przyznając 
właściwie pierwszeństwo zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy tejże spółce, ustanowienie na rzecz tej 
spółki wyłączności na świadczenie usług gastrono-
micznych na terenie całego muzeum. Właściwie umo-
wa jest kontynuowana od 1998 r., a na dobrą sprawę 
od roku 1988. Według naszych ustaleń doprowadziło 
to do wyrządzenia Skarbowi Państwa w tym okresie 
od 1998 r. do dnia dzisiejszego szkód na ponad 40 mi-
lionów zł. Zawarcie umowy oczywiście nastąpiło 
z pominięciem powiadomienia Ministerstwa Skarbu 
Państwa, mimo że statut muzeum nie przewidywał, 
aby dzierżawa mogła stanowić źródło finansowa-
nia jego działalności. W 2014 r. zawarto ze spółką 
Belvedere – Cafe Łazienki kolejną, równie nieko-
rzystną dla muzeum umowę sponsoringu skutkującą 
powstaniem do stycznia 2017 r. szkody w wysokości 
288 tysięcy zł. W październiku 2018 r. skierowano 
zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa w tej sprawie przez byłego dyrek-
tora Muzeum Łazienki Królewskie, który nie podjął 
właściwie czynności zmierzających do rozwiązania 
lub renegocjowania warunków tej umowy. Śledztwo 
zostało wszczęte, jest w tej chwili prowadzone. Proszę 
państwa, to jest jakby tylko przykład mający na celu 
pokazanie spektrum działań kontrolnych, które po-
dejmuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Jest też dziedzina, o której wspomniałem, czyli 
działania analityczne i informacyjne. Są to zarów-
no analizy kryminalne, których wykonaliśmy bli-
sko 400 w roku 2018 w różnych sprawach, analizy 
przepływów finansowych, materiałów spraw, analizy 
bilingów – było ponad 200 spraw tego rodzaju – jak 
i sprawy, które mają postać raportów i informacji 
sygnalnych przekazanych do premiera i za pośrednic-
twem ministra koordynatora do poszczególnych mini-
strów. Ponad 40 takich opracowań trafiło do premiera 
i poszczególnych ministerstw. Były to informacje 
zawierające m.in. wskazówki co do funkcjonowania 
bardzo ważnych obszarów sektora publicznego.

Szczególną uwagę zwrócę tutaj na funkcjonowa-
nie instytucji publicznych w zakresie informatyza-
cji. Jest to zadanie, które realizujemy od lat. Myślę 
tutaj o wsparciu, dokonywaniu pewnych ocen, ana-
liz, osłonie antykorupcyjnej. I tutaj zwrócę uwagę 
na to, że jesteśmy szczególnie aktywni w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych w tym obszarze. Chodzi 
o główny system IT, który tam jest. Jak państwo 
wiecie, w wyniku działań kierownictwa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych zracjonalizowano ten ob-
szar, oszczędności sięgają kilkuset milionów złotych, 
jeśli chodzi o obsługę systemu informatycznego, jego 
rozwój. Możemy również powiedzieć, że funkcjo-
nariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nasi 
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(szef E. Bejda) legislacyjnych. Ja wspomniałem o tej jednej zmianie, 
a myślę, że będą też kolejne. I bardzo chcemy KNF 
w to włączyć. 

Jest cały nadzór nad funduszami inwestycyjnymi 
zamkniętymi. Szanowni Państwo, według mojej wie-
dzy w tych funduszach inwestycyjnych zamkniętych 
– inwestowanie w te fundusze jest uprzywilejowane 
podatkowo, a ponadto wgląd w przepływy pomiędzy 
tymi funduszami jest utrudniony – jest ponad 180 mi-
liardów zł. A więc, jak państwo widzicie, jest to duży 
obszar, który powinien być w sposób właściwy nad-
zorowany, jeśli chodzi o inwestowanie w te fundusze 
oraz przepływy pomiędzy tymi właśnie funduszami. 
W tym obszarze, tak jak powiedziałem, w korelacji 
z Ministerstwem Finansów i KNF prowadzimy dzia-
łania, aby zmienić prawo, aby poprawić wymianę 
informacji, koordynację tych działań.

Proszę państwa, przeprowadziliśmy też, jak po-
wiedziałem – formalnie w ramach osłony antykorup-
cyjnej – kilkadziesiąt projektów w różnych obszarach. 
Chodzi m.in. o utrzymanie systemów IT czy, tak jak 
powiedziałem, Platformę Usług Elektronicznych 
Służby Celnej. No, wskażę tutaj kilka obszarów: ePU-
AP, system zarządzania tożsamością… To są rzeczy, 
którymi zajmujemy się na bieżąco. Centralne Biuro 
Antykorupcyjne przy współpracy z odpowiednimi 
ministerstwami i instytucjami zajmuje się prewencją 
w tym obszarze.

Proszę państwa, poza działalnością operacyjno-
-śledczą, analityczno-informacyjną i kontrolną pro-
wadzimy działalność prewencyjną w postaci szko-
leń. W 2018 r. przeprowadziliśmy 126 szkoleń w 79 
instytucjach, łącznie przeszkolono prawie 6 tysięcy 
urzędników.

Ciekawym instrumentem, który funkcjonuje od 
lat, jest platforma szkoleniowa CBA – ona została 
zmodyfikowana. Jest to tzw. platforma e-learningo-
wa, w której można, korzystając z internetu, prze-
prowadzić cały proces szkolenia antykorupcyjnego. 
Zauważyliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania 
tą formą. Od początku jej funkcjonowania łącznie 
szkolenie ukończyło 137 tysięcy 189 osób, więc jest 
to też przykład dobrego działania o charakterze pre-
wencyjnym, zapobiegawczym.

Jesteśmy też oczywiście liderem w Rządowym 
Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–
2020. W tym zakresie priorytetem jest realizacja za-
dania dotyczącego stworzenia jednolitego systemu 
składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym 
przez osoby pełniące funkcje publiczne. W tej chwili 
ten system jest rozproszony. W zasadzie można po-
wiedzieć, że jest kilkanaście – czy 20 bodajże, ale 
mówię z pamięci – wzorów oświadczeń. Trzeba to 
ujednolicić. Jest kilka różnych ustaw, które mówią 
o obligu składania tych oświadczeń – oczywiście 
najważniejsza jest ta ustawa dotycząca ograniczeń 

na powiedzieć, wspólnej pracy z Ministerstwem 
Finansów będziemy mieli ułatwiony dostęp do tych 
danych, tak aby móc reagować znacznie szybciej. 
Bo często, jak państwo wiecie, musimy czekać na 
informację zwrotną – a ona jest kluczowa – nawet ty-
godnie. A o tym, czy uda się w sposób skuteczny zare-
agować, decydują czasem dni. Możemy takiej reakcji 
dokonać we współpracy np. z generalnym inspekto-
rem informacji finansowej, który ma uprawnienie do 
blokady środków na rachunkach. I takie działania 
przeprowadzamy. Mając, dzięki zmianom legislacyj-
nym, lepszy dostęp do wspomnianych danych, z całą 
pewnością będziemy tutaj skuteczniejsi. Myślę nie 
tylko o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, lecz 
także o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te 
zmiany są właśnie aktualnie procedowane.

Proszę państwa, nie tylko dziedzina IT, lecz tak-
że dziedzina ochrony zdrowia… I tutaj nie chodzi 
tylko o, jak powiedziałem, działania śledcze, opera-
cyjne, które doprowadzają do ujawnienia sprawców. 
Także we współpracy z Ministerstwem Zdrowia… 
Staramy się wspierać ich prace analityczne, legislacyj-
ne w przedmiocie dystrybucji leków, przeciwdziałań 
konfliktom interesów w resorcie zdrowia, refundacji 
leków. Jesteśmy zaangażowani w zakupy sprzętu me-
dycznego, w wiele obszarów. Myślę, że to jest część 
działalności prewencyjnej biura.

Wskażę również, jeśli chodzi o sektor paliwo-
wo-energetyczny… Prezentowaliśmy nasze rapor-
ty dotyczące projektu Baltic Pipe, budowy bloku C 
w Elektrowni Ostrołęka.

Jeśli chodzi o sektor finansowy, doprowadzili-
śmy do spotkań m.in. z KNF oraz z Ministerstwem 
Finansów i przedstawiliśmy raporty dotyczące dzia-
łalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 
zwłaszcza w kontekście właśnie tych zadań i aktyw-
ności KNF. Także rynek obligacji korporacyjnych… 
To jest, Szanowni Państwo, tak, że organy ochrony 
państwa, organy nadzoru finansowego dysponują 
informacjami i pewną wiedzą, jednak nie mogą się 
wymieniać takimi informacjami. To jest sprawa wła-
ściwej koordynacji tych działań i przekazywania tych 
informacji. Bo np. Komisja Nadzoru Finansowego, 
która dysponuje wiedzą np. o funkcjonowaniu emisji 
obligacji, chociaż nie wszystkich, bo te korporacyjne 
są, tak to nazwijmy, poza bieżącym oglądem… W tej 
chwili zmiany ustawowe idą w takim kierunku, żeby 
mieć, powiedzmy, większy wgląd również w te emisje 
obligacji korporacyjnych, które mogą właśnie nara-
żać – tak jak to było w przypadku sprawy GetBack 
– osoby fizyczne na oszustwa i w rezultacie utratę 
oszczędności życia. Potrzebna jest większa wymiana 
informacji. Tutaj, w tym zakresie doprowadziliśmy 
nie tylko do spotkań zespołów, lecz także do zmian 
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(szef E. Bejda) pracujemy w obszarze przygranicznym, dokonujemy 
wspólnych ustaleń, tak jak powiedziałem, prowadzi-
my wspólne sprawy. To jest niezwykle budujące.

Prowadzimy oczywiście współpracę w obsza-
rach międzynarodowych, w organizacjach antyko-
rupcyjnych europejskich, takich jak GRECO, czyli 
Grupa Państw Przeciwko Korupcji, OECD, prowa-
dzimy również współpracę z partnerami ze Stanów 
Zjednoczonych, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii. 
Ostatnio było interesujące spotkanie w jednym z ban-
ków brytyjskich. To jest ciekawa płaszczyzna wy-
miany pomiędzy biznesem a sektorem publicznym, 
możemy sobie też dokonać porównań, jak funkcjonują 
ich systemy prawne w obszarze wymiany informacji, 
przeciwdziałania szczególnie przestępstwom prania 
brudnych pieniędzy, co jest również aktywnością 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o budżet, to w roku 
2018 budżet Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
wynosił 228 milionów 823 tysiące zł, w tym 31 mi-
lionów to były środki pochodzące z tzw. rezerw celo-
wych, przeznaczone m.in. na remonty i zakup nowych 
siedzib. Cieszę się z faktu, że udało nam się uzyskać 
nową siedzibę w Warszawie, została nam przekaza-
na przez Ministerstwo Cyfryzacji. Mamy problemy 
lokalowe, lokal w Alejach Ujazdowskich 9 jest nie-
duży, wynajmujemy też w Warszawie od lat komer-
cyjnie… Mam nadzieję, że to się zmieni i będziemy 
mogli przenieść się do nowej siedziby. Potrzebujemy 
środków na remont tej nowej siedziby. Remontujemy 
siedziby w poszczególnych delegaturach. Cieszę się 
szczególnie np. z remontu w Gdańsku i mam nadzieję, 
że jeszcze w tym roku uda nam się go przeprowadzić. 
W tej chwili delegatura w Gdańsku znajduje się w bu-
dynku po hurtowni pasmanteryjnej. Sami państwo 
rozumiecie, można powiedzieć, że to jest dobrze tylko 
z tego powodu, że nikt się nie spodziewa, że w ta-
kim miejscu może być tak szacowna instytucja… 
Mówiąc poważnie, problemy lokalowe są również we 
Wrocławiu, ale tam też będziemy mieli nową siedzibę. 
Otworzyliśmy w tym roku delegaturę w Bydgoszczy 
– patrzę w kierunku pana senatora Rulewskiego – i tu 
problemów z lokalem nie ma. Na razie nie jest to duża 
delegatura, ale sądzę, że będziemy się również tam 
rozwijać kadrowo.

Szanowni Państwo, myślę, że w dużym skrócie 
zaprezentowałem państwu najważniejsze elementy, 
statystyki. Oczywiście jestem do państwa dyspozycji 
i jeśli będą pytania, to będę starał się w sposób wy-
czerpujący udzielić odpowiedzi. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, czy ktoś z państwa senatorów 

chciałby zadać jakieś pytanie szefowi Centralnego 

w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne. W zasadzie jesteśmy bli-
scy ukończenia projektu – w ramach tego Rządowego 
Programu Przeciwdziałania Korupcji – który tę spra-
wę ujednolica i wprowadza jeden wzór. Bardzo też 
byśmy chcieli, żeby ten wzór był w formie elektro-
nicznej. Pracują również nad tym nasi specjaliści. 
Tu mogę się też pochwalić, że poza tym, że udało 
nam się przyjąć 20 programistów w roku 2018… 
Doprowadziło to do takiego stanu, że pracujemy 
nad własnymi systemami – wspomniałem o systemie 
analiz rejestrów państwowych, ale też udało nam się 
przejąć systemy, które były napisane dla nas przez 
podmioty zewnętrzne. Te podmioty przestały wspie-
rać te systemy, ale nasi programiści dokonali rekapitu-
lacji całego kodu źródłowego. Mieliśmy kiedyś jedną 
awarię krytyczną i udało nam się tę awarię krytyczną 
w sposób samodzielny usunąć właśnie dzięki zatrud-
nieniu specjalistów. Jest to dla nas bardzo budujące, 
to bardzo dobrze wróży na przyszłość. Pracujemy nad 
kilkoma nowymi, tak jak powiedziałem, systemami 
analitycznymi i chcielibyśmy też wprowadzić elek-
troniczny obieg dokumentów – na tyle, na ile jest to 
możliwie, oczywiście przy zachowaniu wszystkich 
ograniczeń związanych z tajemnicami, z ochroną 
informacji niejawnych.

Proszę państwa, jeśli chodzi o działania w ob-
szarze współpracy międzynarodowej, to mogę po-
wiedzieć, że w sferze bilateralnej przedstawiają się 
one dobrze. Prowadzimy stałą współpracę np. ze 
służbami antykorupcyjnymi Litwy, Łotwy, Estonii. 
Zrealizowaliśmy wspólnie ze służbą łotewską jedną 
sprawę dotyczącą korupcji – była to wspólna sprawa. 
Chodziło o korumpowanie wysokich urzędników – 
u nich, w ich stolicy, w Rydze – w kwestii dostawy 
autobusów, autobusy dostarczała polska firma. Byli 
tam też ludzie nieuczciwi, którzy po prostu w zamian 
za korzyści majątkowe starali się doprowadzić, a wła-
ściwie doprowadzili do zwycięstwa w przetargach. 
Przeprowadziliśmy wspólną realizację. Tam była jesz-
cze oczywiście sprawa przepływów finansowych, 
które były prowadzone w sposób bardzo przemyślany, 
z Polski przez Cypr, przez kraje Dalekiego Wschodu 
trafiały do spółek łotewskich. Wszystko to udało się 
wspólnie ustalić i doprowadzić do ujęcia sprawców 
– nie tylko po stronie polskiej, ale też po stronie ło-
tewskiej. To jest przykład dobrej współpracy.

Innym przykładem takiej dobrej współpracy jest 
współpraca z Narodowym Biurem Antykorupcyjnym 
Ukrainy. Też mieliśmy niedawno wspólną realizację, 
ujęliśmy sprawców w wyniku wspólnych działań. 
Można powiedzieć, że współpraca z tą niedużą służ-
bą, liczącą nieco ponad 700 osób, mającą wiele trud-
ności, jest wzorowa. Mają swój oddział we Lwowie, 
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(wicemarszałek M. Koc) a nie płacą kwot rzędu kilku czy kilkunastu tysięcy, 
też stanowią potężne zagrożenie. A wiemy, że dzisiaj 
odpowiedzialność osób, które, powiedzmy, prowadzą 
jakąś działalność i nabiorą towaru od różnych produ-
centów czy dostawców za mniejsze kwoty, no, jest 
znikoma albo zerowa w sytuacji, gdy nie rozliczą się 
albo po prostu zwiną swój interes i nie rozliczą się ze 
Skarbem Państwa bądź z przedsiębiorstwami.

Czy w tym kierunku jest przewidziane jakieś za-
ostrzenie kar? Chodzi o to, aby w ten sposób być może 
zmobilizować… czy też potraktować to tak samo jak 
większe przestępstwa.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I pani senator Barbara Zdrojewska. A potem już 

będzie odpowiedź na pytania.
Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Ja mogłabym rozbić te pytania, ale jakoś spró-

buję je zgrupować, bo też dotyczą one oświadczeń 
majątkowych.

Chciałabym zapytać o sytuację pana ministra 
Dworczyka, który wielokrotnie zataja nie tylko 
udziały w spółce, ale też udziały w domu, zyski ze 
sprzedaży willi itd., itd. Funkcjonariusze CBA odpo-
wiadają, że to sprawdzali i nie będą tego, jak rozu-
miem, powtórnie sprawdzać. Tymczasem marszałek 
Struk, marszałek województwa pomorskiego dostał 
niedawno zarzuty za podobne przewinienia. Mieliśmy 
sprawę pana ministra Szyszki, który podał właściwie 
rezydencję jako stodołę. Wydaję mi się, że ludzie nie 
rozumieją tego, dlaczego niektóre osoby są karane 
i w ich sprawie wpływają zawiadomienia, zaś inne 
unikają takiej kary. Gdyby pan mógł też powiedzieć, 
jak to się dzieje, że w przypadku ministra Dworczyka 
to OKO.press wykazało tę sytuację, a nie CBA, to 
prosiłabym o to. Dziękuję bardzo.

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

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Proszę państwa, jeśli chodzi o oświadczenia ma-

jątkowe – od tego zacznę – to jest oczywiście duży 
problem natury systemowej. Tak jak przedstawiłem to 
w swojej prezentacji, my mamy kilkanaście wzorów 

Biura Antykorupcyjnego? Ja to pytanie muszę zadać, 
chociaż wiem, że już są chętni do pytań.

Pan senator Sławomir Rybicki. Bardzo proszę. 
Będziemy grupować po 3 osoby i potem będę odda-
wała głos panu ministrowi.

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Oczywiście mi-
nuta na zadanie pytania.

Senator Sławomir Rybicki:
W informacji, w dziale „Edukacja i prewencja”, 

jednym zdaniem jest poruszona kwestia oświadczeń 
majątkowych. Pan w swojej wypowiedzi też nawią-
zywał do tego zagadnienia. Chciałbym zapytać pana 
ministra… Bo z mojego wieloletniego doświadczenia 
jako szefa komisji regulaminowej w Senacie, a wcze-
śniej szefa komisji etyki w Sejmie, które mają w swo-
ich kompetencjach sprawdzanie oświadczeń mająt-
kowych, wiem – wiemy chyba wszyscy – że błędy 
popełniane podczas wypełniania oświadczeń nie są 
kwestią zasadniczej części… No, wszyscy zakłada-
my dobrą wolę, składając te oświadczenia, robimy to 
w dobrej wierze. Zdarzają się niefrasobliwości, ale 
większość z nich wynika nie ze złej woli, tylko z for-
mularza oświadczenia majątkowego, który jest za-
łącznikiem do ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora. Dyspozycje zawarte w tym oświadczeniu 
nijak już nie przystają do rzeczywistości. Są one tak 
sformułowane, że dają dużą swobodę interpretacyjną 
i wypełniającym, i tym bardziej sprawdzającym.

Chciałbym zapytać pana ministra o konkret-
ne działania, jakie podejmuje biuro w tym zakre-
sie, mając najlepszą z możliwych analizę tych zja-
wisk. Konkretnie chodzi mi o działania na styku 
z Ministerstwem Sprawiedliwości czy może z innymi 
urzędami, aby mając większość parlamentarną za 
sobą, dokonać zmiany ustawy w tym zakresie, tak aby 
te oświadczenia nie były swoistą pułapką na posłów 
i senatorów. Dziękuję.

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

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, moje pytanie może nie do końca 

jest skierowane do pana, ale zapytam. Często spoty-
kam się z ludźmi, którzy prowadzą mniejsze przed-
siębiorstwa. Generalnie w przypadku Skarbu Państwa 
mówi się o wyłudzeniach sięgających milionów zło-
tych, ale dla małych firm osoby, które pobierają towar, 
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(szef E. Bejda) prowadzimy postępowanie, sprawę kontrolną. Ono 
nie jest zakończone, więc trudno mi w tej chwili od-
nosić się do tego, jakie będą rezultaty. Nie chcę mówić 
teraz o szczegółach, ponieważ, tak jak powiedziałem, 
sprawa jest w toku. Jednak nie jest tak, że sprawą się 
nie zajmujemy. Wiem, że pewne elementy dotyczą 
dalekiej przeszłości. Chodzi o sprzedaż, ale nie wiem, 
czy jest tak, jak pani powiedziała, że czegoś tam mi-
nister Dworczyk w sposób świadomy nie ujawnił. To 
jest jeszcze… Powiedzmy sobie, że OKO.press jako 
portal publicystyczny ma prawo do formułowania 
tego rodzaju poglądu. My ze swojej strony możemy 
powiedzieć tak: prowadzimy szczegółową analizę 
i jak będzie zakończona, to będzie informacja. To 
nie jest tak, że cokolwiek pomijamy. Mogę powie-
dzieć tylko, że ze strony ministra Dworczyka jest 
współpraca, a właściwie można nawet powiedzieć, 
że on to zapoczątkował poprzez, powiedzmy, prośbę 
o rozstrzygnięcie pewnych wątpliwości.

Jeśli chodzi o marszałka Struka, to proszę pa-
miętać, że zarzuty postawiła prokuratura, zarzuty 
złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego. 
Oczywiście to jest na bazie naszych ustaleń. Nie 
wchodząc w szczegóły, mogę powiedzieć tyle, że te 
zarzuty dotyczą rozbieżności, jeżeli chodzi o kwo-
tę – zdaje się, że tam chodzi o kilkadziesiąt tysięcy 
złotych – kilkukrotnego nieujawnienia, zdaje się, 
jakiejś działki w poszczególnych oświadczeniach 
oraz… Powtarzam tylko to, co wiem à propos treści 
zarzutów, w sposób najbardziej, wydaje mi się…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ogólny.)
…ogólny, aczkolwiek staram się niczego nie po-

minąć. Kolejna rzecz to, zdaje się, brak potwierdzenia 
faktu zasiadania w radzie fundacji, a to jest Fundacja 
Centrum Solidarności. O ile pamiętam, to również 
jakaś pożyczka. Nie pamiętam na ile, ale chyba na 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Powtarzam: to jest de-
cyzja prokuratury podjęta na podstawie materiałów, 
które my zgromadziliśmy, przy czym ona jest impli-
kowana tym, że uznano, iż powtarzane kilkukrotnie 
niewłaściwe deklaracje, to, że w oświadczeniach po-
wtarzały się braki bądź też błędy… Uznano, że tu 
chodziło o działania świadome. To nie jest sprawa 
incydentalnego, pojedynczego oświadczenia. Zawsze 
będą kontrowersje. Tak jak mówię… No, tyle mogę 
powiedzieć. Oczywiście rozstrzygnie tutaj pewno 
sąd, jeśli chodzi o sprawę marszałka Struka.

A jeżeli chodzi o pytanie dotyczące odpowie-
dzialności małych przedsiębiorstw za oszustwa, to 
oczywiście, wprowadzone regulacje karania za tak 
zwane wielkie oszustwa podatkowe, czyli art. 271a 
kodeksu karnego, gdzie zostały w drastyczny spo-
sób zaostrzone kary, i jeżeli uda się w wyniku po-
stępowania przygotowawczego ustalić, że oszustwo 
ma, powiedzmy sobie, postać strat… i to oszustwo 
jest na miliony złotych… Ale jeśli chodzi o mniejsze 

oświadczeń majątkowych, każdy jest inny, i jest też 
kilkanaście regulacji tego dotyczących. Uważamy, 
że trzeba to ujednolicić, i w ramach Rządowego 
Programu Przeciwdziałania Korupcji podjęliśmy 
działania prowadzące do ujednolicenia. Jak państwo 
pamiętacie, był projekt ustawy zaprezentowany wcze-
śniej przez ministra koordynatora. Tam była uwzględ-
niona m.in. sprawa oświadczeń majątkowych. My 
w tej chwili ponowiliśmy te prace. Bardzo byśmy 
chcieli, aby jeszcze w tej kadencji, ale nie wiem, czy 
to się uda, został przedłożony taki projekt, w którym 
zaprezentujemy wzór nowego oświadczenia mająt-
kowego. On musi zostać skonsultowany, tak aby ele-
menty, które są ocenne, niejednoznaczne, wyelimi-
nować w sposób bezdyskusyjny. Wiemy o tym, że te 
wzory się różnią, że są rozbieżności interpretacyjne. 
Oczywiście, Szanowni Państwo, odpowiedzialność 
wynika z kwalifikacji z art. 233 kodeksu karnego. 
Z odpowiedzialnością karną mamy do czynienia 
tylko wówczas, gdy w sposób zawiniony, umyślny 
pominiemy dany element. Oczywiście diabeł tkwi 
w szczegółach, to jest sprawa ustaleń, szczegółowych 
analiz, sprawdzeń. 

Jak wygląda taka analiza oświadczenia? To nie jest 
tylko porównanie wcześniej składanych tego rodzaju 
deklaracji. My porównujemy je też z bazami danych, 
które są dostępne. I w momencie, gdy pewne elemen-
ty się nie zgadzają, budzą wątpliwości, mamy też 
możliwość pogłębienia analizy na podstawie danych 
podatkowych, bankowych. To przeprowadzamy. 

Tak jak powiedziałem, receptą jest wprowadzenie 
jednolitego, jednego wzoru, który, można powiedzieć, 
my mamy opracowany. Trzeba go teraz przedłożyć, 
zaprezentować państwu, tzn. najpierw poprzedzić to 
oczywiście odpowiednimi konsultacjami, i urucho-
mić proces legislacyjny w tym zakresie. Wiemy o tym, 
że jest najwyższy czas, aby to ujednolicić. Myślę, że 
jako Centralne Biuro Antykorupcyjne będziemy go-
towi przedłożyć taki projekt rządowi jeszcze przed 
wyborami. To jest oczywiście decyzja nie nasza, jak 
to zostanie uruchomione, ale myślę, że można też to 
poddać publicznej dyskusji. My oczywiście jeste-
śmy gotowi pokazać, jak to będzie wyglądało. To 
jest, jak sądzę, remedium na… Właściwie nie da się 
wyeliminować wszystkich wątpliwości związanych 
z interpretacją pewnych zapisów, z ich pojemnością 
znaczeniową, ale myślę, że to jest właściwy i dobry 
krok w tym kierunku.

Jeśli chodzi o poszczególne sprawy, o które pani se-
nator zapytała, to mogę powiedzieć tak… Jeśli chodzi 
o ministra Dworczyka, to sprawa jest prowadzona. On 
sam złożył do Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
stosowne pismo, w którym zaznacza, że chce roz-
strzygnąć wątpliwości co do jego oświadczenia. My 



104
82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 

Informa cja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku 

(szef E. Bejda) interesowany działaniami, które są szczególnie pilne 
i które należałoby jak najszybciej podejmować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan Władysław Komarnicki.
Panie Senatorze, proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pan poświęcił w swojej wypowie-

dzi dużo czasu – i dobrze – słynnej aferze GetBacku, 
znanej aferze, którą całe społeczeństwo żyje. I ja mam 
2 pytania.

Moje pierwsze pytanie idzie w następującym kie-
runku. Jak wszyscy wiemy, ta afera przykryła, można 
powiedzieć, liczbą szkód wyrządzonych tym biednym 
ludziom, którzy zainwestowali w te toksyczne obli-
gacje… Czy nie uważa pan, że czas najwyższy, żeby 
stało się to przedmiotem prac komisji parlamentarnej? 
Przy wyjaśnianiu czegoś przez komisje parlamentarne 
bardzo często unikamy już potem jakiegoś systemu. 
A to był system złodziejski, który warto nie tylko za-
mykać. Wie pan, samo zamykanie ludzi tak na dobrą 
sprawę nic nie daje. Będą następni i ci następni będą 
robić to samo. Chodzi o to, żeby przestrzec społeczeń-
stwo. Uważam, że takie publiczne spowiadanie się 
tych, którzy to spowodowali, byłoby pięknym szkole-
niem dla całego społeczeństwa. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Czy państwo pociągacie do odpo-
wiedzialności pracowników banków? To są bardzo 
często przeszkoleni pracownicy, którzy w imieniu 
swojego banku namawiali na te toksyczne obligacje. 
Bez sensu jest ich zamykać, ale warto byłoby zwró-
cić się do banków, które doskonale wiedziały, że to 
są obligacje toksyczne, żeby tym biednym ludziom 
oddały pieniądze. Nie wolno im tego darować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja zgrupuję 2 bardzo ważne sprawy. Chciałabym 

zapytać o 2 afery, które dotyczą również pracowni-
ków CBA, gdzieś tam w tyle są również agenci. To 
jest m.in. afera taśmowa, związana z ostatnimi zezna-
niami podejrzanego pana Falenty, który twierdzi, że 
był współpracownikiem służb za czasów poprzednich 
władz, a także współpracował ze służbami w obec-
nej kadencji, czyli działał za czasów poprzedniego 
rządu i za czasów rządu obecnego. Wydaje się, że 

oszustwa, to, jak myślę, w kodeksie karnym i w ko-
deksie karnym skarbowym jest wystarczająca liczba 
przepisów penalizujących takie zachowania. Trzeba 
tylko w sposób właściwy te przepisy stosować. Myślę 
o nieuchronności kary i szybkości jej zastosowania. 
A jeśli chodzi o dolegliwość, to najbardziej znaczący-
mi dolegliwościami są w takim przypadku dolegliwo-
ści finansowe. Sądzę, że praktyka organów Krajowej 
Administracji Skarbowej – myślę, że Centralne Biuro 
Antykorupcyjne się takimi mniejszymi sprawami nie 
zajmuje – idzie w tym kierunku, żeby w przypadku 
takich mniejszych spraw wprowadzać właśnie, jeśli 
już, to sankcje finansowe. To jest jakieś rozwiązanie.

Ale istota sprawy jest tutaj inna. Organy muszą 
widzieć, a żeby widzieć, trzeba dysponować właści-
wymi systemami. I tu mogę powiedzieć, że są też na 
ukończeniu prace nad systemem POLTAX 2. To też 
jest system, który będzie scalał wszystkie deklaracje 
podatkowe. Do tej pory, proszę państwa, minęło 30 lat 
wolnej Polski i nie udało nam się takiego systemu 
wprowadzić, co, moim zdaniem, no, też pokazuje 
słabość funkcjonowania w dość kluczowej dziedzinie. 
System jest rozproszony, gospodarzami tego systemu 
w poszczególnych gałęziach są naczelnicy urzędów 
skarbowych. Oni funkcjonują różnie, jak państwo 
wiecie. Zaprezentowałem 2 przykłady funkcjonowa-
nia naczelników urzędów skarbowych. A oni mają 
dużą odpowiedzialność i też dużą władzę na terenie 
lokalnym. Tak więc to też nie jest tak, że będziemy… 
Oczywiście, że dobrze jest dawać część władzy… 
delegować część władzy do samorządów. No, ale one 
muszą też działać w sposób sprawny, ażeby pobierać 
podatki. Bo w rezultacie część podatku dochodo-
wego trafia przecież do samorządów. I jeśli organy 
skarbowe, organy ochrony państwa nie będą działać 
w sposób sprawny, to będziemy mieli problemy z go-
spodarką budżetową. No, bo to się przekłada, to jest 
oczywistość. Tyle mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje teraz pan marszałek Michał 

Seweryński. Proszę bardzo.

Senator Michał Seweryński:
Panie Ministrze, wspominał pan w swoim wystą-

pieniu o tym, że są potrzebne pewne zmiany prawa 
w celu usprawnienia działalności pańskiej instytucji. 
Czy mógłby pan wskazać na rodzaj takich zmian, 
może na jakiś konkretny akt prawny? Oczywiście 
poza wspomnianą regulacją formularza oświadczenia 
majątkowego. Senat jako izba prawodawcza jest za-



105
82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 

Informa cja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku 

(senator B. Zdrojewska) sądu i dopiero po otrzymaniu zgody sądu możemy te 
dane uzyskać. Chodzi o dane dotyczące przepływów 
finansowych między przedsiębiorstwami. Podążanie 
za pieniędzmi jest kluczowym elementem skuteczno-
ści funkcjonowania służb w obszarze ścigania prze-
stępstw finansowych, oszustw skarbowych, prania 
brudnych pieniędzy, ale i korupcji. I to jest zmiana, 
która według mnie jest w tej chwili najbardziej pilna 
i potrzebna. I cieszę się z faktu, że jest procedowana.

Nie chodzi tylko o dostęp do tych danych przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, co jest niezwykle 
istotne. My nie mamy też np. możliwości uzyski-
wania danych wprost od KNF, zanim nie zostanie 
wszczęte postępowanie przygotowawcze. Wydaje 
się oczywiste, że powinniśmy takimi informacjami 
się wymieniać, a tak nie jest. My możemy to zrobić 
dopiero wtedy, gdy KNF przekaże stosowne materia-
ły prokuraturze i wtedy, w ramach śledztwa, jeżeli 
jest nam powierzone, mamy dostęp do tych danych. 
Wydaje się, że ta zmiana też powinna być wprowa-
dzona, aczkolwiek nie tak pilnie jak ta, o której pań-
stwu tutaj wspominałem.

Można powiedzieć jeszcze o wielu innych ob-
szarach, w których szczególnie istotne jest właśnie 
usprawnienie przepływu danych oraz wymiana in-
formacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami 
i służbami. Szanowni Państwo, w tej chwili, żeby 
prokurator mógł uzyskać dostęp do tajemnicy banko-
wej w śledztwie… Zasada jest taka, że ma możliwość 
uzyskania takiego dostępu wtedy, kiedy śledztwo 
toczy się przeciwko konkretnej osobie. No, przy-
znacie państwo, że jest to dosyć niedorzeczne. Jeżeli 
mamy już podejrzanego, to znaczy, że istnieją dowody 
wskazujące na to, że dana osoba popełniła przestęp-
stwa i w zasadzie nie potrzebujemy już wtedy… No, 
być może te dane mogą nam się przydać, ale co do 
zasady powinno być tak, że prokurator w śledztwie 
powinien mieć możliwość uzyskania dostępu do ta-
kich danych odpowiednio wcześniej, w fazie in rem, 
a nie in personam. A więc jest ileś tych zmian, które 
powinny zostać wprowadzone. Myślę, że będziemy 
to postulować.

Współpracujemy i z ministrem koordynatorem, 
i z poszczególnymi służbami, z Ministerstwem 
Finansów, z ministrem sprawiedliwości. To na pewno 
poprawi skuteczność funkcjonowania i przyczyni się 
w sposób zdecydowany do poprawy bezpieczeństwa. 
Jeśli zastosujemy kategorię uszczelnienia budżetu, 
to zobaczycie państwo, że to już nastąpiło, mogę po-
dać… To nie jest oczywiście tylko sprawa tych kwestii 
związanych stricte z rozwiązaniami legislacyjnymi. 
Za tym muszą iść rozwiązania funkcjonalne, czy-
li, mówiąc krótko, tworzenie odpowiednich struk-
tur z kompetentnymi ludźmi, determinacja w tym 
wszystkim oraz roztropne działanie władzy, która 
będzie wiedziała, że te organy mają działać, uzupeł-

w kontekście dobra służb wyjaśnienie tej afery, że tak 
powiem, do spodu leży w interesie wszystkich szefów 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dlatego że jest 
to afera, która rzeczywiście bulwersuje.

Druga afera to jest tzw. afera podkarpacka – funk-
cjonariusz CBA informuje, pisze, monituje o nagry-
waniu w jakichś agencjach towarzyskich różnego ro-
dzaju polityków przez wiele lat. Chciałabym zapytać, 
co się w sprawie tej afery w tej chwili dzieje. Na jakim 
etapie jest państwa śledztwo? Co z tym wszystkim 
robicie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze. Oddaję panu głos.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, à propos pytań dotyczących pil-

nych zmian konkretnych aktów prawnych, to ja o tym 
wspomniałem. W tej chwili jest procedowana zmiana 
ustawy – Ordynacja podatkowa. To jest dla nas nie-
zwykle ważne i istotne. Myślę, że nie tylko dla nas, 
ale też dla innych organów ochrony państwa. W ra-
mach tych zmian będziemy mieli łatwiejszy dostęp 
do systemów Ministerstwa Finansów. Teraz sytuacja 
jest taka, proszę państwa, że służby – myślę nie tylko 
o nas, ale też o Policji, o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, o Straży Granicznej – mają dostęp do 
materiałów Ministerstwa Finansów, gromadzonych 
przez organy Ministerstwa Finansów w postępowa-
niu przygotowawczym, wtedy, kiedy jest za późno, 
kiedy jest składane zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Istota sprawy polega na 
tym, żebyśmy mogli wymieniać się informacjami na 
wcześniejszym etapie. Nie myślę tutaj o aktach kon-
trolnych, o sytuacji, w której organy przeprowadzają 
kontrolę, ale o danych zgromadzonych w systemach. 
To są dla nas, z naszego punktu widzenia niezwykle 
istotne informacje. Zmiana ordynacji podatkowej, 
która jest w tej chwili procedowana w Sejmie – o ile 
wiem, być może na tym posiedzeniu Senatu będziecie 
mieli państwo okazję się z tą zmianą zapoznać – do-
prowadzi do sytuacji, w której będziemy mieli, można 
powiedzieć, znacznie ułatwiony dostęp, wręcz bez-
pośredni, do danych JPK i danych dotyczących prze-
pływów finansowych pomiędzy przedsiębiorcami. 
Zaznaczam, że nie chodzi tutaj o dane Kowalskiego 
i o to, jakiego rodzaju rozporządzeń on dokonuje, 
bo w takim przypadku musimy wystąpić o zgodę 
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(szef E. Bejda) brokerów ubezpieczeniowych itd., którzy w sposób, 
można powiedzieć, bardzo łatwy dokonują pewnych 
operacji finansowych, w których mamy do czynie-
nia z setkami milionów złotych w ramach transferu 
z jednego do drugiego podmiotu poprzez pozbycie się 
pewnych assetów, pewnych aktywów z jednej strony, 
i gdzie jest możliwe narażenie na dużą stratę w za-
sadzie bez żadnej odpowiedzialności. To są sprawy, 
które widzimy. Potrzebne są tu pewne zmiany, ale 
myślę, że na tym etapie komisja śledcza nie jest – tak 
uważam – trafnym rozwiązaniem, ponieważ organy 
działają skutecznie. Można powiedzieć, że gdyby 
był… I uważam, że nie ma podstaw do twierdzenia, 
że coś w tych sprawach jest hamowane. Jest wręcz 
przeciwnie – jest duża determinacja co do tego, żeby 
tę sprawę czy raczej te sprawy, bo to jest wiele spraw, 
rozstrzygnąć do samego końca.

Jeżeli chodzi o 2 sprawy, o które pani senator py-
tała, czyli o tzw. aferę taśmową, Marka Falentę… Tu 
podkreślę: oczywiście z racji pełnionej funkcji nie 
mogę mówić o szczegółach – o formach, metodach 
i źródłach. To nie jest informacja publiczna. Ja jako 
szef biura – rozumiecie to, Państwo – takich informa-
cji udzielać nie mogę. Niemniej jednak jeśli chodzi 
o samego Marka Falentę, to trzeba zwrócić uwagę 
na to, że to jest pan, który został teraz skazany za 
nielegalne nagrywanie osób pełniących funkcje pu-
bliczne. Przypomnę, że aferę ujawniono w roku 2014, 
w czerwcu, poprzez publikację, podjęto wówczas 
stosowne działania śledcze i postawiono Markowi 
Falencie zarzuty. Ta sprawa była kontynuowana po 
wyborach, akt oskarżenia trafił do sądu, tzn. już po 
wyborach został skierowany do sądu, no i sąd skazał 
tego pana na 2,5 roku więzienia. To kara bezwzględ-
na – mówię to, nie oceniając jej wysokości – i wyrok 
jest prawomocny. 

W tej chwili pan Marek Falenta prezentuje w spo-
sób odmienny – nazwijmy to tak – genezę rozpoczęcia 
tej procedury nagrywania. Tu przypomnę państwu 
tylko to, że wcześniej mówił o tym, że działał sam, 
tzn. we współpracy tylko z kelnerami, a w tej chwili 
próbuje powiedzieć – i to jest ważne, dotyka też w ja-
kiejś mierze mnie osobiście, więc mogę się do tego 
odnieść – że my byliśmy inspiratorami, tzn. myślę tu-
taj o mojej osobie, o ministrze Mariuszu Kamińskim 
i Macieju Wąsiku. Pan Marek Falenta dokonuje takich 
supozycji. Otóż jest to – tak to trzeba nazwać – kłam-
stwo. To nawet nie jest nieprawda, tylko po prostu 
kłamstwo. Myśmy nie byli żadnymi inspiratorami. 
Dowiedzieliśmy się o sprawie, tak jak wszyscy inni, 
w 2014 z przekazów skierowanych do opinii publicz-
nej. To jest bardzo ważne i chcę to bardzo mocno 
podkreślić. Niezależnie od tego, jaka była rola Marka 
Falenty itd., myśmy nie byli żadnymi inspiratorami 
procesu nagrywania osób publicznych w restaura-
cjach. Tak jak powiedziałem, teraz jest stan taki, jaki 

niać się. To wszystko ma być komplementarne, ma 
się dopełniać. Wtedy jest efekt. I myślę, że ten efekt 
będzie widać jeszcze lepiej. Tak uważam. Wiemy, jak 
to zrobić i to zrobimy.

Jeśli chodzi o GetBack i komisję parlamentarną, 
o której pan senator mówił, to powiem tak. W tej 
chwili działamy skutecznie, Panie Senatorze, to zna-
czy prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne 
przeprowadziły, jak powiedziałem, wiele operacji, 
podczas których kilkadziesiąt osób zostało zatrzyma-
nych. Zastosowano ponad 20 aresztów i są tym objęci, 
tak jak powiedziałem, np. członkowie zarządu, jak 
również prezesi banków. Oczywiście, że podejrzany-
mi osobami i zatrzymanymi aresztowanymi byli rów-
nież ci, którzy to sprzedawali, szczególnie ci, którzy 
sprzedawali najwięcej, i ci, którzy decydowali o tym, 
w jaki sposób te instrumenty sprzedawać. To jest też, 
moim zdaniem, krok, którego wcześniej nikt nigdy 
nie podjął. My pokazujemy, że nie ma bezkarności 
w tym obszarze. Nie może być tak, że zostawiamy 
ludzi na koniec dnia, a firmy bankrutują i w zasadzie 
nikt za to nie ponosi odpowiedzialności. Pieniądze 
są wytransferowane, ludzie mają te pieniądze gdzieś 
tam poukrywane, powiedzmy, w strefach offshore, 
a zwykli ludzie zostają z toksycznymi papierami, 
nic niewartymi. Otóż, tak jak powiedziałem, w tej 
sprawie ok. 140 milionów środków majątkowych jest 
zabezpieczonych w postaci nieruchomości, pieniędzy, 
papierów wartościowych. I to nie jest nasze ostatnie 
słowo. Naprawdę w sposób bezwzględny wraz z pro-
kuraturą egzekwujemy tu prawo. I uważam, że na 
dzień dzisiejszy te działania są skuteczne. 

Mogę tu znowu wrócić do sprawy wymiany in-
formacji i wcześniejszego ich przepływu i powie-
dzieć tak: gdyby ta lepsza wymiana istniała wcze-
śniej, czyli gdybyśmy dostawali naprowadzenia przez 
KNF, to prawdopodobnie reakcja mogłaby nastąpić 
odpowiednio wcześniej. To jest sprawa postulatów 
de lege ferenda co do zmian przepisów – czyli na-
wet nie sposobu funkcjonowania, bo KNF, tak jak 
powiedziałem, nie ma możliwości przekazywania 
niektórych informacji wszystkim, ale też niektórych 
rzeczy nie widzi, np. emisji obligacji korporacyj-
nych, które są poza obiegiem publicznym. I tu trzeba 
wprowadzić zmianę, dzięki której Komisja Nadzoru 
Finansowego będzie taką emisję przynajmniej wi-
dzieć. Ja nie mówię, że trzeba to zgłaszać w kwestii 
uzyskania zgody, tak jak to jest w przypadku debiutu 
giełdowego, kiedy przygotowujemy prospekt emisyj-
ny, ale jest tu również przynajmniej istotna informa-
cja. Wiemy też, jak to zmienić, jak zmienić sprawy 
związane z obrotem akcjami przez spółkę, która jest 
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 
jak zobaczyć funkcjonowanie domów maklerskich, 
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(szef E. Bejda) tak jak powiedziałem, zatrzymało m.in. naczelnika 
urzędu skarbowego, zatrzymało kilkunastu celników. 
Tylko że to nie są działania podejmowane przez tego 
funkcjonariusza. To są tylko, jak powiedziałem, za-
prezentowane na koniec nieprawdziwe informacje, że 
jakoby był świadkiem… albo inaczej: posiadał źró-
dło, które przekazało mu jakieś nagrania. Szanowni 
Państwo, takich nagrań nie ma, nigdy nie było. To jest 
zwykłe kłamstwo wyrażone przez tego funkcjonariu-
sza i mówię to w sposób całkowicie odpowiedzialny 
i kategoryczny. Jest to próba medialnego rozegrania 
sprawy i spotwarzenia służby oraz wywołania sen-
sacji i oczernienia osób pełniących funkcje publicz-
ne, bo tam przecież była mowa o jednym z posłów 
i o marszałku. Myślę, że sprawa, jeśli chodzi o tę 
osobę, będzie miała dalszy ciąg w prokuraturze – jest 
wszczęte śledztwo – i mówię to, tak jak powiedzia-
łem, z całą odpowiedzialnością.

Afera podkarpacka to jest sprawa przyjmowa-
nia korzyści majątkowych przez byłego marszałka, 
przez byłego szefa Klubu Parlamentarnego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, przez ludzi związanych 
z nimi. Mamy teraz aferę związaną, tak jak powie-
działem, z funkcjonowaniem służb skarbowych, cel-
nych, jest szereg działań, w wyniku których ujawnia-
my ten proceder. Była tam kiedyś sprawa naczelnika 
Centralnego Biura Śledczego, zatrzymanego przez 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który pro-
wadził agencje towarzyskie i nadzorował… Był swo-
isty parasol służb nad tego typu procederem: handlem 
ludźmi, prowadzeniem właśnie agencji towarzyskich.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Otóż, Szanowni Państwo, to śledztwo trwa lata 
i w tym śledztwie, według mojej wiedzy, nie ma tego 
rodzaju ustaleń związanych z nagrywaniem, rejestra-
cją osób pełniących funkcje publiczne. To też trzeba 
bardzo mocno powiedzieć, ponieważ pojawiają się 
w obiegu publicznym nieprawdziwe albo kłamliwe 
informacje, które są kolportowane, powtarzane. Tak 
więc chcę tutaj to w sposób jednoznaczny uciąć. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pani senator chce doprecyzować pytanie?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja ad vocem. Skoro pan zaprzecza, to ja to przyj-

muję, bo właśnie chodzi o to, żeby pewnym rzeczom 
zaprzeczać.

I o to też pytałam w przypadku pana Falenty, cho-
dziło o to, żeby pan potwierdził lub zaprzeczył. Nie 

jest. Przypomnę tylko, że w roku 2014 było wszczę-
te… I wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska 
z PSL, było na to dużo czasu i była naprawdę swoboda 
w ustaleniu tego, kto był inspiratorem, kto za tym stał, 
jak wyglądała geneza tej sprawy. Od 2014 do końca 
2015 przeprowadzono intensywne śledztwo i w wy-
niku ustaleń w ramach tego śledztwa nie ustalono, 
żeby ktoś – powtarzam to w kontekście swojej osoby, 
ale też innych osób – stał za tym, był inspiratorem, 
tak jak w tej chwili twierdzi Marek Falenta, chociaż 
wcześniej sam twierdził, że było inaczej. No, i to po-
zostawiam już państwa ocenie. Ja tylko powtarzam, 
że to jest nieprawda, a właściwie kłamstwo.

Jeśli chodzi o tzw. aferę podkarpacką, to tu 
również narosło bardzo dużo mitów. Osoba, o któ-
rej pani senator wspomniała, były funkcjonariusz, 
mówi różne rzeczy à propos tej afery, przy czym 
mówi to, wypowiada to też publicznie. Spotkało się 
to ze stosowną reakcją. Złożyliśmy zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego 
na oszczerstwie oraz szkalowaniu dobrego imienia 
służby, nie tylko nas osobiście. Dlaczego tak jest? 
Otóż, Szanowni Państwo, ten funkcjonariusz, będąc 
funkcjonariuszem, ani razu czegoś takiego nie sy-
gnalizował. Ani nie miał on żadnych szczególnych 
uprawnień, ani nie był w trybie ekstraordynaryjnym 
traktowany przez służby i ani razu nie sygnalizował 
tego rodzaju, powiedzmy, rewelacji, będąc w służbie. 
Biuro naprawdę prowadzi różne sprawy, są one bar-
dzo, powiedzmy, sensytywne, dotyczą osób mających 
najwyższe funkcje i nie ma żadnego problemu z tym, 
żeby takie informacje przyjąć. On napisał o tym, że 
wszedł w posiadanie tego typu informacji wtedy, kie-
dy już z biura odszedł, właściwie odchodził z biura 
i napisał za pośrednictwem szefa Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego do premiera. Czyli to była typowa, 
mówiąc kolokwialnie, wrzutka. Nie ma ani jednej 
notatki sporządzonej przez tego funkcjonariusza – 
i o tym mówiliśmy wcześniej – jeżeli chodzi o tzw. 
aferę podkarpacką, więc jest to rodzaj pomówień, i to 
dosyć poważnych. To też się spotka, jak sądzę, z wła-
ściwą reakcją. Zwracam uwagę na fakt, że skoro były 
funkcjonariusz twierdzi, że wszedł w posiadanie ta-
kich rewelacyjnych informacji, to dlaczego nie złożył 
do tej pory żadnych zeznań przed prokuraturą? Był 
wezwany kilkukrotnie, a zasłania się zwolnieniem 
lekarskim. To pokazuje całą grę i to, że w środku jest 
pustka, proszę państwa, bo tam nie ma żadnych…

Jeśli chodzi o aferę podkarpacką, to pamiętacie 
państwo, że sprawa afery podkarpackiej była prowa-
dzona zarówno przez CBA, jak i przez Policję – tam 
mieliśmy do czynienia z procederem przestępczym 
na różnych poziomach – przy czym Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, prowadząc działania wykrywcze, 



108
82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 

Informa cja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku 

(senator B. Zdrojewska) Spraw Wewnętrznych i w przypadku których może 
z własnej inicjatywy zadziałać prokuratura bądź też 
inne służby. Takiej sprawy nie ma.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister słusz-

nie wspomniał o spółce GetBack, bo 2 miliardy to 
jest ogromna kwota. Ze zdumieniem stwierdziłem 
jednak, że o służbie zdrowia jest w sprawozdaniu 
chyba 11 linijek, a wszyscy widzimy teraz kryzys 
lekowy. Leków brakuje. Słusznie czy niesłusznie 
niektórzy mówią, że jest tak z powodu odwróconego 
łańcucha dystrybucji. To jest na stronie 20. Mówi się, 
że wysokość tej kwoty, i tak podobno mniejsza, to są 
2 miliardy zł, a państwo uzyskaliście sukcesy rzędu 
120 milionów w przypadku jakichś grup przestęp-
czych z Bułgarii i okolic.

Wydaje się… Mam prośbę, ale i komentarz. To 
jest rzecz witalnie ważna dla Polek i Polaków. Leków 
nie może brakować. Ten proceder nie jednorazowo 
powoduje stratę 2 miliardów zł, ale w trybie ciągłym. 
Wydaje się, zwłaszcza przy zwiększeniu obsady oso-
bowej CBA, że należałoby poświęcić temu więcej 
uwagi, bo wedle mojej skromnej wiedzy Polska jest 
tutaj niechlubnym liderem. Przyczyn tego jest oczy-
wiście wiele i dopóki ceny się nie zrównają…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie, 
Panie Senatorze.)

Pytanie jest takie. Czy państwo zamierzacie nadać 
większą rangę temu zagadnieniu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Ministrze! Ja również czekam na odpo-

wiedź w sprawie osławionej już stodoły pana byłe-
go ministra Jana Szyszki. Ja jestem z tego okręgu 
wyborczego… Z daleka widać, jaka jest poważna 
różnica między słynnym już zegarkiem ministra 
Nowaka a chałupą czy też stodołą pana Szyszki. To 
jest, muszę panu powiedzieć, absolutnie nieprzysta-
jące… To jest chyba kwestia kilku grubych milionów 
więcej.

I teraz miałabym takie pytanie. Ja jestem z za-
chodniopomorskiego. Zapewne jest panu zna-
na sprawa… Może inaczej powiem. Na paskach 
w Telewizji Szczecin codziennie mamy informacje na 

mieliśmy w CBA za rządów PiS żadnych kontak-
tów z panem Falentą, nie był naszym informatorem 
ani współpracownikiem – pan tak powie, zaprzeczy 
i sprawa będzie jasna. Pytałam o to, czy pan Falenta 
współpracował z CBA za poprzedniego rządu i za 
tego rządu. Czy pan zaprzeczy, czy też pan potwier-
dzi, że były takie kontakty? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Pani Senator, ja już powiedziałem, zaznaczy-

łem, że nie mogę na tym forum powiedzieć nicze-
go na temat współpracowników Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, ani byłych, ani aktualnych. To 
wynika z przepisów ustawy. CBA chroni formy, me-
tody pracy operacyjnej oraz źródła. Jest oczywiście 
forum, na którym można udzielić takiej informacji, 
ale tam też można mówić o określonych rzeczach. Jest 
to sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Ja 
nie mogę udzielić odpowiedzi na pytanie, czy pan 
Falenta był, czy nie był współpracownikiem. Ja mogę 
powiedzieć tylko jedną rzecz i będzie to, moim zda-
niem, bardzo ważne stwierdzenie. Ani ja, ani minister 
Kamiński nie byliśmy inspiratorami działań pana 
Marka Falenty, jeśli chodzi o nagrywanie osób pu-
blicznych. Myślę, że to jest wystarczająca i czytelna 
wypowiedź.

(Senator Barbara Zdrojewska: No tak, ale inne 
osoby z CBA mogły być bezpośrednimi inspirato-
rami.)

(Senator Robert Mamątow: Pani senator sobie zro-
bi uprawnienia…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam 
bardzo. Państwo Senatorowie, pytanie zostało zada-
ne, odpowiedź została udzielona. Mogą być następne 
pytania.)

W tym zakresie jest jeszcze jedna rzecz.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
To jest bardzo ważne. Moje stwierdzenie, to, co 

mogę powiedzieć, to to, że nie ma takiej sprawy, która 
byłaby prowadzona w przedmiocie łamania prawa 
przez funkcjonariuszy CBA, jeśli chodzi o współ-
pracę z osobowymi źródłami informacji. Nie ma 
takiej sprawy, nie złożono takiego zawiadomienia, 
ani wcześniej, ani teraz. Mówię o sprawach doty-
czących ogólnie współpracy z osobowymi źródłami 
informacji, inspirowania, podżegania do popełnienia 
przestępstwa. To są sprawy, które wyjaśnia Biuro 
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(senator G. Sztark) tyle powiedzieć, że chodzi o przyjęcie korzyści mająt-
kowych w wysokości kilkuset tysięcy złotych – zdaje 
się, że ok. 600 tysięcy – i podżeganie do wręczenia 
korzyści majątkowych. Tam mamy też do czynienia 
z przekroczeniem uprawnień, z całą sferą związaną 
właśnie z zamówieniami dotyczącymi prac melio-
racyjnych wykonywanych przez zarząd pomorski 
i zachodniopomorski. I to jest ważna sprawa. Myślę, 
że sąd będzie rozstrzygał teraz tę sprawę. Centralne 
Biuro Antykorupcyjne doprowadziło do dokonania 
dużej części ustaleń i zdobycia dowodów w tym 
śledztwie, ale nie tylko my się tym zajmowaliśmy 
– pracowaliśmy z prokuraturą, również z Agencją 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie zaznaczono tego 
w sprawozdaniu, ale myślę, że to nie oznacza, że trak-
tujemy tę sprawę… Ona jest zakończona na pewnym 
etapie, trafiła w tej chwili, tak jak powiedziałem, do 
sądu.

Jeśli chodzi o zwolnienie prezesa Jastrzębskiej 
Spółki Węgłowej, to potwierdzam fakt działań śled-
czych CBA prowadzonych wraz z prokuraturą, do-
konaliśmy tam zatrzymań. No, nie mogę powiedzieć 
więcej – sprawa jest rozwojowa. Przepraszam za to 
stwierdzenie, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że spra-
wa jest poważna i będą na pewno kolejne działania 
w tym obszarze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Dzisiaj mam rzeczywiście sporo tych pytań, ale to 

tylko dlatego, Panie Ministrze, że byłam na spotka-
niu z wyborcami i teraz pytam, o co miałam pytać. 
Otrzymałam po prostu lawinę tych pytań i teraz będę 
je panu zadawała.

Jeśli chodzi o moje województwo, czyli woje-
wództwo dolnośląskie, chciałabym zapytać o 2 afery: 
aferę śmieciową i aferę PCK. Tam były domniemania 
powiązań politycznych, tzn. gdzieś tam w tle tych 
afer byli różni politycy niższego i wyższego szczebla 
związani z obecnie rządzącą formacją. Pytam o to 
dlatego, że jak pan tu chyba pierwszy raz przemawiał, 
to umawialiśmy się na to i pan o tym mówił ‒ bardzo 
dobrze to pamiętam i dobrze to odebrałam ‒ że pan 
sobie zdaje sprawę z tego, że taka służba jak CBA 
powinna przede wszystkim kontrolować swoich na 
bieżąco, tzn. i tych urzędników, i tych polityków, 
którzy w tej chwili rządzą. Dlatego ja pytam o te 
2 afery ‒ aferę śmieciową i aferę PCK. Czy państwo 
badali powiązania polityków Prawa i Sprawiedliwości 
z tymi 2 aferami? Afera śmieciowa dotyczy bur-
mistrza, nielegalnego wysypiska śmieci itd. Afera 

temat ogromnej afery melioracyjnej i jej odprysków, 
a w sprawozdaniu, które mamy dzisiaj przedłożone, 
nie ma o tym ani słowa. Czy to jest ważna sprawa, 
istotna sprawa, którą warto by przedstawić jako jed-
no z poważniejszych przewinień bądź też zjawisk 
korupcyjnych, czy też ona nie zasługiwała na ujęcie 
w tym sprawozdaniu?

I trzecie pytanie. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
ostatnio dokonano – to była taka głośna sprawa – 
zwolnienia prezesa. Za nim stanęły związki zawodo-
we, więc ja mam takie pytanie: czy na pewno chodziło 
tutaj o przekroczenie uprawnień? Bo coś niecoś wła-
śnie się dowiedziałam… I czy CBA obecnie nadzoruje 
tę sprawę? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
A więc jeśli chodzi o leki, to jest oczywiste, że 

problem jest ogromny. Ta sprawa, o której powiedzia-
łem, została zrealizowana – jest to jedna ze spraw pro-
wadzonych przez CBA. Myślę, że wkrótce państwo 
będziecie mogli usłyszeć o nowych sprawach. Jest to 
jeden z absolutnie kluczowych obszarów aktywności 
biura. Doceniamy wagę tych nadużyć dziejących się 
w obszarze odwróconego łańcucha dostaw. Wiemy, 
że tutaj potrzebnych jest wiele dodatkowych działań, 
ale te działania prowadzimy – nie mogę powiedzieć 
więcej. Na pewno traktujemy bardzo poważnie tę 
sprawę, ten obszar.

Jeśli chodzi o sprawę ministra Szyszki, to tutaj 
trudno jest mi się odnosić do szczegółów. Ja mogę 
pani senator udzielić odpowiedzi szczegółowej na 
piśmie, jak już to sprawdzę.

(Senator Barbara Zdrojewska: Bardzo proszę.)
Sprawa zegarka… No, nie będę tego komentował. 

Jak pani pewnie się domyśla, nie jest to wyłącznie 
kwestia zegarka, ale można to tak oczywiście zesta-
wiać. Powtarzam: informacje szczegółowe à propos 
tego oświadczenia majątkowego byłego pana ministra 
przekażemy na piśmie.

Jeśli chodzi o aferę melioracyjną, to tak, rzeczy-
wiście to jest sprawa istotna. Nie przedstawiliśmy 
wszystkiego w sprawozdaniu, bo ono ma swoją 
określoną pojemność. Ta sprawa była realizowana 
częściowo pewnie też w roku 2018. W tej chwili, jak 
państwo wiecie, został skierowany akt oskarżenia, 
m.in. przeciwko posłowi Gawłowskiemu. Mogę tylko 
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(senator B. Zdrojewska) No i wreszcie, Panie Ministrze, trzecia sprawa to 
jest sprawa dotycząca wykonywania ustawy o Policji 
oraz o służbach, która uprawnia także Centralne Biuro 
Antykorupcyjne do tego, aby obserwować profile osób 
przy pomocy jednorazowej umowy z dostawcą usług 
internetowych, czyli tzw. sztywnego łącza, przy czym 
służby i policja nie mają obowiązku informować pro-
videra o tym, że korzystają z tego kanału obserwa-
cyjnego. Chciałbym znać… Czy pan jest w stanie 
przedstawić statystyki, jak to wyglądało w roku 2018, 
o którym dzisiaj rozmawiamy? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o 2 pytania pani senator, to mogę po-

wiedzieć tyle, że sprawa afery śmieciowej czy też 
w ogóle związane z tą dziedziną nadużycia i przy-
padki łamania prawa oczywiście są w oglądzie 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie mogę 
mówić o szczegółach, ale nie jest to temat, który 
jest poza sferą zainteresowania Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. Myślę, że wtedy, gdy będą rezul-
taty, będziecie państwo informowani o tym.

O aferze PCK nie wiem, w takim sensie, że w tej 
chwili nie mogę udzielić odpowiedzi. Deklaruję tyl-
ko tyle, że jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi na 
piśmie à propos tego. Ale wydaje mi się, że to znowu 
jest kolejny problem bardziej medialnie rozgłoszony, 
niż istniejący realnie.

Afera śmieciowa to, tak jak powiedziałem, sprawa 
wielu działań, poczynając od pewnych faktycznych 
działań prawnych związanych nie tylko z Dolnym 
Śląskiem, ale w ogóle z całą Polską. Tak więc na pew-
no jesteśmy zaangażowani w tym obszarze.

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące przestępczości 
internetowej, to mogę powiedzieć, że jest to duże 
wyzwanie, i to nie tylko dla Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, ale dla wszystkich służb. Są 
kradzieże w postaci phisingu, różnego rodzaju inne 
formy oszustw dokonywanych przez internet. Jest 
cała sfera walut internetowych, które są wielkim wy-
zwaniem, ponieważ mamy tu do czynienia z takim 
zjawiskiem, że część obrotu przenosi się w ten ob-
szar. Nie zdradzam też żadnej tajemnicy, mówiąc, że 
rozliczenia przestępcze, czyli chodzi tu o zjawisko 
prania pieniędzy, rozliczenia korupcyjne, dokony-
wane są za pomocą właśnie – zauważamy to – walut 
internetowych i tych transferów, które dzieją się w sie-
ci. Staramy się to monitorować, ale trudno mi w tej 

PCK… No wszyscy wiemy i pamiętamy, o co tam 
chodziło. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie. 

Otóż, jak wiemy, coraz częściej przestępczość prze-
nosi się do internetu. W związku z tym mam pytanie, 
czy w podległej panu służbie posiadacie państwo ja-
kąś statystykę, jak w obszarze działania służby zwięk-
sza się przestępczość właśnie przy pomocy internetu. 
Chodzi mi tutaj głównie o przestępstwa związane 
z dokumentami oraz przestępstwa związane z kra-
dzieżą środków pieniężnych, których drogą elektro-
niczną, jak słyszymy, można dokonywać, mimo za-
bezpieczeń stosowanych przez instytucje finansowe. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator skończył?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
To jeszcze poprosimy o pytanie pana senatora 

Klicha. Wtedy będą 3 pytania.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja będę miał 3 pytania do ministra za jednym za-

machem.
Jak ostatnio doniosła Naczelna Izba Aptekarska 

z Polski wywożone są leki na kwotę ok. 2 miliar-
dów zł rocznie. Brakuje na rynku w tej chwili ok. 
500 różnych leków, i to leków do podstawowego 
użytku przy nadciśnieniu, przy rozmaitych choro-
bach neurologicznych, także leków niezbędnych do 
leczenia onkologicznego. Część z tej wywózki ma 
charakter nielegalny. Chciałbym się dowiedzieć, jakie 
działania podejmuje biuro w sprawie tej nielegalnej 
wywózki leków z Polski. To po pierwsze.

Po drugie, pan minister kilkakrotnie podkreślał, 
że jeżeli chodzi o aferę podsłuchową, to nie było in-
spiracji. Pan użył takiego sformułowania: nie inspi-
rowaliśmy nagrań w restauracji „Sowa i Przyjaciele”. 
Chciałbym, żeby pan powiedział, kiedy się pan dowie-
dział o tym, że takie nagrania istnieją. Czy po opubli-
kowaniu tych materiałów przez tygodnik „Wprost”, 
czy też wcześniej? No bo to jest ważne. Timing w tym 
wypadku jest bardzo istotny.
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(szef E. Bejda) Jeśli chodzi o obserwację profili itd., to ja może, 
Panie Senatorze, spróbuję przywołać jeszcze jedną 
daną statystyczną, bo to jest nie tyle sprawa obser-
wacji profili w internecie, ile może analizy połączeń 
internetowych, czyli tzw. analizy billingów, którą 
przeprowadzamy, także liczby tych billingów, które 
biuro uzyskuje, w tym, można powiedzieć, liczby 
ujawnionych stron, czyli zakończenia połączeń, tego, 
gdzie dana informacja się znajduje. W 2018 r. zreali-
zowano 13 tysięcy 836 ustaleń telekomunikacyjnych, 
w blisko 90% przypadków uzyskiwano dane z elek-
tronicznych wykazów użytkowników lub zakończeń 
z sieci, do tego dochodzi przetwarzanie przez dostaw-
ców publicznie dostępnych usług telekomunikacyj-
nych w związku z zawieranymi umowami.

To nie jest sprawa profili, bo taka pogłębiona anali-
za profilu wymaga zgody sądu. Prawda? To jest rodzaj 
kontroli operacyjnej. My możemy dowiedzieć się, 
jakie jest zakończenie połączenia, czyli kto do kogo 
dzwonił, kiedy i gdzie był, kiedy w danym miejscu 
się znajdował. To nie wymaga zgody sądu. Możemy 
się też dowiedzieć, kto z jaką stroną internetową się 
łączył, to też jest możliwe. Ale my nie mamy do-
stępu do strumienia danych. Jeżeli chodzi o dostęp 
do strumienia danych, musimy występować o zgodę 
prokuratora generalnego i potem w rezultacie o zgodę 
sądu, bo to już jest postać kontroli operacyjnej.

Tak samo jest w przypadku rejestracji obrazu 
i dźwięku. To też jest bardzo ważna rzecz i warto 
o tym wiedzieć. Służby mają prawo rejestrować obraz 
i dźwięk w miejscach publicznych, jeśli zaś chodzi 
o miejsce niepubliczne, to za każdym razem wymaga 
to zgody, bo jest to rodzaj kontroli operacyjnej, zgody 
prokuratora generalnego, po czym wniosek trafia do 
sądu i w rezultacie końcową zgodę wyraża sąd.

Tak jak powiedziałem, 13 tysięcy 836 ustaleń te-
lekomunikacyjnych. Kontrola operacyjna, jeszcze raz 
powtórzę, 856 wniosków. Nie wiem, czy to jest…

(Senator Bogdan Klich: Mogę doprecyzować, 
Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Senator Bogdan Klich:
Ja doprecyzuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, dziękuję za przypomnienie tych 

danych z państwa sprawozdania. Mnie nie chodzi-
ło o połączenia telekomunikacyjne – mnie chodziło 
o analizy strumienia danych, do których państwo 
mają dostęp. W związku z tym zadam pytanie tak, 
żeby panu było łatwiej odpowiedzieć.

Ponieważ o każdym takim działaniu służby zgod-
nie z ustawą musi być informowany dany sąd, sąd 

chwili przedstawić jakąś statystykę dotyczącą tego 
obszaru. Na pewno jest tak, że służby wymieniają 
się informacjami pomiędzy sobą, Policja też w tym 
uczestniczy, ale to jest obszar będący wyzwaniem. 
My to widzimy, w pewnych sprawach się pojawia 
taki modus operandi, że sprawcy i figuranci posługu-
ją się internetem. Jednak nie prowadzimy zbierania 
danych statystycznych stricte nakierowanego na tego 
rodzaju przestępstwa, ponieważ, jak powiedziałem, 
kradzież nie mieści się w bezpośrednich zadaniach 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kiedy jest po-
wiązana z korupcją, z przestępstwami korupcyjnymi, 
to się nią zajmujemy. Myślę, że tutaj bardziej właściwa 
będzie Policja, która ma tę kompetencję generalną do 
ścigania. Jednak na pewno jest to wyzwanie i już w tej 
chwili widzimy, że jest to duży problem.

Jeśli chodzi o sprawy odwróconego łańcucha 
dostaw, nielegalnego wywozu leków, to powtórzę, 
że wiemy, że ten obszar, tak jak pan senator pytał, 
to ok. 2 miliardów zł, może więcej. To są ogromne 
zyski. To nie jest jedyna sprawa, którą wskazaliśmy 
w sprawozdaniu. Pokazaliśmy tę sprawę dlatego, że 
została zrealizowana, jest pewien etap i możemy opi-
nii publicznej o tym powiedzieć. Mogę powiedzieć 
tak: wiemy, jak działają sprawcy, jakie mają sposoby 
funkcjonowania, jak odbywa się transfer tych leków. 
Pamiętajcie państwo, że to jest tak, że ten nielegalny 
wywóz następuje też często w wyniku wyłudzenia 
świadczeń z dotowanych leków. Poprzez np. wpro-
wadzenie ich do NZOZ otrzymujemy zwrot dofinan-
sowania za leki refundowane, czyli jest to podwójne 
oszustwo, prawda? Nie dość, że drenujemy obszar 
Polski z ważnych leków i w rezultacie ludzie nie mają 
dostępu do nich, to jeszcze dodatkowo wyłudzamy 
pieniądze od Skarbu Państwa, ponieważ te leki są 
refundowane. No, wiemy, jak te mechanizmy są two-
rzone, i są sprawy, które w tej chwili się toczą. Ja nie 
mogę powiedzieć więcej na ten temat, ale na pewno 
będzie to i jest obszar aktywności biura.

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące inspirowania, 
które pan senator zadał, to powtórzę, że nikogo nie 
inspirowaliśmy, tylko po prostu nie mieliśmy żadnej 
wiedzy na ten temat. Mogę powiedzieć tyle, że wiedzę 
w obszarze afery podsłuchowej… że dowiedzieliśmy 
się o tym wtedy, kiedy wszyscy, czyli wtedy, kiedy 
opinia publiczna się dowiedziała. Ja nie chcę mówić 
o plotkach, bo być może państwo też słyszeliście o ja-
kichś plotkach itd., ale mówię o pewnym realnym 
fakcie. Mogę powiedzieć, że w zasadzie nie różnimy 
się tutaj od wszystkich innych ludzi, czyli dowie-
dzieliśmy się o tej sprawie z mass mediów. Nie chcę 
odnosić się do plotek, które pojawiały się wcześniej. 
Jeszcze raz podkreślam, że nie mieliśmy z tą sprawą 
nic wspólnego.
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(senator B. Klich) Antykorupcyjne powinno zajmować się głównie, to 
jest oczywiste, problemami, na które można natrafiać 
w łonie, że tak powiem, rządzących. Moje pytanie 
dotyczy więc tego, czy aresztowanie pana M. i posła 
K., i jeszcze trzeciej osoby to jest wasz sukces, CBA. 
No bo zostali aresztowani, jest w tej chwili prowa-
dzona sprawa, pan M. opuścił areszt… Jeżeli to jest 
wasz sukces, no to brawo, dlatego że spełniacie swoją 
funkcję.

Drugie moje pytanie jest takie. Pan był łaskaw mó-
wić o panu Falencie, że on otrzymał wyrok i sprawa 
jest już jakby zamknięta, bo ten wyrok zapadł. To jest 
oczywiste i zrozumiałe, że pan nie może powiedzieć 
publicznie o powiązaniach Falenty z CBA. Ale gdyby 
pan mógł skomentować… to też nie należy do zakre-
su tej odpowiedzi… Ale jeżeli w opinii publicznej 
i w obiegu jest przekonanie, że afera podsłuchowa 
doprowadziła do zmiany rządu czy do upadku rządu, 
to proszę mi powiedzieć, czy ten broniący się, w tej 
chwili aresztowany człowiek nie może przedstawić 
argumentów na swoją obronę. Czy to się może zda-
rzyć? No bo wtedy sprawa byłaby absolutnie czysta. 
Nie chcę już tego kontynuować, bo wie pan, jaki jest 
sens mojego pytania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie. Panie Senatorze, pytanie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bardzo.)
Teraz pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Bardzo się cieszę, że CBA zajmie się sprawą 

śmieci, dlatego że wyjaśnienia władz na ten temat, 
że wszystko jest legalne, że do Polski trafiają tyl-
ko legalne śmieci… przy takim wzroście napływu 
z dziwnych krajów itd., nie da się tego skontrolować, 
wydaje się to co najmniej dziwne… Tak że dobrze, 
że CBA się tym zajęło. Podpowiadam, żeby się zająć 
jeszcze importem węgla z Rosji – może tak to powiem 
ogólnie – bo wydaje mi się, że to jest taka sprawa, nad 
którą jeszcze długie lata będziemy się zastanawiali 
i o niej rozmawiali.

Mam jeszcze jedną sprawę. Sprawa pana prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego. Była taka prośba ze strony 
Platformy Obywatelskiej, żeby zbadać oświadczenie 
pana prezesa w kontekście udziałów w spółce… wy-
stępowania w sprawie jednej ze spółek związanych ze 
Srebrną. I wtedy CBA odmówiło tego sprawdzenia. 
Czy nie uważa pan, że ponieważ pan pracował w spół-
ce Srebrna, lepiej byłoby wyłączyć się z tego, spraw-
dzić to oświadczenie i np. powiedzieć, że wszystko 
w tym oświadczeniu jest w porządku, zamiast odma-
wiać zajęcia się sprawą?

okręgowy, zapytam w ten sposób: o ilu tego typu 
działaniach obserwujących profile internetowe, stru-
mienie danych, zostały poinformowane generalnie na 
terenie całej Polski sądy okręgowe w 2018 r.? Chyba 
w ten sposób będzie panu łatwiej się do tego odnieść.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Panie Senatorze, prawo mówi w ten sposób, że 

sąd ma prawo zażądania od służby z tych danych 
statystycznych, które służba przedkłada, określonych 
danych, tych, których potrzebuje. Prawda?

(Senator Bogdan Klich: Ile przedłożyliście?)
Ja mogę tutaj dać precyzyjnie odpowiedź… Nie 

jestem w stanie w tej chwili panu senatorowi podać 
liczby, w każdym razie mogę powiedzieć tyle, że sąd 
ani jednej nie zakwestionował, więc…

(Senator Bogdan Klich: Pytam wyłącznie o sta-
tystykę.)

Statystycznie trudno mi jest się do tego odnieść. Ile 
było takich… Nie pamiętam, ile przypadków z tego 
całego strumienia było kontrolowanych przez sąd. To 
jest tak, że sąd każdorazowo…

(Senator Bogdan Klich: Wiem, wiem.)
…domaga się kilkudziesięciu…
(Senator Bogdan Klich: Wiem, znam prawo…)
Myślę, że to jest taki rząd wielkości.
(Senator Bogdan Klich: …Ustalania. Jasne.)
Nie chcę tu przekłamać.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, chciał-

bym prosić o odpowiedź na piśmie w tej sprawie od 
pana ministra.)

Oczywiście.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
W tej chwili pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.
Jeszcze przed tym przypomnę, że obok odpowie-

dzi dla pani senator Sztark pan minister zobowiązał 
się do udzielenia odpowiedzi na piśmie na pytania 
pana senatora Klicha…

(Senator Barbara Zdrojewska: I mnie też.)
…i pani senator Zdrojewskiej. Tak, też była wspo-

mniana. Czyli mamy 3 osoby.
A teraz pan senator Fedorowicz. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, tu padły takie właściwe słowa 

pani senator Zdrojewskiej o tym, że Centralne Biuro 
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(senator B. Zdrojewska) podjętych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. 
Można powiedzieć, że to jest sprawa w stu procentach 
zrealizowana przez biuro. Jest to też przykład tego, 
że patrzymy na ręce swoim.

Nie jest to jedyna taka sprawa. Przypomnę, że za-
trzymaliśmy np. byłego prezesa zarządu spółki Lotos 
za przestępstwa karuzelowe. Nie chodzi tylko o preze-
sa mianowanego za czasów Platformy Obywatelskiej, 
to już był prezes mianowany za czasów rządów Prawa 
i Sprawiedliwości. Zatrzymaliśmy przewodniczące-
go Rady Nadzorczej Azotów, również za działania 
korupcyjne. Tych spraw jest znacznie więcej; tak jak 
powiedziałem, były np. zatrzymania naczelników 
urzędów skarbowych za łapówki, które przyjmowali.

Tak więc to nie jest tak, że CBA realizuje tylko 
i wyłącznie opresyjne działania wobec, nazwijmy to, 
poprzednio rządzącej ekipy czy też przeciwników 
politycznych, którzy rządzą w samorządach. To nie 
jest prawda. Przyglądamy się też największym… Bo 
było pytanie o to, w jaki sposób nadzorujemy sprawy 
związane z osłoną antykorupcyjną, z korzystaniem 
z tarczy antykorupcyjnej. Powiedziałem o tym, że 
spraw było kilkadziesiąt. Szanowni Państwo, jest tak, 
że realizacja tej procedury odbywa się według starych 
uregulowań, podjętych jeszcze przez rządzącą wcze-
śniej koalicję, czyli mamy uchwałę Rady Ministrów 
i w oparciu o tę uchwałę kieruje się wniosek do 
premiera, a właściwie teraz rozpatruje to minister 
koordynator. I on potem wyraża zgodę na formalne 
objęcie procedurą tarczy antykorupcyjnej. My wów-
czas zajmujemy się takim przedsięwzięciem od strony 
analitycznej, informacyjnej, kontrolnej. Krótko mó-
wiąc: przedsiębiorstwo, instytucja, która takiej osło-
ny się domaga, przedstawia nam dokumenty SIWZ, 
OPZ, ludzi zaangażowanych w komisje, a my badamy 
to wszystko od strony zapobiegania, angażując się 
w taki projekt. Mogę powiedzieć, że w tej chwili jest 
realizowanych ponad 30 projektów. Wniosków było 
znacznie więcej. Jest też tak, że bardzo dużo trafia 
ich do nas poza tą formalną procedurą, czyli trafiają 
bezpośrednio do naszego biura, z prośbą o objęcie tą 
osłoną danego przedsięwzięcia.

I czasem te sprawy się krzyżują. Mówiłem o 30 
projektach w ramach tej procedury, ale niektóre 
przedsięwzięcia nie są co prawda de iure objęte osło-
ną antykorupcyjną w ramach tej tarczy, w ramach 
procedury, która jest podjęta, ale de facto sprowadza 
się to do tego samego. Mamy np. szczególny nadzór 
nad projektem związanym z budową fabryki poli-
propylenu w Policach, przyglądamy się też połącze-
niu Lotosu z Orlenem, mamy w to dobry wgląd. To 
jest bardzo, bardzo duża transakcja, która wymaga 
podjęcia bardzo wielu działań na różnych płaszczy-
znach, prawnych, faktycznych itd. Takich projektów 
osłonowych co do kluczowych inwestycji jest w na-
szym nadzorze bardzo dużo. Myślę, że mamy też 

I jeszcze jedno pytanie, już bardzo konkretne: ile 
miał pan próśb o tarczę antykorupcyjną ze strony 
władz rządowych lub samorządowych? Pytam dla-
tego, że odbyło się wiele dziwnych różnego rodzaju 
przetargów – ja mogę je potem wymienić – albo bez 
przetargów były kupowane np. samoloty czy coś in-
nego, były ogromne transakcje za duże kwoty, także 
w Ministerstwie Obrony Narodowej. Skoro nie było 
przetargów, to czy zwracano się do państwa o tar-
czę antykorupcyjną, i ile razy? Wiemy, że takie były 
praktyki za poprzednich rządów, przedstawiciele sa-
morządów lub ministrowie często o coś takiego się 
zwracali. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o sprawę wskazaną przez pana se-

natora, dotyczącą Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to 
chcę powiedzieć, że to jest od początku do końca 
sprawa przeprowadzona przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. Mogę powiedzieć, że śledztwo zo-
stało wszczęte w grudniu na podstawie zawiadomie-
nia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego 
przez pion kontrolny CBA. Dotyczy ono nieprawi-
dłowości w procesie zawierania i realizacji umów na 
usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne dla 
PGZ. W ramach czynności kontrolnych w PGZ ujaw-
niono postępowanie członków zarządu, podległych im 
pracowników, podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą i współpracujących z PGZ, które do-
prowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mie-
niem grupy. Po zgromadzeniu materiału procesowego 
ustalono, że do takich nieprawidłowości doszło m.in. 
przy okazji zawarcia umów na łączną kwotę 10 milio-
nów zł na organizację targów „Pro Defense” w 2016 r. 
w Ostródzie, zorganizowanie projektu historycznego 
i artystycznego, koncertu „Głos Wolności”, przepro-
wadzenie szkoleń, można powiedzieć, pozornych 
w PGZ, budowę stoiska w PGZ w Międzynarodowym 
Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Sprawa 
nie jest zakończona. Zatrzymano i aresztowano m.in. 
członków zarządu, jak też osoby współpracujące, 
Bartłomieja M., dyrektora w Ministerstwie Obrony 
Narodowej. Tę sprawę przeprowadziliśmy my, oczy-
wiście wraz z prokuraturą, ale całość materiałów, któ-
re w tej sprawie zostały zgromadzone, została zebrana 
w wyniku działań kontrolnych, ale też operacyjnych, 
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(szef E. Bejda) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Sztark.
Proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Już o osłonę antykorupcyjną nie będę pytała, ale 

pan podał liczbę trzydziestu… Tak?
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 

Bejda: Trzydziestu kilku.)
Trzydziestu kilku. Gdybym mogła prosić o infor-

mację na piśmie… Dobrze? Bo to jest dosyć ważna 
rzecz. Na pewno koleżanka, która też o to pytała, 
chętnie…

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:

36 przedsięwzięć. To jest w sprawozdaniu. Ja mogę 
przytoczyć na piśmie dokładne szczegóły tego…

(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
…ale powtarzam, że to nie jest cała aktywność…

Senator Grażyna Sztark:

Bardzo bym prosiła o szczegóły, bo tam jest wła-
śnie ta liczba przytoczona i…

Chcę dopytać o sprawę KNF, ponieważ w spra-
wozdaniu jest niewiele napisane. W zasadzie jest 
tylko: przekroczenie uprawnień przez przewodni-
czącego KNF. To panowie podajecie jako przyczynę 
śledztwa w KNF. Wiemy jednak, że dość duży roz-
głos został nadany sprawie zatrzymania byłego pana 
przewodniczącego, pana Kwaśniaka, który ‒ historię 
znamy ‒ za swoją działalność o mało nie stracił życia. 
Chciałabym zapytać, czy nakaz zatrzymania pana 
Kwaśniaka to było zlecenie CBA. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja chcę zapytać o pana Falentę. 

Chcę uściślić pytania, które padły.
Czy pan Falenta miał jakikolwiek kontakt z CBA 

przed realizacją zamiaru podsłuchiwania, w związku 
z którym ma wyrok? Czy przed, w trakcie lub po 
miał jakiekolwiek kontakty z Centralnym Biurem 
Antykorupcyjnym? Ja nie pytam, czy był współ-
pracownikiem ‒ bo pan odpowiedziałby mi tak jak 

dobry spływ informacji nie tylko ze spółek Skarbu 
Państwa zaangażowanych w różne przedsięwzięcia na 
styku sektora publicznego i prywatnego. Wiemy też 
o pewnych sprawach, które dzieją się na rynku nawet 
poza sektorem publicznym, ale mających wpływ na 
całość gospodarki. Węgiel z Rosji to jest oczywiście 
problem, ale mamy wolny rynek, więc trudno za-
bronić przedsiębiorcom realizowania, nazwijmy to, 
celów gospodarczych.

Jeśli chodzi o sprawę prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego… To jest bardzo ważna rzecz. CBA 
nie odmówiło zajęcia się sprawą. Ten komunikat 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który prze-
kazaliśmy w ramach tzw. sprawy spółki Srebrna, 
nie był odmową, tylko był stwierdzeniem, że nie 
ma podstaw do wszczęcia kontroli. Jak powiedzia-
łem, dokonujemy analiz systemowych oświadczeń 
wszystkich parlamentarzystów, w tym również 
prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i na bazie tych 
analiz, które przeprowadziliśmy, stwierdziliśmy, że 
nie ma podstaw i że nie została naruszona ustawa 
o ograniczeniu prowadzenia działalności ani nie 
zostało złożone fałszywe oświadczenie majątko-
we. Bo przypomnę, że prezes Jarosław Kaczyński 
w każdym swoim oświadczeniu majątkowym podaje 
fakt zasiadania w radzie fundacji oraz to, że zasia-
danie w radzie fundacji ma charakter nieodpłatny. 
W ostatnim oświadczeniu majątkowym jest również 
podany fakt, że miał stosowne pełnomocnictwa, 
przekazane przez spółkę Srebrna, do reprezento-
wania tej spółki na walnym zgromadzeniu. A więc 
te elementy są w oświadczeniu majątkowym i nie 
ma tutaj podstaw do twierdzeń, do wywodzenia, iż 
została naruszona ta ustawa.

Ja powiem, że był dzisiaj omawiany przykład 
pana marszałka Struka. On też zasiadał w radzie 
fundacji, tylko kilkakrotnie zapomniał… To było 
bezpłatnie, żeby była jasność. Ale marszałek Struk 
nie podał tego w swoim oświadczeniu majątkowym, 
a prezes Kaczyński w swoim oświadczeniu mająt-
kowym od samego początku za każdym razem tę 
rzecz podaje. Tak więc tutaj wątpliwości nie ma. 
Powtarzam: nie jest to sprawa niezajęcia się przez 
biuro, niezależnie od tego, że wcześniej, na co pani 
senator była łaskawa zwrócić uwagę, był czas, kiedy 
nie pracowałem w sektorze publicznym i obsługiwa-
łem spółkę Srebrna. Nie ma to żadnego znaczenia. 
Biuro po prostu przeprowadza rutynowo te działa-
nia. A więc to było tylko stwierdzenie, że brak jest 
podstaw do wszczęcia kontroli oświadczenia ma-
jątkowego. Ono polega na prawdzie. I to tyle w tym 
obszarze.

Myślę, że to już chyba wszystkie rzeczy, o które 
państwo pytaliście.
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(senator B. Borusewicz) z ustaleniami, przeszukaniami. Sprawa jest w toku, 
trudno więcej powiedzieć.

Jeśli chodzi o sprawę byłego wiceprzewodniczą-
cego, pana Kwaśniaka, to była to sprawa prowadzona 
przez prokuraturę. My w zasadzie w tej sprawie chyba 
tylko zrealizowaliśmy zlecenie prokuratury dotyczące 
zatrzymania, to nie była sprawa prowadzona przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sądzę jednak, że 
warto odnieść się do komunikatu prokuratury à propos 
tego przestępstwa, a właściwie, można powiedzieć, 
przestępstw, które zarzucono byłemu kierownictwu 
KNF. Chodziło o zaniechania związane z funkcjono-
waniem piramidy finansowej, a właściwie transferem 
pieniędzy ze SKOK-ów, w tym ze SKOK Wołomin. 
Przypomnę, że w 2012 r. to Kasa Krajowa SKOK 
zawiadomiła KNF o tym fakcie, o tym, że ma miejsce 
taki proceder. To było w sierpniu 2012 r. W tym czasie 
– od sierpnia 2012 r. do podjęcia działań zarządczych, 
czyli zdaje się, do października, jest ponad rok – nie 
podjęto żadnych działań i wytransferowano z tej kasy 
setki milionów złotych. My prowadzimy też część tej 
sprawy. Jak powiadam, jej genezą jest zawiadomienie 
Kasy Krajowej. To, że przejęto kontrolę nad SKOK-
iem Wołomin, że przestępcy przejęli kontrolę nad tym 
SKOK-iem, wymagało właściwej reakcji organów 
nadzoru, a takiej reakcji nie było – i stąd zarzuty. 
Należało wszcząć odpowiednie procedury, doprowa-
dzić do powołania zarządu komisarycznego i zapo-
biec wypływowi środków. W tej sprawie mamy do 
czynienia z uszczupleniami na bodajże ponad 2 mi-
liardy zł, również z takim transferowaniem pieniędzy. 
Postawa Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakre-
sie budzi wątpliwości prokuratury. Powtarzam: nie 
jest to nasza sprawa, ale takie są ustalenia. Uznano, 
że zachowania szefostwa KNF wówczas były dalekie 
od… a właściwie wypełniały ustawowe znamiona 
przestępstw. Myśmy tę sprawę zrealizowali tylko 
w zakresie zatrzymania, ale zarzuty są poważne.

Jak powiedziałem, równie poważny jest zarzut dla 
byłego prezesa, który został powołany już później 
– chodzi o propozycję korupcyjną złożoną przedsię-
biorcy. Ta sprawa też została przez nas zrealizowana 
wspólnie z prokuraturą. Sprawa nie jest jeszcze za-
kończona, badamy inne wątki w tej sprawie, też te 
poboczne, o których opinia publiczna miała okazje 
się dowiedzieć w przekazach prasowych. Ja nie chcę 
tutaj podnosić szczegółów, bo w tej chwili nie mogę 
tego robić. Mogę powiedzieć tylko tyle, że z pełną 
wnikliwością i z najwyższą starannością biuro wraz 
z prokuraturą tę sprawę prowadzi.

Jeśli chodzi o pytanie o Marka Falentę, to nie 
mogę mówić o kontaktach, bo to byłoby wskazanie 
na ewentualny fakt współpracy bądź też jej brak. 
Ja podkreślę tylko jedną rzecz. No, oczywiście me-
dia szeroko opowiadały, jak ta sprawa wyglądała 
– jak wyglądały te kontakty, mówi też sam Marek 

poprzednio, że tego typu informacji nie może pan 
ujawnić ‒ ale czy miał jakiekolwiek kontakty?

Drugie pytanie dotyczy statystyki, którą pan 
przedstawił. Samorządowcy… W tym zestawieniu – 
tu jest taki wykres dotyczący obszarów tematycznych 
postępowań przygotowawczych wszczętych w ubie-
głym roku – pisze pan, że dotyczy to 33 osób z ad-
ministracji samorządowej oraz 4 parlamentarzystów. 
Proszę mi powiedzieć… Proszę to podzielić według 
przynależności partyjnej. Czy jest pan w stanie to 
zrobić? Jeżeli nie, to chciałbym odpowiedzi na piśmie. 
Jak to wygląda według przynależności partyjnej? Czy 
łowicie siecią, sprawdzacie, czy też łowicie na wędkę 
i określoną rybę?

Pisze pan też, że wniesieniem aktu oskarżenia 
zakończyły się 73 postępowania przygotowawcze, 
a 72 umorzono. Z tego wynika, że albo wszczę-
cie postępowań nie było zasadne, albo materiały, 
które zebraliście, nie były na tyle obciążające, że 
mogliście to kontynuować. Czy mógłby pan się 
ustosunkować do tych 2 liczb? Dlaczego umorzono 
72 postępowania, w tym 2 warunkowo? I czy mógł-
by pan wymienić kilka postępowań, które zostały 
umorzone?

To w tej chwili tyle. Jeszcze kilka pytań mam do 
zadania, ale to później.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o sprawę KNF, to tak jak zazna-

czyłem w swojej wcześniejszej wypowiedzi, spra-
wa dotyczy przestępstwa korupcyjnego popełnio-
nego przez byłego już przewodniczącego Komisji 
Nadzoru Finansowego. Ona była oczywiście pod-
jęta na podstawie zawiadomienia złożonego przez 
jednego z biznesmenów, opartego na nagraniu. My 
ją zrealizowaliśmy wraz z prokuraturą i z Agencją 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po potwierdzeniu 
autentyczności tego nagrania natychmiast podjęli-
śmy działania i przedstawiono tej osobie zarzuty. 
W zasadzie można powiedzieć, że było to kilka dni, 
my tak naprawdę czekaliśmy tylko na to, czy opinia 
ekspertów z laboratorium Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego będzie jednoznaczna w zakresie tego, 
czy nie było manipulacji tym nagraniem. Gdy po zba-
daniu całego przekazu potwierdziła się autentyczność, 
oczywiście dodatkowo podjęto czynności związane 
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(szef E. Bejda) postawionych. No, to też jest jakby dowód na to, że 
patrzymy na ręce tym, którzy mają władzę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Uspokoję pana, Panie Ministrze, że to ostatnie 

pytanie, ale będzie ono takie troszkę dłuższe.
Już, szybciutko. Cieszę się, że też parlamentarzy-

ści Prawa i Sprawiedliwości są… Ale jest też wiele 
mniejszych afer, o których się mówi, o których donosi 
prasa itd. Ja chciałabym zapytać, czy badaliście te 
sprawy, które zaraz tu wymienię, czy może macie 
jakąś zakończoną.

Chodzi mi o Polską Fundację Narodową i o te 
miliony, które zostały wydane, jak teraz się okazuje, 
wbrew statutowi, na propagandę. Tam zmienił się 
prezes i były tam też w ogóle inne bardzo dziwne 
wydatki. Czy państwo się tym zajmowaliście? 

Samoloty dla VIP-ów zakupione bez przetargu. 
Czy tam była jakaś osłona antykorupcyjna?

Sprawa wycinki puszczy w kontekście tego, co 
stało się z wyciętymi… z drewnem, które po wycince 
pozostało.

Co z aferą finansowania kongresu Solidarnej 
Polski? To taka znana sprawa nielegalnego finanso-
wania. Czy państwo się tym zajmowali?

Co z aferą kartową? Czyli chodzi tu o te 2 milio-
ny zł wydatków z kart ministrów, urzędników. Czy 
państwo się tym zajmowali?

Co z aferą związaną z „Damą z łasiczką” i zaku-
pem kolekcji? Czy państwo się tym zajmowali lub 
zakończyli zajmowanie się tym? To już było ostatnie 
pytanie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Na liście pytających jest jeszcze pan senator 
Grodzki. Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:

Tak, dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam 2 pytania. Rozumiem, 

że pan nie może na wszystkie odpowiadać, no ale… 
Dlatego jedno jest bardzo krótkie. 

Niepokoi mnie rosnący import węgla z Rosji, który 
wydaje się nie do końca zgodny z polskimi intere-
sami. Czy Centralne Biuro Antykorupcyjne razem 
z innymi służbami monitoruje ten temat? Może pan 
odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie” – bo rozumiem, 
że nie jest łatwo na to odpowiedzieć.

Falenta. Ale ważną rzeczą jest to, że nie ma, tak jak 
mówię, sprawy przekroczenia uprawnień, popeł-
nienia nadużyć przez funkcjonariuszy Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Był czas, bo sprawa była 
ujawniona… Tak jak powiedziałem, pierwsze publi-
kacje prasowe w tej sprawie były w czerwcu 2014 r. 
we „Wprost”. Był czas, żeby w sposób szczegółowy 
sprawdzić charakter kontaktów Marka Falenty ze 
wszystkimi służbami. Czy były? Jakie były? Czy 
przychodził? Jakie informacje przekazywał? Jaka 
była reakcja służb na te informacje? Co zamieniło 
się w ewentualne sprawy procesowe, operacyjne itd.? 
Kto był inspiratorem? Kto za tym stał? Był na to czas, 
było 1,5 roku, zanim nastąpiły wybory. Po wyborach 
prokuratura kontynuowała tę sprawę wraz z Policją 
i sprawa trafiła do sądu.

Powtarzam raz jeszcze: ani ja, ani, tak jak już 
wskazywałem, osoby, które są pomawiane w środ-
kach masowego przekazu – myślę tutaj o mini-
strze koordynatorze i jego zastępcy – nie mie-
liśmy kontaktu z Markiem Falentą. Niczego nie 
inspirowaliśmy w tej sprawie, nie mieliśmy żadnej 
wiedzy – realnej wiedzy, podkreślam – na temat 
tego, jak wygląda ten proceder i kto za tym stoi. 
Dowiedzieliśmy się o nim, tak jak wszyscy pań-
stwo, ze środków masowego przekazu. Myślę, że 
to jest jednoznaczna odpowiedź.

Jeśli chodzi o pytanie pana marszałka à propos 
partyjnej przynależności tych funkcjonariuszy czy 
też osób pełniących funkcje publiczne w samorządzie 
oraz parlamentarzystów, to my nie patrzymy na ety-
kiety, legitymacje partyjne. Nie mam teraz w tej chwi-
li takiej wiedzy, kto do jakich partii należał, z kim 
był związany. Mogę oczywiście udzielić szczegółowej 
odpowiedzi na piśmie. Jak powiedziałem…

(Senator Bogdan Borusewicz: To proszę udzielić 
mi odpowiedzi na piśmie. Nie chodzi mi o nazwi-
ska…)

Jasne, rozumiem.
(Senator Bogdan Borusewicz: …tylko o statysty-

kę.)
Bardzo zróżnicowane to jest. W tym roku, zdaje 

się, prowadzimy kontrolę, jeśli dobrze pamiętam, 4 
parlamentarzystów – 3 jest z Prawa i Sprawiedliwości, 
1 jest chyba spoza. W ubiegłym roku więcej było 
parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej 
i z PSL, a mniej było, jak pamiętam, parlamenta-
rzystów z Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam 
też, że to na bazie materiałów Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zrealizowaliśmy sprawę jednego 
z senatorów, dotyczącą działań korupcyjnych. To też 
była sprawa prowadzona w oparciu o nasze ustalenia. 
Jest to senator z opcji rządzącej i wiele przestępstw 
korupcyjnych zostało tutaj… wiele zarzutów zostało 
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(senator T. Grodzki) wania tego celu w postaci importu. No, jeśli ten węgiel 
jest tańszy, jeśli są opłacone opłaty celne i wszystkie 
inne związane z importem… No, nie możemy usta-
nowić ceł zaporowych i wprowadzić zakazu importu 
tego węgla. Chociaż mogę powiedzieć jeszcze w ten 
sposób: na pewno prowadzimy takie sprawy, gdzie 
przedmiotem naszego zainteresowania, choć może nie 
wprost, jest też import, w tym także węgla z Rosji.

Jeśli chodzi o to, o co pytał pan senator, o sprawę 
tzw. wręczenia w kopercie 50 tysięcy zł, to sprawą, 
o ile mi wiadomo, zajmuje się prokuratura. Nie jest 
to sprawa, która jest poza zainteresowaniem organów. 
Ten biznesmen zgłosił się do prokuratury. W tej chwili 
w sprawie podejmowane są czynności sprawdzające. 
Poproszono tego pana o dostarczenie dodatkowych 
dokumentów. Nie wiem, czy on złożył takie zeznanie, 
że wręczył kopertę. To jest oświadczenie medialne. 
Prawda? My jesteśmy gotowi, jeżeli prokuratura nam 
powierzy… Bo tu też jest pewna hierarchia. Jeżeli 
jeden organ zajmuje się tą sprawą, ona nawet nie jest 
wszczęta, to trudno, żebyśmy teraz my, w momen-
cie kiedy jest prowadzone postępowanie, wchodzili 
ze swoją aktywnością. Tym bardziej że można po-
wiedzieć, że sprawa odbywa się przy podniesionej 
kurtynie, opinia publiczna wie, jakie są ustalenia i ja-
kiego rodzaju, nazwijmy to, zeznania są składane. 
Nie wiem, czy tam było takie zeznanie, że wręczył. 
Wydaje mi się, że nie ma takiego zeznania, że wręczył 
50 tysięcy zł. Może jest coś takiego, że usiłował, jeśli 
dobrze pamiętam, albo że chciał. Przynajmniej on tak 
twierdzi, ten pan biznesmen. Ja powtarzam: sprawą 
zajmuje się prokuratura. Ja nie znam żadnych innych 
dowodów. Myślę, że jeżeli to śledztwo zostanie nam 
powierzone, to oczywiście będziemy się tym zajmo-
wać. To nie jest tak, że uciekamy od tego rodzaju 
spraw, ale jest pewien porządek, który musi wyni-
kać… i w tym porządku, tutaj jest sprawa dosyć czy-
telna, prokuratura jest w stanie to ustalić. Nie wiem, 
na jakim etapie i dlaczego… Zdaje się, że ten pan 
biznesmen nie przedstawił dokumentów finansowych 
przetłumaczonych, jest z tym jakiś problem. Ale na 
pewno nie jest tak, że CBA obawia się tej sprawy. Na 
pewno się tego nie obawiamy i nie ma najmniejszego 
powodu, żeby sądzić, że jeżeli śledztwo zostanie nam 
powierzone, to nie będziemy prowadzić czynności. 
Tyle że na razie nie zostało ono wszczęte.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, po pierwsze, dziękuję za takie 

wyczerpujące sprawozdanie. Po drugie, chciałbym 

Drugie pytanie. Wspomniał pan sam, że biuro 
patrzy władzy na ręce. Gdybym ja wręczył panu 
50 tysięcy dla znajomego księdza i zeznał to przed 
prokuratorem, to przypuszczalnie by wszczęto po-
stępowanie wyjaśniające. Proszę mi powiedzieć, dla-
czego kiedy obywatel innego kraju formalnie zeznał 
przed prokuratorem, że wręczył jednemu z posłów 
kopertę z 50 tysiącami zł dla znajomego księdza za 
jakąś tam przysługę, ten temat nie jest w ogóle przez 
państwa eksplorowany. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Ze spraw, które pani senator wymieniła, niektóre 

mają charakter bardziej medialny, ale inne sprawy 
oczywiście – tak jak zakup samolotów dla VIP-ów… 
Tą sprawą też się zajmowaliśmy, była ona przedmio-
tem osłony. O szczegółach mogę powiedzieć, bo nie 
jest to sprawa, która pozostawia… Zresztą zakup nie 
tylko tych samolotów jest przedmiotem analiz tudzież 
uwagi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Myślę, 
że wiele innych inwestycji, w tym też wojskowych, 
jest w obszarze zainteresowania biura, przy współ-
pracy ze strony Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

A jeśli chodzi o Polską Fundację Narodową, to jest 
to chyba taka sprawa bardziej nagłaśniana medialnie. 
À propos tego, czy były tam działania zgodne ze sta-
tutem, to przypominam, że nadzór nad fundacjami 
sprawuje sąd. I też sprawą ewentualnej jego oceny 
jest to, czy doszło tam do jakichś nadużyć. Ja mogę 
powiedzieć, że nie przypominam sobie faktu, żeby-
śmy prowadzili jakąś sprawę, jeśli chodzi o Polską 
Fundację Narodową. Mogę się mylić, bo spraw jest 
dużo, ale nie sądzę.

Jeśli chodzi o wycinkę puszczy, to nie mam wie-
dzy o tym, abyśmy jakieś sprawy związane z drew-
nem z wycinki puszczy, dotyczące tego, co się z tym 
drewnem działo, przeprowadzali.

Zakup kolekcji oczywiście był w obszarze zain-
teresowania biura. Robiliśmy tam działania osłono-
we i jakby sprawdzeniowe, znamy szczegóły, były 
one raportowane. Ta sprawa podlegała, nazwijmy to, 
szczególnej ocenie i wnikliwej analizie. Tyle mogę 
powiedzieć.

Jeśli chodzi o import węgla z Rosji, to ja, Szanowni 
Państwo, powiem tak. Jak już wspomniałem, mamy 
wolny rynek i trudno, powiedzmy sobie, w ramach 
wolnego rynku zabronić przedsiębiorstwom realizo-
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(senator K. Radziwiłł) Senator Bogdan Klich:

Panie Ministrze, przed 2 tygodniami upadłość 
ogłosiła Huta Częstochowa, a jeśli chodzi o dawną 
Hutę Sendzimira, w tej chwili Hutę ArcelorMittal 
w Krakowie, mamy do czynienia z ograniczeniem 
produkcji, co może doprowadzić do znacznych re-
dukcji zatrudnienia. W obu przypadkach mówi się 
o tym, że jednym z powodów jest zwiększenie im-
portu stali do Polski z Rosji, jeśli dobrze pamiętam, 
o około 260% w stosunku do ubiegłego roku. Ten 
import stali do Polski z kierunku rosyjskiego wzra-
sta z roku na rok. Proszę mi powiedzieć, czy w tych 
sprawach prowadzą państwo postępowania doty-
czące legalności bądź nielegalności działań w tym 
zakresie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Radziwiłła, 
to jest oczywiste, że ta sprawa w tle ma swoje drugie 
czy nawet trzecie dno. Mamy do czynienia z presją 
koncernów farmaceutycznych. To jest bardzo prze-
myślana, dobrze dopracowana strategia, prowadzona 
poprzez działania medialne, wywołanie pewnych 
kwestii, odpowiednie ich prezentowanie, wywiera-
nie presji… Zresztą pan minister miał oczywiście 
okazję sam zobaczyć, jak to wygląda. Presja wywie-
rana jest przez różnych lobbystów trafiających do 
parlamentu, ale też do ministerstwa, do poszczegól-
nych agend, w których, nazwijmy to, generuje się po-
trzebę leczenia czy też wprowadzenia danego leku, 
żeby… I to jest oczywiście podparte argumentami 
natury medycznej, etycznej, często prezentowane 
są przy tym obrazki z ludźmi chorymi np. na łusz-
czycę, która jest taka bardzo dramatyczna. Mamy 
niewielką liczbę osób, które są chore, a szczególnie 
dzieci. Często w mediach… Też ostatnio widziałem 
taki materiał. A potem formułuje się w stosunku do 
rządu określone roszczenia, żądania. To jest pod-
parte oczywiście tym, że brak takich działań spo-
woduje cierpienie itd. W przypadku służby zdrowia 
zawsze mamy do czynienia z cierpieniem. Trzeba 
właściwie dzielić środki, my to widzimy. Na pewno 
nasi specjaliści i analitycy, którzy współpracują ze 
specjalistami Ministerstwa Zdrowia, te problemy 
omawiają. Ale też na to reagujemy. Nie mogę mó-
wić o wszystkim, ale na pewno część kwestii, które 
my ustalamy, ma swój wymiar, to jest ewaluowane 

zadać pytanie, które wprawdzie nie ma związku z te-
matyką punktu, bo to jest sprawozdanie dotyczące 
2018 r., ale ponieważ wielu senatorów zadawało py-
tania dotyczące wszystkiego, co wiąże się z państwa 
działalnością, ja też ośmielam się wystąpić z takim 
pytaniem i być może z sugestią.

W ostatnim czasie, w ostatnich dniach mamy do 
czynienia z takim bardzo wyraźnym nasileniem in-
formacji na temat jakoby dramatycznej sytuacji na 
rynku leków refundowanych, niedostępności tych 
leków i jakiegoś strasznego kryzysu, który grozi bez-
pieczeństwu pacjentów. Ja analizowałem, dlaczego 
z takim zjawiskiem mamy do czynienia, i muszę po-
wiedzieć, że mając już poprzednio troszeczkę podej-
rzeń, dzisiaj przekonałem się, że coś jest na rzeczy. 
Na jednym z portali medycznych obok siebie były 
2 informacje: jedna o tym, jak to brakuje różnych 
leków na rynku, a zaraz obok było narzekanie jednej 
z firm farmaceutycznych, która mówi, jak to strasznie 
Ministerstwo Zdrowia naciska na nią, żeby obniżała 
cenę podczas negocjacji w Komisji Ekonomicznej. 
Muszę powiedzieć, że to wszystko składa mi się w ja-
kiś obraz. Ja rozumiem, że politycy opozycji pod-
chwytują taką sprawę, że dziennikarze żyją z tego, 
ale mam wrażenie, że tak naprawdę jest gdzieś tam 
drugie dno.

Moje pytanie jest takie: czy państwo się interesują 
tą kwestią? Oczywiście wiem, że mają państwo swoje, 
że tak się wyrażę, oko w Komisji Ekonomicznej. Ale 
czy widzi pan minister tutaj jakiś problem, który w tej 
chwili narasta? A jeśli nie, to czy istnieje szansa, żeby 
się temu przyjrzeć?

I przy okazji druga sprawa, która się z tym wią-
że. Myślę, że część z nas, senatorów, zwłaszcza 
tych, którzy zajmują się ochroną zdrowia, otrzyma-
ła w ostatnich dniach zaproszenie czy prośbę o spo-
tkanie od amerykańskiej firmy, która produkuje 
jeden z leków stosowanych w mukowiscydozie. No, 
ja odmówiłem tego spotkania. Zastanawiam się, jak 
inni senatorowie. Ale wiem też, że w najbliższym 
czasie planowana jest konferencja na temat tej cho-
roby. No, oficjalnie w tej prośbie o spotkanie była 
prośba o omówienie problemu, z jakim borykają się 
pacjenci z mukowiscydozą w Polsce. Ale z drugiej 
strony, skoro coś takiego wychodzi od firmy pro-
dukującej lek, który w Polsce jak dotychczas nie 
jest refundowany – ale przypuszczam, że jest taki 
plan tej firmy – to czy to wszystko nie układa się 
w jakąś całość, w coś, czym państwo się zajmują? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.
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(szef E. Bejda) Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałabym jednak dopytać 

o Polską Fundację Narodową. Koleżanka zadała py-
tanie, czy zajmujecie się państwo sprawą niesłusznie 
wydanych środków na pseudoreklamę sądów. Czy 
to było w obronie polskości? Mam takie pytanie. To 
pytanie na pewno nie byłoby postawione, gdyby nie 
środki, i to ogromne środki, które są przekazywane 
od różnych podmiotów gospodarczych, i to państwo-
wych. Gdyby ta narodowa fundacja utrzymywała się 
ze swoich środków, to byłaby zgoda. Niechby tylko 
sąd nadzorował przebieg czy też sposób wydatko-
wania środków i sprawowania funkcji. Skoro jednak 
są to nasze środki, publiczne, to chyba pan uzna, że 
CBA ma tutaj wiele do powiedzenia. Czy państwo 
zajmujecie się tym w jakimkolwiek zakresie, czy też 
zdecydowanie nie, o czym pan już wcześniej powie-
dział? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator, pan marszałek 
Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, dokonaliście zatrzymań całe-
go szeregu osób, prezesów spółek Skarbu Państwa 
i członków rad nadzorczych, m.in. Polic i Lotosu 
Petrobalticu, a także Kwaśniaka z KNF i jego ówcze-
snego szefa. W tych przypadkach sąd stwierdził, że 
zatrzymania były niezasadne. Czy w związku z tym 
analizujcie tę sytuację, wyciągacie jakieś wnioski? 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Przy tych zatrzymaniach można dostrzec 
bliską współpracę z telewizją publiczną, z TVP. Czy 
macie jakieś umowy z telewizją publiczną, że po-
wiadamiacie o ewentualnych zatrzymaniach, po-
dajecie miejsce, godzinę? Albo czy robicie to poza 
jakąkolwiek umową? Czy pan decyduje i poleca, czy 
sam zawiadamia, czy poleca swoim funkcjonariu-
szom zawiadamianie telewizji publicznej? Bo w tych 
wszystkich wymienionych przypadkach w czasie za-
trzymań, które przez sądy były potem oceniane jako 
niezasadne, materiały ukazywały się w telewizji. 
W związku z tym prosiłbym o odpowiedź, czy CBA 
współpracuje z telewizją publiczną. Oczywiście nie 
ma takiego zakazu, ale ja chciałbym się dowiedzieć.

Dziękuję, Panie Marszałku. To wszystko.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

poprzez przekazywanie informacji i podejmowanie 
stosownych decyzji.

I jakby część problemu z równoległym łańcuchem 
dostaw to absolutnie… Poza tym, że oczywiście po-
woduje to braki na rynku, są to ewidentne straty dla 
dużych koncernów farmaceutycznych. Bo przecież 
wiadomo, że to wszystko polega na różnicy w cenach. 
Na Zachodzie dane leki, też produkowane przez te 
same koncerny, są drogie, u nas są tańsze, są oczy-
wiście refundowane, przynajmniej część z nich, część 
nie jest. Tak więc wywóz absolutnie się opłaca. I to 
jest wbrew… Jest ta presja, widzimy to, jest też lob-
bing. To zjawisko obserwujemy, monitorujemy. Za 
każdym razem… À propos wprowadzenia danego 
leku… Nie możemy oczywiście obejmować kontrolą 
wszystkiego, ale widzimy elementy presji i lobbin-
gu w przypadku listy leków refundowanych – jest 
to bardzo wrażliwa część – oraz wprowadzania no-
wych leków, dopuszczania ich do obrotu. Tutaj też jest 
część naszej aktywności, działamy w tym obszarze. 
Absolutnie widzimy ogromną ilość pieniędzy, która 
jest generowana w oparciu o obrót lekami. Są 2 agen-
cje działające przy ministerstwie, jedna wprowadza 
leki, druga podejmuje decyzje w przedmiocie refun-
dacji. Mogę powiedzieć, że w sposób stały monito-
rujemy aktywność w tym obszarze.

Jeżeli chodzi o Hutę Częstochowa, to mogę tutaj 
powiedzieć, że problem jest nam znany. Właściwie 
trudno mi więcej powiedzieć na forum publicznym.

Jeśli chodzi o zwiększenie importu stali do Polski, 
to oczywiście jest to w obszarze zainteresowania 
biura w tym kontekście, że część importu może być 
przedmiotem przestępstw karuzelowych, wyłudzeń 
podatkowych, oszustw. W tym zakresie z całą pew-
nością mamy te sprawy w oglądzie. Nie jesteśmy 
jednak od tego, żeby, tak jak powiedziałem, anali-
zować sprawę zjawiska – to jest kwestia podjęcia 
decyzji przez rząd – tego, jak to zjawisko wygląda 
globalnie. Jeśli chodzi o import stali, to analizujemy 
to raczej od strony oszustw podatkowych, ewentu-
alnie przestępstw korupcyjnych popełnianych przez 
służby celno-skarbowe. To samo dotyczy rosyjskiego 
węgla. Nie wiem, czy to jest… Przepraszam, nie mogę 
więcej powiedzieć w tej formule, jeżeli chodzi o Hutę 
Częstochowa.

(Senator Tomasz Grodzki: Ale zauważają państwo 
ten problem?)

Tak.
(Senator Tomasz Grodzki: Pochylacie się nad tym?)
Ja naprawdę tyle mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.
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mienia, przy okazji organizacji – to też wynika z au-
dytu w spółkach Skarbu Państwa – imprez, nazwijmy 
to, eventowych. To były 2 duże imprezy, Verva Street 
Racing oraz maraton Orlen. Otóż, Szanowni Państwo, 
nie była to sprawa nieznana prezesowi, ona była zna-
na. Postawiono zarzut sprzeniewierzenia mienia na 
ponad 3,5 miliona zł przy organizacji imprezy Verva 
Street Racing. Otóż rzecz polegała na tym, że Orlen 
nie upomniał się o środki z biletów na ponad 3,5 mi-
liona zł. Oczywiście była wiedza po stronie Orlenu 
i po stronie prezesa o tym, że to są środki, które po-
winny w ramach realizacji tej umowy być przekazane 
przez firmę eventową. Czy to jest duża strata? Można 
powiedzieć, że w formule funkcjonowania Orlenu, 
który jest wielką firmą – nie, ale też dla każdego z nas 
jest oczywiste, że to jest strata bardzo duża. Prawda? 
I wobec tego zarzut naszym zdaniem jest absolutnie 
zasadny, my też nie mamy wątpliwości co do tego, że 
prezes wiedział o tym, w jaki sposób się to odbywa.

Dla porządku pokażę teraz sprawozdanie à propos 
tego, ile te imprezy kosztowały, a ile kosztują teraz. 
To też jest sprawa tego, w jaki sposób zarządza się fir-
mami. Otóż w 2015 r. organizacja Verva Street Racing 
kosztowała prawie 10 milionów zł, a teraz, w 2018 r., 
kosztuje 3 miliony. Maraton Orlen w 2015 r. kosztował 
14 milionów zł, teraz kosztuje niecałe 9 milionów. 
Więc, jak państwo widzicie, na każdej z tego rodzaju 
aktywności są oszczędności, pewnie też wynikające 
z tego, że teraz prezesi nie zapominają o tym, żeby 
jednak należności z biletów trafiły do Orlenu. To jest 
taka uwaga może trochę uszczypliwa, ale pokazująca 
sposób zarządzania.

Teraz inne sprawy – zarzuty dla prezesa Enei. 
Tam był zakup linii napowietrznej z Białorusi, która 
nie funkcjonowała. Kupiono ją od spółki cypryjskiej, 
też za kwoty wielomilionowe, i nie dość, że nie funk-
cjonowała, to jeszcze była poddzierżawiona innemu 
podmiotowi – najoględniej rzecz ujmując, nietran-
sparentnemu. Postawiono zarzuty całemu zarządowi 
Enei, również prezesowi.

Sprawa Polic. Mamy do czynienia z wieloma dzia-
łaniami tej spółki. Najbardziej dojmujący jest kontrakt 
z jednym z państw afrykańskich na wydobycie…

(Senator Tomasz Grodzki: …fosforanów.)
Fosforanów, tak.
(Senator Krystian Probierz: Fosforytów.)
Fosforytów, przepraszam.
Okazuje się, że za pośrednictwem jednej ze spółek 

polskich… Czyli, krótko mówiąc, Police nie zawierały 
bezpośrednio tych umów, tylko przez pośrednika. 
Koszt – ogólny koszt, nazwijmy to – obrotów z tą 
spółką oraz z podmiotami w Afryce to są setki… 
ponad 100 milionów zł. Ja szacuję tutaj, mówię o tym 
z pamięci, ale wydaje mi się, że to było znacznie wię-
cej. W efekcie kupiono tam kopalnię, która już była 
wyeksploatowana. To po pierwsze. Po drugie, kupiono 

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:

Może zacznę od zatrzymań prezesów spółek 
Skarbu Państwa. Ja powiedziałem o tym, że zatrzy-
mywaliśmy też prezesów, nazwijmy to, wybranych 
przez tę ekipę, członków rad nadzorczych, prezesów. 
To nie jest tak, że Centralne Biuro Antykorupcyjne 
prowadzi tylko i wyłącznie działania skierowane na 
byłych prezesów, wybranych, nazwijmy to najogól-
niej, przez poprzednią… w związku z pełnieniem 
rządów przez poprzednią ekipę. Jak państwo pamię-
tacie, państwo pytaliście mnie wcześniej o audyt, jaki 
przeprowadziliśmy w spółkach Skarbu Państwa, o to, 
jakie są rezultaty tego audytu. Zatrzymania i posta-
wienie zarzutów są rezultatem tego audytu. Ja przy-
pomnę, że mamy zarzuty przedstawione byłemu 
prezesowi Lotosu dotyczące niegospodarności na 
ponad 200 tysięcy zł. Jeśli mogę przybliżyć kwestię 
tej umowy, to powiem, że fakty wyglądają w sposób 
następujący…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, ja 
nie pytam…)

Ale nie, to jest…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Marszałku, to pan doprecyzuje.)
(Senator Bogdan Borusewicz: …o możliwość sta-

wiania zarzutów, ale o zatrzymania…)
Tak, dlaczego został zatrzymany, ja zaraz o tym… 

Bo na czym polegał zarzut? Otóż sformułowany za-
rzut niegospodarności polegał na tym, że zawarto 
umowę z byłym asystentem posła Nowaka dotyczą-
cą budowy zbiorników strategicznych w kawernach 
solnych. Oczywiście żadnych świadczeń z tytułu tej 
umowy nie zrealizowano. Umowa była na ok. 240 
tysięcy zł. Przesłuchaliśmy świadków, nie było wi-
dać, żeby ta osoba jakiekolwiek świadczenia z tytułu 
tej umowy spełniała. No, jest to wydatek… krótko 
mówiąc, sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych. 
Tę umowę bezpośrednio zawarł prezes Lotosu. Nie 
była to umowa, o której prezes nie wiedział, bo sam 
bezpośrednio doprowadził do jej zawarcia, i takie są 
ustalenia. Uznaliśmy, że zachodzi obawa matactwa, 
sprawa jest poważna, należy zadziałać w sposób wła-
ściwy i zabezpieczyć też materiały. Osoba wzywana 
w tym zakresie może dokonać zniszczenia, usunię-
cia materiałów dowodowych, uznaliśmy więc, że ze 
względu na fakt i okoliczności sprzeniewierzenia tego 
mienia należy przeprowadzić wraz z prokuraturą 
zatrzymanie. Sąd uznał, że było niezasadne… Tam 
był też wniosek o tymczasowy areszt i sąd odmówił 
tymczasowego aresztu z uwagi na to, że sprawa była 
sprzed iluś lat.

Kolejna sprawa, sprawa prezesa Orlenu, byłego 
prezesa Orlenu. Również był zarzut sprzeniewierzenia 
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(szef E. Bejda) Jeśli chodzi o współpracę z telewizją… Całość 
polityki informacyjnej realizujemy przez nasze biuro 
prasowe. Nie jest tak, że mamy jakikolwiek kontrakt 
z telewizją publiczną ani z jakąkolwiek inną tele-
wizją. Jest tak, że o pewnych działaniach informu-
jemy wspólnie z prokuraturą, bo opinia publiczna 
powinna wiedzieć o takich działaniach. Państwo też 
oczekujecie tego, żeby rezultaty przynajmniej w tym 
zakresie… Wiadomo, że nie możemy mówić o aktyw-
ności operacyjnej, bo ona ma charakter niejawny, ale 
pewne rzeczy trzeba powiedzieć. Opinia publiczna, 
jak uważam, powinna mieć właściwe informacje à 
propos tego, co dzieje się w poszczególnych spra-
wach. I takim momentem jest czas przeprowadzenia 
realizacji procesowej, kiedy możemy ogłosić, jakie-
go rodzaju zarzuty zostały postawione i z czego to 
wynika. Można wtedy przekazać opinii publicznej 
ważne informacje. I sądzę, że to jest część polityki, 
która powinna być realizowana. Ona jest uzgadniana 
z prokuraturą. Nie ma czegoś takiego, że jakakolwiek 
telewizja… Jest tak: ten, kto jest zainteresowany, do-
staje te informacje, a kto nie jest zainteresowany… 
No, mamy wolny rynek mediów. Nie wszystkie media 
są zainteresowane tymi informacjami. Niektóre media 
nie pokazują tych informacji, nie chcą. No, to jest ich 
polityka. My w swoim zakresie nie mamy szczególnej 
relacji z TVP czy… Mogę powiedzieć tak: niektórzy 
dziennikarze się tym interesują, a inni nie, dzienni-
karze interesują się różnymi problemami. Ale też nie 
jest powiedziane, że nie prowadzimy… Biuro właści-
wie ma kontakt ze wszystkimi dziennikarzami, także 
z tymi z mediów, które, nazwijmy to tak, krytykują 
nas. Myślę o tych z „Gazety Wyborczej” czy TVN. 
Z tymi dziennikarzami też mamy kontakt, absolutnie, 
przychodzą i wymieniamy się… Aha, jeszcze jedna 
rzecz, Szanowni Państwo. Nie można też dawać su-
pozycji – a były już tego rodzaju supozycje – że jeżeli 
któryś dziennikarz przychodzi do biura prasowego 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to jest tajnym 
współpracownikiem. To jest, proszę państwa, napraw-
dę… Tego typu informacje pojawiają się w obiegu 
publicznym, być może kolportowane przez wrogich 
sobie dziennikarzy albo jakichś lobbystów. Nie jest 
to prawdą. My nie współpracujemy z dziennikarzami 
w sposób tajny. Nie ma czegoś takiego, bo po prostu 
jest zakaz w ustawie. Jednak oczywiście w sposób 
jawny każdy może do nas przyjść.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Stwierdzam, że lista pytań została wyczerpana.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, jest jeszcze 

jedno.)
Pan marszałek ma jeszcze jedno. Ale to już po 

przerwie, bo o 12.00 muszę ogłosić przerwę.

koncesję, której w ogóle miało nie być, bo kupiono 
teren, który w ogóle nie był przewidziany do eksplo-
atacji, do eksploracji. Dodatkowo w sposób podstępny 
wprowadzono w błąd opinię publiczną czy też organy 
w spółce. Spółka kupowała ten towar, mówiąc o tym, 
że kupuje go od swoich spółek, które mieszczą się 
w Afryce, a tak naprawdę była to nieprawda – i jesz-
cze nie płaciła dostawcom, brytyjskim podmiotom. 
Więc to jest cała sfera, nazwijmy to najoględniej, 
zarządzania dalekiego od ideału. I za to odpowiadał 
prezes tej spółki. On dostał zarzuty, został zatrzy-
many, ale to nie jest wszystko – to jest tylko część, 
sprawa jeszcze nie jest zakończona.

A więc oczywiście, jak państwo widzicie… Jest 
wreszcie sprawa PGE, jednej ze spółek z PGE, któ-
ra kupiła, w Przeworsku bodajże, urządzenia, które 
w ogóle nie funkcjonowały, za ponad 20 milionów zł, 
a potem to odsprzedano ze stratą. Tutaj też cały zarząd 
otrzymał zarzuty.

Myślę, że każde z tych działań jest poparte fak-
tami, ustaleniami. Wynika to, jak powiedziałem 
z audytu, który pokazuje, w jaki sposób zarządzano 
spółkami Skarbu Państwa. Ale chcę powiedzieć jasno, 
że to nie znaczy, że w chwili obecnej Centralne Biuro 
Antykorupcyjne nie monitoruje procesu zarządzania 
kluczowymi spółkami. Przykład PGZ moim zdaniem 
jest bardzo dobrym przykładem – zatrzymanie zarzą-
du, członków zarządu oraz dyrektora z Ministerstwa 
Obrony Narodowej, czyli postaci, jakkolwiek by było, 
ważnych. Uważamy, że to też ma efekt ogólnoprewen-
cyjny – te działania są nie do przecenienia.

Jeśli chodzi o Polską Fundację Narodową, to, tak 
jak powiedziałem, mogę sprawdzić, ale wydaje mi 
się – i chyba się nie mylę – że nie podejmowaliśmy 
działań w tym obszarze. Chcę powiedzieć, że spółki 
w ogóle mają swoje fundacje. To nie jest kwestia prze-
kazywania środków tylko na jedną Polską Fundację 
Narodową – są też inne tego typu osoby prawne, które 
prowadzą działalność, nazwijmy to, non profit, wspie-
rając różne przedsięwzięcia charytatywne itd. Jeśli 
chodzi o Polską Fundację Narodową, to ta sprawa 
jest w toku, o ile dobrze pamiętam – tam jest jakiś 
spór w sądzie à propos tego. Mogę dać odpowiedź 
na piśmie, już taką precyzyjną, ale z tego, co wiem, 
wynika, że to jest poza naszym zainteresowaniem.

(Senator Grażyna Sztark: Bardzo proszę.)
To chyba wszystko.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję, 

Panie Ministrze.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, ja 

pytałem o współpracę z telewizją…)
A, przepraszam. Już, oczywiście…
(Senator Bogdan Borusewicz: …bardzo bliską…)
Panie Marszałku, już mówię.
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(wicemarszałek M. Seweryński) korekt oświadczenia majątkowego. Korekty dokonują 
senatorowie i posłowie i nie było takich zastrzeżeń… 
Te korekty dotyczą np. sytuacji, kiedy ktoś sobie coś 
przypomni albo źle dodał. Takie sytuacje się zdarzają, 
szczególnie wśród nowych posłów i senatorów. Tak 
będzie w nowej kadencji, ponieważ formularze tych 
oświadczeń majątkowych są bardzo nieostre. Np. war-
tość mieszkania czy nieruchomości. Każdą taką war-
tość można zakwestionować, bo nie ma zasady, jaka… 
Czy to ma być opinia biegłych, czy wartość kupna, co 
uważam za właściwe, bo przecież badacie nie to, czy 
ktoś jest bogaty, czy biedny, tylko przepływy finan-
sowe. Korekty są zwyczajem od początku funkcjono-
wania oświadczeń, są akceptowalne od wielu lat przez 
marszałków. I dlatego pana, Panie Ministrze, pytam: 
czy to jest jakaś indywidualna próba interpretacji, czy 
to jest także pana stanowisko? Chcę powiedzieć, że 
jeżeli to byłoby stanowisko CBA, to byłby to poważny 
problem dla wielu parlamentarzystów. Myślę także, 
że dla wyrobienia opinii…

(Rozmowy na sali)
Już kończę. To jest moje pytanie. Ale oczywiście 

doskonale pan wie, że formularze tych oświadczeń są 
bardzo nieostre i w związku z tym przy wypełnia-
niu mogą być różne interpretacje. A widzę, że CBA 
stara się jakby koncentrować na różnych problemach 
z oświadczeniami. Tak było, widzę, z wieloma osoba-
mi, które mają problemy. Problemy dotyczą właśnie 
złożonych oświadczeń majątkowych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Skończył pan marszałek?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, dziękuję.)
Panie Ministrze, proszę.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Otóż, Panie Marszałku, wyjaśniając sprawę, chcę 

powiedzieć w ten sposób. Prawo oczywiście nie prze-
widuje formalnie takiej instytucji jak korekta, a prak-
tyka oczywiście wskazuje na to, że takie korekty są 
wskazane. Nie wiem, jak wyglądała ta zaprezento-
wana przez funkcjonariuszy czy przez funkcjona-
riusza opinia. To jest tak, że zawsze oświadczenie 
majątkowe ocenia się pod kątem prawdziwości i też 
pewnych intencji. Inaczej mówiąc, mimo że prawo nie 
przewiduje korekty, ona jest w praktyce stosowana. 
Jeżeli ktoś zapomniał ‒ to jest ludzka rzecz ‒ albo był 
nieprecyzyjny czy nie wiedział, to nie podlega ocenie 
prawnokarnej. Zawsze tego rodzaju wątpliwości ‒ za-
pomnienie przez kogoś tudzież brak wiedzy ‒ uznaje 
się za okoliczność przemawiającą na korzyść osoby, 
która jest obowiązana do złożenia oświadczenia ma-

(Senator Bogdan Borusewicz: Aha, przerwa bę-
dzie.)

To pan marszałek zada pytanie po przerwie, czy 
zrezygnuje z pytania?

(Senator Bogdan Borusewicz: Po przerwie, Panie 
Marszałku.)

Po przerwie, dobrze.
W takim razie, proszę państwa, poinformuję tylko, 

że pan minister zobowiązał się do udzielenia pisem-
nej odpowiedzi na zadane wcześniej pytania przez 
panie senator Sztark i Zdrojewską, senatora Klicha 
i marszałka Borusewicza.

Informuję, że po przerwie w obradach przystąpi-
my do rozpatrywania punktu siedemnastego: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
ustawy o transporcie drogowym.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
Zapraszam teraz państwa na otwarcie wystawy 

„Potencjał rzeki Wisły w kontekście gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym” w holu na parterze.

Kontynuacja punktu dotyczącego informacji 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie po 
przerwie, o 12.30.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 

Bejda: Dziękuję bardzo.)

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 03  
do godziny 12 minut 30)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Zapraszam pana ministra.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-

stego piątego porządku obrad: informacja o wynikach 
działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
w 2018 roku.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jesz-
cze zadać pytanie szefowi Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego?

Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, wiemy o postępowaniu doty-

czącym oświadczenia majątkowego, które się toczy 
w stosunku do jednego z senatorów, ale w sprawie. 
To normalna sprawa i oczywiście nie chodzi mi o za-
sadność tego postępowania. Ale dowiedziałem się, że 
w toku przesłuchań CBA funkcjonariuszka stwierdzi-
ła, że nie uwzględnia czy nie powinna uwzględniać 
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(szef E. Bejda) mów związanych właśnie z nieostrością i niejasnością 
pewnych sformułowań zawartych w formularzu czy 
też w formularzach. Tak? Bo jest ich, zdaje się, nie 
wiem, czy nie ze dwadzieścia różnych. A więc to 
na pewno wymaga ujednolicenia. I to jest ważne, 
co jeszcze raz podkreślam: interpretacja na korzyść 
osoby zobowiązanej. Nie jest tak, że poszukujemy, 
nazwijmy to, pretekstu do tego, aby komuś postawić 
zarzut czy też stwierdzić, że działał w sposób inten-
cjonalny, że kłamał. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chciałem zadać pytanie na ten temat, ale pan już 

powiedział, że pracujecie nad formularzem. Czy pan 
nie uważa, że trzeba skupić się na przepływach fi-
nansowych i na zmianach pozycji finansowej, a nie 
na takiej czy innej wartości mieszkania, domu? Bo 
istotne jest to, czy nastąpiły jakieś dodatkowe przy-
pływy w czasie pełnienia funkcji. Nie mówię o od-
pływach, bo odpływy są inną sprawą. Każdy może 
własne pieniądze stracić i traci je tak, jak chce. Ale 
oczywiście istotne jest to, o czym mówię.

Cieszę się, że w CBA macie doświadczenie, pracu-
jecie nad tym. Mam nadzieję, że marszałkowie Sejmu 
i Senatu, którzy odbierają to i analizują jako właściwe 
podmioty, oraz nasze komisje będą mogli coś wnieść, 
ponieważ w Senacie i w Sejmie były próby jakby 
uściślenia zmiany tych formularzy oświadczeń, które 
nie są dobrymi formularzami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, à propos przepływów finanso-

wych… Jest oczywiste, że znajomość tych przepły-
wów jest kluczowa, i to nie tylko w sferze kontroli 
oświadczeń majątkowych. Jednak zwrócę uwagę na 
jedno. Jest prawo, które mówi o pewnej ochronie 
osób fizycznych przed nieuzasadnioną ingerencją 
służb w ich dane bankowe. Tutaj oczywiście mówię 
z pozycji kogoś, kto do tych danych sięga, ale to jest 
sprawa ważna i chciałem, żeby było to rozróżnienie. 
Otóż czym innym jest, powiedzmy, śledzenie prze-
pływów finansowych pomiędzy przedsiębiorstwami, 
a czym innym… Bo senatorowie i posłowie są oso-

jątkowego. Mimo tego, że prawo, jak powiedziałem, 
formalnie takiej korekty nie przewiduje, ona jest do-
puszczalna i jest wtedy oceniana w kategoriach ta-
kich, czy rzeczywiście ktoś zapomniał, nie wiedział, 
pomylił się, czy też w sposób świadomy ukrył pewne 
fakty, a poprzez złożenie korekty próbuje teraz sano-
wać ten stan rzeczy. To zawsze jest oceniane właśnie 
w kontekście ewentualnej odpowiedzialności. I, tak 
jak powiedziałem, interpretacja jest zawsze na ko-
rzyść osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia. 
Czyli wszystkie wątpliwości, które powodują, że my 
nie wiemy… Nie chcę wymieniać najbardziej skraj-
nego przypadku, że ktoś tam zapomni o samolocie 
‒ to jest rzecz z przeszłości… Powtarzam: sprawę 
oceniamy pod kątem… Żeby postawić komuś zarzut, 
musimy po stronie podmiotowej wykazać zamiar, 
czyli umyślność działania w zamiarze bezpośrednim. 
Prawda? Wobec tego nie wchodzi tutaj w grę kwestia, 
tak jak powiedziałem, pewnych zaniedbań, nawet 
wynikających z lekkomyślności czy też niewiedzy. 
I tylko w tym kontekście jest to interpretowane. Choć, 
tak jak powtarzam, prawo w sposób formalny nie 
przewiduje instytucji korekty, ale ona jest składana 
w tym sensie, że ktoś może powiedzieć, że nie wie-
dział bądź zapomniał. I to jest też oceniane. A więc 
to w tym kontekście…

Jest oczywiście sprawa nieprecyzyjności. 
Mówiłem już o tym i jeszcze raz powtórzę: przygoto-
wujemy nowy formularz oświadczenia majątkowego, 
który będzie jednolity dla wszystkich, aby te wąt-
pliwości były jak najmniejsze. Nie chcę powiedzieć 
„żeby ich w ogóle nie było”, bo pewnie takiego stanu 
rzeczy trudno oczekiwać. Chciałbym, żeby to podle-
gało szerszej konsultacji, oczywiście również z pań-
stwem. Nawet jeszcze zanim, powiedzmy, sprawie 
zostanie formalnie nadany bieg legislacyjny, można 
udostępnić opinii publicznej projekt takiego oświad-
czenia, tak aby można było w szeroki sposób prze-
prowadzić dyskusję. To jest duży problem. Inne kraje 
sobie z tym poradziły. Mają jednolite oświadczenia. 
U nas jest to duże wyzwanie i w ramach rządowego 
programu przeciwdziałania korupcji jest to dla nas 
jedno z zadań priorytetowych. Był projekt ustawy, tak 
jak powiedziałem, który upadł, który nie był procedo-
wany. W ramach tego projektu była zaprezentowana 
przez ministra koordynatora również sprawa ujedno-
licenia… Chcemy teraz spróbować. Nawet jeżeli nie 
będziemy przeprowadzali kompleksowej regulacji, bo 
ta dotyczy też sygnalistów i pewnych innych spraw… 
Było przewidziane ograniczenie prowadzenia dzia-
łalności przez osoby pełniące funkcję publiczną, 
było tzw. rozszerzone prawo antykorupcyjne. Jeśli 
nie kompleksowo, to przynajmniej w tym zakresie. 
Bo to jest bardzo ważne i rozumiemy wagę proble-
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(szef E. Bejda) dzać, tylko że od dużych wysokości, ale możemy 
też coś ustalić i przekazać do, powiedzmy, wydania 
stosownych decyzji albo też przekazać do prokuratury 
w celu wszczęcia śledztwa. Tak to wygląda. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są dalsze pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję panu.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 

Bejda: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że pan minister Ernest Bejda, szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania za-
dane przez następujących państwa senatorów: Sztark, 
Klicha, Zdrojewską i Borusewicza.

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Dziękuję panu ministrowi Ernestowi Bejdzie za 

przedstawienie informacji.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa-

cją o wynikach działalności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w 2018 r.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie 
drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1199, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 1199 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Jana Hamerskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Hamerski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze! Panie i Panowie!
W imieniu Komisji Infrastruktury mam zaszczyt 

przedstawić sprawozdanie z posiedzenia komisji po-
święconego zaopiniowaniu projektu zmian do ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie 
drogowym.

Przedmiotowa ustawa przyjęta została 13 czerwca 
2019 r. Ma na celu wdrożenie do polskiego porząd-
ku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej 
zdolności do ruchu drogowego pojazdów poruszają-
cych się w Unii oraz uchylającej dyrektywę z roku 
2000. Dyrektywa z 2014 r. reguluje kwestie związa-
ne z drogową kontrolą techniczną pojazdów wyko-
nujących przewóz drogowy rzeczy i osób, powyżej 
9 osób łącznie z kierowcą oraz przewozu ładunków 

bami fizycznymi, prawda? Wobec tego, żeby uzyskać 
dane z przepływów finansowych, musimy wystąpić 
o zgodę do sądu i dopiero po zgodzie sądu możemy 
to przeprowadzić, chyba że w ramach kontroli dana 
osoba wyrazi na to zgodę. Zatem my nie śledzimy 
przepływów finansowych osób fizycznych, bo byłoby 
to naruszenie prawa i tajemnicy bankowej. Możemy 
jednak porównywać… Chyba że są inne informacje, 
które pozwalają nam wszcząć odpowiednią procedu-
rę, tak aby te przepływy finansowe ustalić. Jednak co 
do zasady my dopiero wszczynając formalnie kon-
trolę, występujemy do sądu z wnioskiem… Jeżeli 
dana osoba wyrazi zgodę, to wtedy mamy możliwość 
sprawdzenia i ustalenia tych przepływów, a jeżeli nie, 
to występujemy do sądu. To jest też duży problem, bo 
instytucji bankowych i finansowych jest ponad 100 
i musimy uzyskać zgodę niezależnie od tego, gdzie 
ktoś ma konto, a nie wiemy tego i to też jest problem. 
W każdym razie przepływy analizujemy wtedy, kiedy 
formalnie wszczynamy kontrolę, chyba że w wyniku 
innych działań operacyjnych uzyskamy taką wiedzę, 
bo to też może stanowić przesłankę do tego, żeby taką 
kontrolę wszcząć. Zdarzało się wszczęcie kontroli 
np. na prośbę prokuratury, bo jej wynikało z działań 
śledczych, nawet prowadzonych bez naszego udziału, 
że należy taką kontrolę przeprowadzić. Tu pewnie nic 
się nie zmieni, bo jeśli chodzi o osoby fizyczne, to też 
stoimy na stanowisku, że ingerencja w przepływy 
osób fizycznych jednak powinna być obwarowana 
zgodą sądu, czyli, krótko mówiąc, wiedza w tym za-
kresie może być uzyskana po zgodzie sądu.

Czym innym są przepływy między przedsiębior-
stwami. Jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania, 
zresztą ta regulacja już obowiązuje. W dużej mierze 
pomoże ona nam w ściganiu różnych przestępstw: 
finansowych, karuzelowych, korupcyjnych itd. Cieszę 
się z tego, że to jest wprowadzone i obowiązuje. Moim 
zdaniem Polska jest liderem w porównaniu z innymi 
rozwiniętymi demokracjami, a myślę tutaj o krajach 
zachodnich: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech. 
Te regulacje są naprawdę bardzo dobre, wychodzą na-
przeciw dyrektywie Komisji Europejskiej, która jest 
wytyczną dotyczącą zwalczania przestępstwa prania 
brudnych pieniędzy, przeciwdziałania terroryzmowi, 
nie mówiąc o tym, że kluczową sprawą jest śledzenie 
przepływów finansowych pomiędzy firmami. Tak 
więc ta regulacja jest absolutnie bardzo dobra.

Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o osoby fizycz-
ne, to zawsze musi być zgoda sądu. Myślę, że to się 
nie zmieni. Jednak jest sprawa oceny majątku na dany 
dzień. Jeżeli są wątpliwości, to oczywiście można zle-
cić działania organom skarbowym, sprawdzenie, czy 
są sprawy ewentualnych oszustw podatkowych. No, 
my też możemy to robić w pewnym zakresie, spraw-
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

(senator sprawozdawca J. Hamerski) Czy przedstawiciel rządu, pan minister Rafał 
Weber, pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy?

Zapraszam na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić kilka ogólnych infor-

macji na temat ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie dro-
gowym.

Ustawa ma na celu implementację dyrektywy 
2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli tech-
nicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego 
pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz 
uchylającą dyrektywę 2000/30/WE.

Przedmiotem regulacji dyrektywy jest drogowa 
kontrola techniczna pojazdów zaprojektowanych 
i wykonanych do przewozu osób w liczbie powyżej 
9 łącznie z kierowcą, to kategorie pojazdów M2 i M3; 
pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków 
o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 
3,5 t, to kategorie pojazdów N2 i N3; przyczep o mak-
symalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, to ka-
tegorie pojazdów O3 i O4; oraz ciągników kołowych 
kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do 
wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.

Ustawa przewiduje następujące zmiany. Po pierw-
sze, możliwość przeprowadzania szczegółowych 
drogowych kontroli technicznych w mobilnych sta-
cjach kontroli drogowej i wyznaczonych punktach 
przeprowadzania kontroli drogowych. Po drugie, 
wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierowcę 
wykonującego przewóz drogowy protokołu aktual-
nej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka została 
przeprowadzona. Po trzecie, wprowadzenie obowiąz-
ku, by Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
w porozumieniu z komendantem głównym Policji 
planowali i organizowali wstępne kontrole drogowe 
stanu technicznego pojazdów, które są przedmiotem 
regulacji dyrektywy, w taki sposób, aby łączna liczba 
tych kontroli obejmowała w każdym roku co najmniej 
5% łącznej liczby kontroli pojazdów zarejestrowanych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po czwarte, 
wprowadzenie obowiązku posiadania przez kontro-
lujących przeprowadzających szczegółowe drogowe 
kontrole techniczne odpowiedniego wyszkolenia 
i kwalifikacji. Po piąte, rozszerzenie stosowania sys-
temu oceny ryzyka w zakresie liczby i wagi usterek 
wykrytych w kategoriach pojazdów objętych dy-
rektywą. Po szóste, możliwość wymiany informacji 

przekraczających 3,5 t. Oczywiście dotyczy to po-
jazdów wykonujących komercyjny transport dro-
gowy. Opiniowana ustawa zgodnie z założeniami 
wnioskodawców ma poprawić bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, ma poprawić poziom stanu techniczne-
go pojazdów oraz wpłynąć na zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń.

W art. 1 nałożono na kierujących pojazdami obo-
wiązek posiadania i okazywania podczas kontroli 
drogowej protokołu ostatniej kontroli technicznej. 
Kierujący pojazdami zarejestrowanymi za granicą 
zobowiązani są zaś do tego, aby posiadać dokument 
potwierdzający przeprowadzenie badań technicznych 
u nich w kraju. Główny inspektor transportu dro-
gowego w porozumieniu z komendantem głównym 
Policji planują i organizują wstępne kontrole tech-
niczne pojazdów, tak aby obejmowały one co naj-
mniej 5% łącznej liczby pojazdów zarejestrowanych 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrolujący 
na podstawie wyników wstępnej kontroli drogowej 
mogą kierować pojazd na szczegółową kontrolę dro-
gową. Ta szczegółowa kontrola może być przepro-
wadzana zarówno w stacjonarnych stacjach kontroli 
technicznej, jak i w stacjach mobilnych. Szkoleniem 
kontrolujących zajmują się inspektorzy transportu 
drogowego, Policja, komendant Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, komendanci oddziałów Straży 
Granicznej i dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, 
oczywiście każdy w zakresie swojej właściwości.

Ustawa ta uchwalona została przez Sejm na osiem-
dziesiątym drugim posiedzeniu w dniu 13 czerw-
ca. Jak już wspominałem, pochodzi z przedłożenia 
rządowego. Projekt ten został przyjęty przez Sejm. 
W głosowaniu wzięło udział 421 posłów, ustawa 
została przyjęta – był 1 głos sprzeciwu, a 2 posłów 
wstrzymało się od głosu.

W imieniu Komisji Infrastruktury Senatu mam 
zaszczyt zwrócić się do Wysokiej Izby o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister in-
frastruktury.
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów  

oraz niektórych innych ustaw

(sekretarz stanu R. Weber) Sprowadzają się one do 2 obszarów. Pierwszy obszar 
ma za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego 
w zakresie obrotu olejami opałowymi i olejami na-
pędowymi przeznaczonymi do celów opałowych. 
Druga zmiana to zastąpienie obowiązku uzyskiwania 
papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opa-
łowego do celów opałowych systemem elektronicz-
nym. Zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla urzędów 
wspomniany obowiązek był uciążliwy ze względu na 
liczbę dokumentów, które generował.

Jak powiedziałem na wstępie, jest to nie tylko 
zmiana tej jednej ustawy, lecz także innych ustaw. 
Zmiany są wprowadzane również w ustawie o po-
datku akcyzowym. A zmiana tych 2 ustaw impliku-
je z kolei zmiany w ordynacji podatkowej, ustawie 
o opłacie skarbowej, kodeksie postępowania w spra-
wach o wykroczenia, ustawie o Policji i ustawie 
o transporcie drogowym.

Po informacji uzyskanej od pana ministra Biuro 
Legislacyjne przedstawiło na obydwu posiedzeniach 
komisji swoje opinie. Były to oczywiście tożsame 
opinie. Biuro Legislacyjne zaproponowało 4 popraw-
ki, 3 z nich zostały od razu przejęte, od razu została 
wyrażona zgoda i zostały one zaakceptowane przez 
pana ministra. A czwarta proponowana poprawka, 
dotycząca okresu przejściowego, po wspólnych kon-
sultacjach nabrała nowego brzmienia i również zo-
stała przez ministerstwo zaakceptowana.

W dyskusji wziął udział w czasie posiedzenia 
Komisji Infrastruktury pan senator Peczkis, który 
nie odnosił się bezpośrednio do ustawy, tylko do no-
wych uprawnień, które są nadawane poszczególnym 
urzędom.

Następnie obydwie komisje, oczywiście każda 
osobno, przystąpiły do głosowania. Jednogłośnie 
przyjęte zostały wszystkie 4 poprawki: w pierwszej 
komisji 3 głosami za, w drugiej – 8. Później przeszli-
śmy do głosowania nad ustawą w całości z przyjętymi 
poprawkami i wynik był symetryczny, czyli pierwsza 
komisja przyjęła ją jednogłośnie, 3 głosami za, a dru-
ga – 8 głosami za.

I dlatego obydwie komisje występują do Wysokiej 
Izby z prośbą o przyjęcie tej ustawy z przyjętymi 
poprawkami.

Dziękuję, Panie Marszałku.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania?
Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję.)

między państwami członkowskimi Unii Europejskiej 
dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub 
niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących 
do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu.

Wdrożenie dyrektywy pozwoli na współpracę 
Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi or-
ganami kontroli innego państwa członkowskiego 
przy skoordynowanych drogowych kontrolach tech-
nicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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 ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1222, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1222 A i 1222 B.

Proszę sprawozdawcę, senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, a następnie sprawozdania 
Komisji Infrastruktury.

Senator Sprawozdawca  
Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Tak jak pan marszałek powiedział, w dniu 9 lipca 

obydwie komisje, czyli Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisja Infrastruktury, omówiły 
projekt zmian w ustawie o systemie monitorowania 
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz nie-
których innych ustaw.

Pan minister na posiedzeniu i jednej, i drugiej 
komisji przedstawił zmiany, które są proponowane. 
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Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery talnych oraz ustawy  

o pracowniczych programach emerytalnych

(wicemarszałek M. Seweryński) pracowniczych programów emerytalnych, zarządza-
nia nimi oraz ich organizacji, ułatwienie mobilności 
pracowników między państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej, uregulowanie zasad działalności trans-
granicznej oraz ułatwienie koordynacji praktyk nad-
zorczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Przebieg prac legislacyjnych w Sejmie wyglądał 
w ten sposób, że do Sejmu 7 maja 2019 r. wpłynął pro-
jekt ustawy, projekt rządowy, drugie czytanie odbyło 
się 12 czerwca, a 13 czerwca Sejm uchwalił ustawę. 
Została ona przyjęta z ponad 50 poprawkami. Sejm 
zagłosował w ten sposób, że 428 posłów było za, a 4 
było przeciw.

W trakcie prac w Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej co do ustawy wypowiada-
ła się pani legislator i wypowiadali się senatorowie 
Augustyn i Rulewski. Pani legislator właściwie nie 
miała żadnych większych zaleceń co do poprawek, 
jedynie mówiła o tym, że są trudności w przełoże-
niu dyrektywy na poprawny język obecny w naszym 
prawodawstwie. Wnioski senatora Rulewskiego 
i Augustyna dotyczyły możliwości wydłużenia va-
catio legis ustawy.

Ostatecznie w głosowaniu senatorowie z Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęli 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Proszę państwa, mamy informację, że pan minister 
jest w drodze.

Wobec tego zarządzam 10-minutową przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 02  
do godziny 13 minut 13)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych oraz ustawy o pracowniczych programach 
emerytalnych.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

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

Jest z nami pan minister Piotr Dziedzic 
z Ministerstwa Finansów.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Dziedzic: Nie, dziękuję, Panie Marszałku.)

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 chce zadać takie 
pytanie?

(Senator Alicja Zając: Nie, nikt.)
Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych oraz ustawy o pracowniczych programach 
emerytalnych.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1197, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1197 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, panią senator Bogusławę 
Orzechowską, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca  
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca Komisja 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatry-
wała ustawę o zmianie ustawy o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy 
o pracowniczych programach emerytalnych, druk 
nr 1197. Celem ustawy jest dokonanie implementacji 
tzw. dyrektywy IORP II, tj. dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/2341 z dnia 14 grudnia 
2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi 
instytucjami. Ma ona na celu minimalną harmoni-
zację zasad dotyczących nadzoru nad instytucjami 
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(wicemarszałek M. Seweryński) nam wszystkim katastrofie jądrowej w Fukushimie, 
gdzie w wyniku trzęsienia ziemi powstała fala tsuna-
mi, która zagroziła funkcjonowaniu elektrowni. Jak 
wiemy, ta elektrownia była zabezpieczona na wyso-
kość 6 m, ale fala była wyższa.

Muszę powiedzieć, że wprowadzana ustawa jest 
niejako ustawą wyprzedzającą, bowiem u nas, jeśli 
chodzi o te wielkie obiekty, to funkcjonuje jedynie 
reaktor badawczy „Maria” – nazwa od Marii Curie-
Skłodowskiej – o mocy cieplnej 30 MW. Od 1995 r. 
jest to jedyny reaktor funkcjonujący równocześnie 
jako reaktor dla celów badawczych. A jeśli chodzi 
o elektrownię, to ta elektrownia jest raczej wirtualna. 
Ale pieniążki, które pobierał minister za to odpowie-
dzialny, były już realne. W latach 2009–2014 wydano 
na tę elektrownię, o której nikt nie wiedział i nikt nic 
nie słyszał, ponad 180 milionów zł.

Chciałbym nawiązać tutaj do tego, że Komisja 
Europejska wdrożyła dyrektywę BSS, czyli Basic 
Safety Standarts. Zagadnienia, które reguluje propo-
nowana ustawa, dotyczą 3 grup: tych, które nie wy-
magają zmian; tych, które wymagają wprowadzenia 
zmian; zupełnie nowych rozwiązań wprowadzanych 
do naszego porządku prawnego. Te zagadnienia, które 
nie były dotychczas regulowane w polskim prawie, to 
przede wszystkim kwestie związane z narażeniem na 
radon w budynkach mieszkalnych oraz miejscach pra-
cy, kwestie działalności związanej z wykorzystaniem 
naturalnie występujących materiałów promieniotwór-
czych, jak też wprowadzenie przez dyrektywę dodat-
kowej formy reglamentacji działalności z narażeniem 
w postaci tzw. powiadomień.

Mając powyższe na względzie, w ustawie propo-
nuje się m.in. – mówię tak, bo tych propozycji jest 
w moim przekonaniu bardzo dużo, więc ja pozwolę 
sobie przedstawić tylko te najważniejsze – ustalenie 
poziomów odniesienia dla narażenia zewnętrzne-
go, dawek skutecznych, średniorocznego stężenia 
promieniotwórczego radonu w powietrzu, a także 
narażenia osób z ogółu ludności w przypadku zda-
rzenia radiacyjnego i sytuacji narażenia istnieją-
cego; dostosowanie do wymagań dyrektywy BSS; 
rozszerzenie obowiązku stosowania ograniczników 
dawek na osoby z ogółu ludności; objęcie obowiąz-
kiem szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej 
członków ekip awaryjnych; w dalszej kolejności 
wprowadzenie zakazu wykonywania działalności 
związanej z narażeniem, polegającej na aktywacji 
materiałów dodanych do zabawek lub osobistych 
ozdób powodującej wzrost ich aktywności, oraz na 
imporcie lub eksporcie takich zabawek lub osobi-
stych ozdób. W dalszej kolejności: ustalenie wykazu 
dopuszczalnych sytuacji obrazowania pozamedycz-
nego z podziałem na obrazowanie pozamedyczne 
z wykorzystaniem medycznych urządzeń radiolo-
gicznych i innych urządzeń radiologicznych.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Marcin 
Zieleniecki, chciałby zabrać głos i przedstawić sta-
nowisko rządu? 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 państwo senatorowie chcą zadać takie pyta-
nia? 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.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
po punkcie czternastym rozpatrzymy punkt szesna-
sty, tj. ustawę o zmianie ustawy o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz 
niektórych innych ustaw, a następnie przejdziemy do 
punktu piętnastego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciw-
pożarowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1205, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1205 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, pana 
senatora Krystiana Probierza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze! Szanowni Goście!
Mam zaszczyt przedstawić propozycję zmian 

ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej.

Jaki był cel tego zaproponowanego prawa? Otóż 
przede wszystkim chodziło o wdrożenie do naszego 
prawa przepisów o podstawowych normach bezpie-
czeństwa wobec zagrożeń wynikających z narażenia 
na działanie promieniowania jonizującego, a także 
o wdrożenie dyrektywy Rady z 2014 r. o wspólno-
towych ramach bezpieczeństwa jądrowego obiektów 
jądrowych. Jest to także w jakiś sposób rezultat oceny 
dotychczasowych przepisów, wydanych po znanej 
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oraz niektórych innych ustaw 

(senator sprawozdawca K. Probierz) Projekt ustawy był projektem rządowym.
Pragnę Wysokiemu Senatowi przypomnieć czy 

zwrócić uwagę na to, że w Sejmie projekt przeszedł 
przy 405 głosach za i 2 głosach przeciwko – 1 poseł 
wstrzymał się od głosu.

Proponuję Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek. Dziękuję.

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 py-
tanie?

Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan Henryk Kowalczyk, minister środowiska, 
pragnie zabrać głos i przedstawić stanowisko rządu?

(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Dziękuję.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Profesorze, gratuluję. 

Świetne wystąpienie.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nikt się nie zgłasza.
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 szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1223, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1223 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, panią 
senator Alicję Zając, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze 

z osobami towarzyszącymi!

Ważne wydaje mi się tutaj wprowadzenie obo-
wiązku pomiaru stężenia radonu lub stężenia po-
tencjalnej energii alfa krótkożyciowych produktów 
jego rozpadu. Chciałbym zwrócić uwagę, że radon 
to jest gaz szlachetny, produkt rozpadu radu. Jako 
geolog mogę powiedzieć, że to jest szczególnie istot-
ne w obszarach, gdzie występują skały granitowe. 
Wypada jeszcze powiedzieć, że ten radon jest drugą 
po paleniu papierosów przyczyną powstawania raka 
płuc. I o tym chciałem państwu powiedzieć, także 
zwracając uwagę na ważność tych regulacji.

Dalej: proponuje się określenie zasad ochrony ra-
diologicznej członków załogi statku powietrznego 
narażonych na otrzymanie dawki skutecznej; wpro-
wadzenie wymagań odnośnie do nowych rodzajów 
zastosowania promieniowania jonizującego obejmu-
jącego narażenie medyczne; określenie dodatkowych 
wymagań do przeprowadzania eksperymentów me-
dycznych oraz badań klinicznych z zastosowaniem 
promieniowania jonizującego. Wśród tych propo-
nowanych zmian jest także nałożenie na głównego 
inspektowa sanitarnego obowiązku prowadzenia 
działań mających na celu identyfikację terenów, na 
których w znacznej liczbie budynków poziom śred-
niorocznego stężenia promieniotwórczego radonu 
w powietrzu może przekroczyć poziom odniesienia.

Celem tej ustawy jest także uregulowanie innych 
kwestii wymagających udoskonalenia w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 
Mam tu na myśli modyfikację krajowego systemu 
planowania i postępowania awaryjnego w wypadku 
zdarzenia radiacyjnego, wprowadzenie planowania 
strategicznego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego 
kraju, określenie na poziomie ustawowym przesłanek 
odwoływania prezesa agencji oraz wprowadzenie ka-
dencyjności tego organu.

Chciałbym zwrócić także uwagę, że wprowadze-
nie proponowanych zmian z jednej strony pozwoli 
na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony radiologicznej w Polsce, a z drugiej bę-
dzie wykonaniem rekomendacji misji związanej z tą 
działalnością zabezpieczającą przed narażeniem na 
promieniowanie.

Nowelizacja przewiduje także zmianę art. 14 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rozszerzającą 
zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
o branie udziału w likwidacji zagrożenia, w tym 
w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpie-
nia zdarzenia radiacyjnego. 

Proponuje się, żeby ustawa ta weszła w życie 30 dni 
od dnia ogłoszenia. W przypadku art. 2 proponuje się, 
aby wszedł on w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ustawa podlega obowiązkowi notyfikacji do 
Komisji Europejskiej.
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(senator sprawozdawca A. Zając) Bardzo proszę, zgodnie z intencją Komisji 
Środowiska, o przyjęcie projektu uchwały, czyli usta-
wy bez poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

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

Dziękuję.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister śro-
dowiska.

Czy pan minister Henryk Kowalczyk pragnie za-
brać głos?

(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Nie, 
dziękuję.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1230, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1230 A.

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

Senator Sprawozdawca  
Alicja Zając:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowny 

Panie Ministrze z osobami towarzyszącymi!

W imieniu Komisji Środowiska mam zaszczyt 
przedłożyć sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 4 lipca 2019 r. ustawie o zmianie ustawy 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja po swoim posiedzeniu, które odbyło się 
w dniu 9 lipca br., wnosi, aby Senat zechciał uchwalić 
załączony projekt uchwały, czyli przyjąć ustawę bez 
poprawek.

Posiedzenie komisji przebiegało bardzo spokoj-
nie. Procedowaliśmy nad tym bardzo ważnym do-
kumentem, który wdraża 4 dyrektywy unijne. Jest to 
o tyle ważne, że te wszystkie działania, podejmowane 
również tą ustawą, prowadzą do poprawy jakości po-
wietrza w Polsce. Trzeba podkreślić, że Sejm przyjął 
ustawę 412 głosami za – 1 poseł wstrzymał się od 
głosu, a głosów przeciw nie było – rozumiejąc rangę 
tego dokumentu.

Ja może tylko podam najważniejsze kwestie pod-
niesione w tej ustawie. Mianowicie zmieniają się 
zasady ustalania przydziałów uprawnień do emisji 
w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 
2021 r. Przyjęte zmiany dotyczą rozliczania kosz-
tów inwestycyjnych poszczególnych zadań ujętych 
w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

Upraszcza się procedurę rozpatrywania wniosków 
o przydział uprawnień do emisji z rezerwy w celu 
ograniczenia obciążeń administracyjnych po stronie 
prowadzącego instalację.

Ustawa nakłada na Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami dodatkowe zadanie polega-
jące na opracowaniu okresowych prognoz zmian ak-
tywności dla poszczególnych sektorów gospodarki. 
Właściwy minister będzie ustalał założenia prognozy 
dla danego sektora oraz przekaże krajowemu ośrod-
kowi stosowne informacje i dane.

Wprowadzona jest podstawa do przygotowania 
Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia 
powietrza, który jest głównym narzędziem mającym 
pomóc osiągnąć wskazane redukcje emisji 5 zanie-
czyszczeń.

Bardzo istotnym aspektem w regulowanym 
obszarze jest rolnictwo, które w dużym stopniu 
odpowiada za emisję amoniaku do atmosfery. 
Około 94% emisji pochodzi z działalności rolni-
czej. W celu zmniejszenia tych emisji wprowadzone 
zostają nowe obowiązki i sankcje za ich nieprze-
strzeganie w ustawie o nawozach i nawożeniu. 
Wprowadza się delegację ustawową dla ministra 
właściwego do spraw rolnictwa do opracowania 
kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie ogra-
niczania emisji amoniaku.

Ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od 
dnia ogłoszenia.
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(senator sprawozdawca A. Zając) Dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan minister Henryk Kowalczyk chciałby za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Proszę bardzo.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dwóch zdaniach powiem o najważniejszym celu 

tej ustawy. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ma przede wszystkim na celu 
urynkowienie gospodarki odpadami po zebraniu ich 
przez gminy. Dotychczasowy system powodował 
znaczne niebezpieczeństwa monopolizacji rynku 
gospodarki odpadami, stąd m.in. w ostatnich latach 
znaczący wzrost cen, nieuzasadniony innymi czyn-
nikami, jak np. wzrost energii, wzrost kosztów pracy 
czy innych. Ten wzrost cen na instalacjach przetwa-
rzających odpady komunalne wynikał, tak przypusz-
czamy, z monopolistycznego podejścia w przypadku 
tych instalacji. Dlatego ta ustawa uwalnia w znacz-
nym stopniu rynek gospodarki odpadami po to, aby 
była możliwość swobodnego zagospodarowania odpa-
dów komunalnych, które zostały zebrane w gminach. 
W tej chwili z powodu albo braku limitów, albo braku 
instalacji, które zostały wyznaczone w procesie re-
gionalizacji, nie ma możliwości przetwarzania tych 
odpadów, wobec tego w tych nielicznych instalacjach, 
które pozostały, jest tendencja do podnoszenia cen. 
To jest jak gdyby główny powód i główna motywacja 
zmiany tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pani senator Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy w związ-

ku z uwolnieniem dostawy odpadów nie tylko do 
regionalnego odbiorcy, ale także do spalarni poza 
wyznaczonym regionem, są z tego dla samorządów 
jakieś wyraźne skutki finansowe? Czy ministerstwo 
to badało? Bo to ma w jakiś sposób wpływ na plany 
gospodarowania odpadami.

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 
Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 4 lipca ustawie o zmianie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw.

Ta ustawa, mimo że jej zawartość nie jest może 
tak skomplikowana, jak w przypadku poprzednio 
omawianych ustaw, wzbudziła ogromne zaintere-
sowanie zarówno samorządów, jak i przedsiębior-
ców, ale także producentów opakowań plastikowych 
i przedstawicieli innych środowisk zajmujących się 
utrzymaniem czystości i porządku w gminach, czyli, 
mówiąc inaczej, usuwaniem odpadów, szczególnie 
odpadów komunalnych. Ten temat od paru tygodni 
jest gorąco analizowany. Kiedy ukazał się projekt 
tej ustawy, a ustawa jest z przedłożenia rządowego, 
i kiedy był procedowany w Sejmie, zgłaszano pewne 
uwagi, które zostały uwzględnione przez rząd, jednak 
wynik głosowania sejmowego to było 250 głosów za, 
142 – przeciw, a 26 posłów wstrzymało się od głosu.

W czasie posiedzenia komisji było 13 poprawek, 
które zostały przyjęte przez komisje. Część zgłasza-
nych poprawek nie uzyskała akceptacji komisji, a były 
to poprawki różnej rangi, od poprawek porządkują-
cych, legislacyjnych do poprawek zmieniających zapis 
ustawy, która przyszła do Senatu z Sejmu. Muszę po-
wiedzieć, że w czasie tego posiedzenia obecnych było 
kilkadziesiąt osób z różnych środowisk, które miały 
możliwość wypowiedzenia się i zgłoszenia swoich 
uwag. Na wszystkie uwagi odpowiadał pan minister 
Henryk Kowalczyk obecny na posiedzeniu komisji. 
Część tych uwag została uwzględniona i zostały za-
proponowane 2 poprawki rządowe, przyjęte potem 
przez komisje. One są załączone w sprawozdaniu, tak 
że można tam o nich poczytać i zobaczyć wszystkie 
szczegóły. Ja nie będę omawiała każdej poprawki, 
dlatego że one są bardzo szczegółowe. Myślę, że 
zainteresowani zapoznali się z tymi poprawkami.

Chciałabym prosić Wysoką Izbę o przyjęcie tej 
ustawy razem z tymi poprawkami, które są w spra-
wozdaniu komisji. Ale chcę również złożyć w imieniu 
przewodniczącego Komisji Środowiska Zdzisława 
Pupy i własnym 3 poprawki, które są akceptowane 
przez rząd. Myślę, że to chyba tyle. Pewnie niektórzy 
senatorowie będą chcieli zabrać głos w dyskusji, więc 
do dyskusji zapraszam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy. Nie widzę takich zgłoszeń.
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Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Wykreślenie 

zapisu o nowych dostępnych technologiach dla od-
padów komunalnych wynika stąd, że mamy zobo-
wiązania wynikające z dyrektyw europejskich, któ-
re określają docelowy poziom limitów, jeśli chodzi 
o zagospodarowanie odpadów. Co najmniej 65% 
strumienia odpadów powinno podlegać recyklin-
gowi, a to jest wielkość, która w przypadku zacho-
wania dotychczasowych form spalania zmieszanych 
odpadów komunalnych byłaby niemożliwa do osią-
gnięcia. Te instalacje, które funkcjonują do tej pory, 
oczywiście mają prawo być zachowane – tutaj odno-
szę się do okresu trwałości projektu. Spalarnie, które 
spalają odpady zmieszane, będą mogły oczywiście 
spalać, po pierwsze, odpady resztkowe, a po drugie, 
frakcje energetyczne po selektywnej zbiórce. Chodzi 
o to, aby ograniczyć bezpośrednie spalanie zmiesza-
nych odpadów komunalnych, bo w momencie, kiedy 
ta furtka byłaby całkowicie otwarta, jak pan mar-
szałek się wyraził, nie mielibyśmy żadnych szans 
na spełnienie wymogów dyrektywy europejskiej, 
osiągnięcie tego poziomu recyklingu. Czyli w tym 
momencie dążymy do tego, aby poziom recyklingu 
wynosił co najmniej 65%, poziom spalania – nie 
więcej niż 30%, i oczywiście poziom składowania 
– nie więcej niż 10%. Taki jest docelowy model 
gospodarki odpadami. Przy niezachowaniu tych 
parametrów narażeni bylibyśmy jako kraj na kary 
finansowe. Wykreślenie tych nowych dostępnych 
technologii ma pomóc osiągać ten cel. To oczywiście 
będzie przebiegać stopniowo. Przy nowych instala-
cjach takie możliwości będą ograniczone, niemniej 
przy istniejących jest to możliwe. Jeszcze raz pod-
kreślam, że termiczne przekształcanie czy spalanie 
odpadów jest możliwe, ale w tej drugiej fazie, czyli 
po dokonaniu selektywnej zbiórki, po segregacji, 
czyli albo jako odpady resztkowe, albo jako frakcje 
energetyczne. Natomiast wprost zmieszane odpady 
komunalne… W tym momencie będziemy dążyli, 
służy temu m.in. ten zapis, aby nie podlegały one 
bezpośrednio spalaniu w całości.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Fedorowicz. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jest w tej chwili taki ogromny 

nacisk na świecie dotyczący torebek foliowych i tych 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Senator, 

takie skutki finansowe dla samorządów są spodziewa-
ne, oczywiście pozytywne, dlatego że w momencie, 
kiedy mamy ograniczone możliwości dostarczania od-
padów czy do regionalnych instalacji, czy do spalarni, 
brak rynku i możliwości rozwoju powoduje wzrost 
cen. Uwolnienie tego rynku powinno spowodować 
urealnienie cen, czyli ich obniżenie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja mam 2 pytania.
Pierwsze. Pamiętam, kiedy pracowaliśmy 10 lat 

czy może kilkanaście lat temu nad taką ustawą, to 
była tendencja do tworzenia regionalnych centrów 
i w związku z tym tendencja do centralizowania, 
tak żeby te centra miały odpowiednią masę tych 
odpadów. Czy ta koncepcja w ogóle już jest nie-
aktualna? Czy ona okazała się błędna? Bo mówi 
pan w tej chwili o decentralizacji. To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Mówi pan, że następowała mo-
nopolizacja – monopolizacja, która zresztą była 
chyba zakładana w związku z tymi regionalnymi 
centrami – ale proszę mi powiedzieć, dlaczego, 
jeżeli nastąpiła monopolizacja, proponuje pan zde-
monopolizowanie tego w taki sposób, że stawia 
pan na mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
odpadów. No, zmiana ustawy w tym zapisie na 
to wskazuje. Przecież były inwestycje w związ-
ku z tym zrobione, zostały poniesione koszty na 
przetwarzanie mechaniczno-cieplne, mechaniczno-
-biologiczne, na suszenie odpadów itd. Czy w tej 
sytuacji, kiedy skreśla się nowe dostępne technolo-
gie przetwarzania odpadów… Bo to była taka furt-
ka, ja pamiętam dyskusję nad tą ustawą i nad tym 
przepisem. Tak jakby eliminuje się te inne formy 
i pozostaje mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
odpadów. Czy moja analiza jest błędna?

(Senator Alicja Zając: Są jeszcze spalarnie.)
Jeszcze są spalarnie, oczywiście, ale te inne, które 

by… Tu była taka furtka zapisana. Z punktu widzenia 
licencyjnego nie było to akurat dobre rozwiązanie. 
No, jak się pisze, że inne są dozwolone… No dobrze, 
ale czy to będzie skutkowało tym, że te inne, czyli, 
jeszcze raz powtarzam, mechaniczno-cieplne, mecha-
niczno-biologiczne, polegające na suszeniu odpadów, 
zostaną wyeliminowane? I co z tymi urządzeniami, 
które funkcjonowały? Dziękuję bardzo.
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(senator J. Fedorowicz) (Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Dziękuję 
bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów…
(Senator Alicja Zając: Zapisała się pani przewod-

nicząca.)
Kto się zgłosił?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja się zgłosiłam.)
(Senator Robert Mamątow: Ale to trzeba podejść 

i…)
Przepraszam, Pani Senator, akurat nie patrzyłem 

w pani stronę.
Pani senator Jadwiga Rotnicka zgłosiła się do dys-

kusji.
Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! 

Koleżanki i Koledzy!
Wiele już zostało powiedziane na temat tejże usta-

wy. Bardzo szczegółowe sprawozdanie przedłożyła 
pani senator Alicja Zając.

My oczywiście na posiedzeniu komisji bardzo dłu-
go nad tym dyskutowaliśmy. Sprawa jest złożona, dla-
tego że ta ustawa musi zaspokoić potrzeby, zapewnić 
gminie możliwości utrzymania dobrego porządku, 
ale także nie zabierać możliwości zarabiania innym 
podmiotom, które w tym interesie, tak to nazwę, też 
chcą pracować.

Niemniej są 2 grupy stanowisk. Jedna mówi 
o tym, że gospodarka odpadami powinna być wy-
łącznie w gestii gminy i to gmina powinna dbać o to, 
żeby odpady były odprowadzone przez podmioty, 
które gmina w przetargach wybierze, a druga grupa, 
powiedzmy, inne gremia, zwłaszcza przedsiębiorców, 
mówią, że oto tak nie może być, bo zabieracie nam 
możliwość zarobkowania.

Jaka gmina, takie problemy, ale są pewne rze-
czy, które można by jeszcze w tej ustawie poprawić, 
i w dyskusji z samorządowcami zobowiązałam się do 
tego, że przedłożę 3 poprawki. Jedna z nich dotyczy 
regulaminu, który określa rada, mówiącego, jak ma 
wyglądać gospodarka odpadami w gminie. Druga 
poprawka dotyczy wysokości opłat za usuwanie za-
nieczyszczeń, przy czym jest tutaj także możliwość 
ustalania opłaty w zależności od wysokości zużycia 
wody. I jeszcze jedna poprawka. Jeżeli przejdzie, bę-
dzie zobowiązywała ministra właściwego do spraw 
środowiska do tego, żeby określił w drodze rozpo-
rządzenia szczegółowe kryteria stwierdzenia tego, 
że odpady komunalne nie są zbierane w sposób se-
lektywny, kierując się potrzebą umożliwienia jedno-
znacznego stwierdzenia, że odpady nie są zbierane 
przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny. 

wszystkich opakowań. Ja muszę powiedzieć, że gdy 
idę na zakupy, to idę z papierową torebką.

(Senator Robert Mamątow: To dawno…)
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: To bar-

dzo dobrze.)
Dziękuję za uznanie, Panie Ministrze.
Tylko proszę mi powiedzieć, bo to jest bardzo waż-

ne dla opinii publicznej, czy istnieje np. coś takiego, 
że jest jakieś lobby producentów torebek foliowych…

(Senator Robert Mamątow: Ależ oczywiście.)
…którzy by chcieli zatrzymać tę akcję. Czy roz-

mawialiście o tym na posiedzeniu komisji?
(Senator Jan Hamerski: Fedorowicz popiera lobby 

torebek papierowych.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze! Oczywiście dążenie do tego celu jest 
cały czas aktualne. Jednocześnie wszelkie absolutne 
zakazy, takie natychmiastowe, zwykle nie przyno-
szą efektu. Stąd w tej ustawie jest m.in. propozycja 
rozszerzenia opłaty recyklingowej na wszystkie 
torebki foliowe, oczywiście z wyjątkiem tych naj-
cieńszych, które służą do bezpośredniego opako-
wania żywności, czyli w tej ustawie powiększamy 
zakres objętych opłatą torebek foliowych i będą nią 
objęte nie tylko te, które do tej pory były, a więc 
pomiędzy 15 a 50 mikrometrów, ale również te, 
które mają powyżej 50 mikrometrów. Ta opłata ma 
stopniowo zniechęcać do używania torebek folio-
wych. Nie wykluczam, że przyjdzie taki moment, 
kiedy będzie całkowity zakaz, ale branża oczywiście 
też musi mieć czas na dostosowanie się i stopniowe 
zmniejszanie potencjalnej produkcji. Oczywiście 
działalność edukacyjna w tym zakresie będzie po-
wodowała ograniczanie ich stosowania. Być może za 
kilka lat dojdziemy do takiego stanu, że powiemy: 
koniec torebek foliowych, jak zrobiło to wiele kra-
jów, z Kenią na czele, o czym było głośno, ale też 
z Austrią. Oczywiście chcemy do takiego poziomu 
dojrzewać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej chętnych do zadania pytań nie widzę.
Dziękuję, Panie Ministrze.
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(senator J. Rotnicka) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1235, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1235 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji…

(Głos z sali: Nie ma go.)
Ogłaszam 5-minutową przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 54  
do godziny 13 minut 59)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
‒ Prawo energetyczne.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uchwa-
lonej przez Sejm 4 lipca ustawie o zmianie ustawy 
‒ Prawo energetyczne.

Na posiedzeniu komisji została poddana analizie 
ustawa, którą teraz przedstawiam. Ustawa ta ma na 
celu uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów prawa 
energetycznego dotyczących: obowiązków operatora 
systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybu-
cyjnego oraz operatora systemu połączonego gazo-
wego; kompetencji krajowego organu regulacyjnego 
‒ prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie 
kształtowania relacji pomiędzy właścicielem sieci 
przesyłowej gazowej a operatorem systemu przesy-
łowego gazowego albo operatorem systemu połączo-
nego gazowego.

Przewidziana w obowiązujących przepisach usta-
wy ‒ Prawo energetyczne, decyzja prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki o wyznaczeniu operatora sieci 
przesyłowej gazowej nie reguluje w sposób zupełny 
praw i obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego 
oraz właściciela tej sieci. W związku z tym konieczne 
jest zawarcie między stronami umowy o powierzenie 
wykonywania obowiązków operatora. Proponowane 
przepisy regulują właśnie kwestię zawarcia kolejnej 
umowy o powierzenie w przypadku wyznaczenia 
przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed-
siębiorstwa energetycznego na operatora systemu 
przesyłowego gazowego na okres dłuższy niż okres 
obowiązywania dotychczasowej umowy oraz przy-
znają prezesowi URE narzędzie w postaci decyzji 
zastępującej umowę powierzającą pełnienie obowiąz-

To brzmi trochę niezrozumiale, ale pan minister wie, 
o co chodzi.

Zatem składam te poprawki do pana marszałka.
(Senator Alicja Zając: Ile tych poprawek jest?)
W zasadzie to są 3 poprawki.
Oczywiście akceptujemy te poprawki, które pod-

jęły wspólnie na posiedzeniu komisja samorządu 
i Komisja Środowiska.

Wiem, że w Sejmie strona opozycyjna była chyba 
przeciwko tej ustawie albo się wstrzymała od gło-
su. My byśmy bardzo chcieli tę ustawę poprzeć, bo 
zależy nam na dobrej gospodarce odpadami. Mam 
nadzieję, że jeszcze coś przedyskutujemy na posie-
dzeniu komisji, które się odbędzie po tym czyta-
niu ustawy, i wtedy podejmiemy decyzję. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli: pani senator Alicja Zając i pan 
senator Zdzisław Pupa wspólnie oraz pani senator 
Jadwiga Rotnicka.

Zamykam dyskusję…
(Senator Alicja Zając: Ja teraz jeszcze jedną zło-

żyłam sama, indywidualnie.)
Dobrze, jest to uwzględnione, już jest uwzględ-

nione: indywidualnie poprawkę złożyła pani senator 
Alicja Zając.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków? Nie…
(Senator Alicja Zając: Na posiedzeniu komisji.)
Dobrze… Rozumiem, że nie?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Dobrze, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Środowiska o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że 
punkt siedemnasty porządku obrad, tj. ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy 
o transporcie drogowym, został już rozpatrzony.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne.
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(senator sprawozdawca A. Gawęda) (Senator Waldemar Sługocki: Nie ma.)
Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy pan minister Piotr Naimski pragnie zabrać 

głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Sądzę, 
że to nie jest konieczne.)

Ale popiera pan czy nie?

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt jest projektem poselskim. To jest ważna 

legislacja, dlatego że ona pozwoli nam uregulować 
stosunki prawne pomiędzy operatorem systemu ga-
zowego przesyłowego w Polsce, czyli Gaz-Systemem, 
a spółką EuRoPol Gaz, która jest właścicielem pol-
skiego odcinka gazociągu jamalskiego. To wymaga 
uregulowania, bez tej ustawy byłoby to niejako za-
wieszone na decyzji zarządu EuRoPol Gazu, któ-
ry jest zarządem podzielonym. Spółka w 50% jest 
własnością PGNiG, a w 50% – Gazpromu i obydwaj 
właściciele reprezentowani są w zarządzie w stosunku 
1 do 1, dlatego często zarząd EuRoPol Gazu, nie-
stety, nie jest w stanie podjąć decyzji. A zatem tą 
nowelizacją dajemy uprawnienie prezesowi Urzędu 
Regulacji Energetyki do decyzji zastępczej w sto-
sunku do umowy powierzeniowej, która powinna 
obowiązywać pomiędzy tymi 2 podmiotami. To jest 
nowelizacja prawa energetycznego, która pozwoli 
od stycznia przyszłego roku 2020 w sposób pewny 
uregulować te stosunki prawne.

Popieramy jako rząd ten projekt poselski.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianą ustawą. Nie 
ma takich pytań.

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nikt się 

nie zapisał.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana… 

A nie, 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.

ków operatora systemu przesyłowego gazowego, co 
pozwoli na wykonywanie obowiązków operatorskich 
w przypadku, gdy strony nie zawrą kolejnej umowy.

Proponowane przepisy mają w szczególności za-
stosowanie do wzajemnej relacji pomiędzy operato-
rem gazociągów przesyłowych Gaz-System SA, który 
został wyznaczony w 2010 r. przez prezesa URE na 
operatora na gazociągu jamalskim do końca 2025 r., 
oraz spółki EuRoPol Gaz, która jest właścicielem 
tego gazociągu. 31 grudnia 2019 r. wygasa umowa 
o powierzeniu obowiązku operatora na gazociągu 
jamalskim, zawarta przez Gaz-System SA i EuRoPol 
Gaz SA, regulująca zasady wzajemnych relacji po-
między tymi spółkami. Gaz-System i EuRoPol Gaz 
zobowiązane będą zawrzeć umowę na 90 dni przed 
końcem tego roku. Jeżeli nie zawrą nowej umowy, 
prezes URE wyda decyzję, która pozwoli na wykony-
wanie przez Gaz-System obowiązków operatorskich 
na gazociągu jamalskim od 1 stycznia 2020 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że projekt w ża-
den sposób nie utrudni tranzytu gazu gazociągiem 
jamalskim. Nie dotyka on również kwestii obowią-
zującego do 31 grudnia 2022 r. kontraktu na dostawy 
gazu ziemnego do Polski zawartego pomiędzy PGNiG 
i Gazpromem.

Na posiedzeniu komisji podjęto decyzję o przy-
jęciu ustawy bez poprawek, jednak został zgłoszony 
wniosek mniejszości. Nie ma sprawozdawcy wniosku 
mniejszości, więc jeśli pan marszałek pozwoli, to ja 
ten wniosek jako przewodniczący komisji również 
przedłożę…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze, o przedstawienie 

sprawozdania mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:
Wniosek mniejszości dotyczy tego, że w art. 1 

w pkcie 2 w lit. a, w ust. 3j wyrazy „gazowego w” 
zastępuje się wyrazami „gazowego lub z urzędu w”. 
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator jest sprawozdawcą komisji, ale także 
sprawozdawcą wniosku mniejszości.

Czy są jakieś pytania?



136

82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 
Ustawa o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości  

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

(wicemarszałek B. Borusewicz) odbędą się liczne uroczystości na Śląsku związane 
z setną rocznicą powrotu Śląska do macierzy.

Przypomnę tu jeszcze, że trzecie, zwycięskie 
powstanie śląskie wybuchło w roku 1921, ale for-
malnie ta część Górnego Śląska została przyłączona 
do Polski dopiero rok później. 15 czerwca 1922 r. 
Komisja Międzysojusznicza wezwała Polskę i Niemcy 
do objęcia ich części spornego obszaru, 17 czerwca 
Katowice opuścił garnizon francuski, a 20 czerwca 
wojsko polskie wkroczyło na teren Śląska. Dlatego 
dopiero od tego dnia na Śląsku rozpoczęło się tworze-
nie polskiej administracji, rozpoczął się okres budowy 
polskiej administracji. Ale, co jeszcze ważne, akt tego 
symbolicznego gestu objęcia Górnego Śląska przez 
Polskę został podpisany w Katowicach dopiero 16 
lipca 1922 r.

Dzięki obecnej nowelizacji medal będzie mógł 
być wręczany właśnie w roku 2022, będzie mógł 
być wręczany tym Ślązakom, którzy obecnie służą 
jednoczeniu Śląska z ojczyzną. Ponieważ niepodle-
głość nie jest nam dana raz na zawsze – weźmy pod 
uwagę działania odśrodkowe na Śląsku, zwłaszcza 
Ruchu Autonomii Śląska – ten pamiątkowy me-
dal będzie nie tylko jedną z form uczczenia jubi-
leuszu stulecia niepodległości, ale też stanie się 
wyrazem wdzięczności za wkład w umacnianie 
państwa polskiego dla tych Polaków, którzy czują 
się Ślązakami, a służą całym sercem i swoimi ta-
lentami naszej ojczyźnie.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Komisja Kultury 
i Środków Przekazu, jak wspomniałem na początku, 
rekomenduje Wysokiej Izbie uchwalenie tej noweli-
zacji ustawy bez poprawek.

W ostatnim zdaniu chciałbym tak trochę nie-
skromnie dodać, że jestem pierwszym i być może 
jedynym senatorem, który ten medal otrzymał, na 
wniosek wojewody katowickiego. Oczywiście nie 
otrzymałem go za 22 lata bycia parlamentarzystą, ale 
za to, że jestem autorem ponad 80 książek o tematyce 
historycznej, społecznej, w tym znaczących biogra-
fii, m.in. Wincentego Kadłubka czy kard. Augusta 
Hlonda. Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy. Nie widzę takich pytań.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez pre-
zydenta. Do prezentowania stanowiska prezydenta 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
pan Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1218, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 1218 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Czesława Ryszkę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu o uchwalonej przez 
Sejm w dniu 4 lipca 2019 r. ustawie o zmianie usta-
wy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości. Marszałek Senatu 5 lipca 
bieżącego roku skierował ustawę do naszej komisji. Po 
jej rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 9 lipca komisja 
rekomenduje przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Na posiedzeniu komisji było dla wszystkich 
oczywiste, że uchwalana zmiana ustawy pocho-
dzącej z przedłożenia prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, którą przedstawił podczas obrad komisji 
minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, 
dotyczy obietnicy złożonej podczas sześćdziesiąte-
go trzeciego posiedzenia Senatu, że Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości można będzie nadawać 
do roku 2022. Właśnie wtedy osobiście chciałem 
złożyć taką poprawkę i zostałem poproszony, żeby 
tego nie czynić, ponieważ pan prezydent taką nowe-
lizację wniesie. I tak też się stało, za co bardzo panu 
prezydentowi dziękuję. A chodzi o to, aby Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości można było wy-
różniać osoby związane z odzyskaniem i umacnia-
niem niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej nie 
tylko w roku odzyskania niepodległości, w roku 2018, 
kiedy były obchody. Chodziło o to, aby wydłużyć 
termin przyznawania medalu do roku 2022, w którym 
to roku odbędą się uroczystości stulecia przyłącze-
nia Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Trzeba bowiem pamiętać, że dopiero po zwycięskim 
trzecim powstaniu śląskim część Górnego Śląska 
znalazła się w Rzeczypospolitej. I dlatego to bardzo 
ważne, aby prezydent mógł przyznawać ten medal 
właśnie w roku 2022 i abyśmy cieszyli się obchoda-
mi niepodległości dłużej, zwłaszcza że w roku 2022 
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82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 
Ustawa o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości...  

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

(wicemarszałek B. Borusewicz) Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

A teraz, Szanowni Państwo Senatorowie, przypo-
minam, że punkt dwudziesty porządku obrad – to jest 
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych – został już roz-
patrzony w dniu dzisiejszym.

A zatem przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego pierwszego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonują-
cy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i zawarty 
jest w druku nr 761, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 761 E.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Aleksandra Szweda, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Szwed:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączo-

nych komisji, tj. Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, inicjaty-
wę w zakresie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, 
która jest równocześnie wykonaniem postanowienia 
Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze akt S 1/17 
z dnia 17 października 2017 r.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do syste-
mu prawa przepisów określających kryteria ustalania 
kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwra-
cane opiekunom dowożącym dzieci niepełnospraw-
ne lub inne uprawnione do szkoły lub przedszkola. 
Z uwagi na brak ogólnie obowiązujących w skali kraju 
kryteriów, na podstawie których jednostka samorządu 
terytorialnego zobowiązana jest do wyliczenia wyso-
kości kwoty, jaka jest zwracana rodzicom lub opieku-
nom w związku z kosztami, które ponoszą, dowożąc 
dziecko niepełnosprawne do szkoły, zachodzą przy-
padki polegające na tym, że gminy zwracają wydatki 
z tego tytułu w kwotach, które nie zapewniają refun-
dacji rzeczywiście poniesionych kosztów przejazdu 
opiekuna wraz z dzieckiem niepełnosprawnym do 
szkoły. W związku z występowaniem tego problemu 
Trybunał Konstytucyjny przedstawił uwagi dotyczące 
celowości podjęcia działań ustawodawczych zmie-
rzających do uregulowania kwestii zwrotu kosztów 

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Wojciech Kolarski: Tak.)

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym przede wszystkim bardzo podzię-

kować za to, że komisja senacka bez poprawek 
przyjęła ustawę przyjętą przez Sejm 4 lipca. Poza 
tym raz jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, 
co zostało przedstawione w wystąpieniu senato-
ra sprawozdawcy. Chodzi o to, iż nowe brzmienie 
ustawy jest efektem pewnego zobowiązania, które 
tutaj zostało podjęte w czasie prac senackich nad 
ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Te 2 ustawy są 
ze sobą powiązane. To zobowiązanie, aby medal był 
przyznawany również w roku 2022 r., czyli w roku 
stulecia przyłączenia Górnego Śląska do macierzy, 
wymaga wydłużenia okresu obchodów jubileuszu 
stulecia odzyskania niepodległości. To zobowią-
zanie zostało zaciągnięte, teraz jest realizowane. 
Ale jest ono realizowane oczywiście też z uwagi 
na głosy, które padły tutaj, w Senacie, jak również 
z tej racji, iż wiele środowisk, wiele instytucji na 
Śląsku zwróciło się do Kancelarii Prezydenta, także 
w wielu publicznych dyskusjach podnoszono kwestię 
wydłużenia okresu obchodów do tego ważnego, hi-
storycznego momentu, czyli do 20 czerwca 2020 r. – 
setnej rocznicy wkroczenia wojsk polskich i momen-
tu, w którym struktury odrodzonej Rzeczypospolitej 
były tworzone na Górnym Śląsku.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, zwracam się 
uprzejmie o przyjęcie ustawy przedłożonej pod ob-
rady.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela prezydenta, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Nie widzę takich zgłoszeń.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie ustawy? Nie, nie widzę zgłoszenia. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.



138
82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

(senator sprawozdawca A. Szwed) wykonywałby przewozu dziecka niepełnosprawnego 
do szkoły, razy średnia cena jednostki paliwa w danej 
gminie, właściwego dla danego pojazdu, razy średnie 
zużycie paliwa na 100 km dla danego pojazdu według 
danych producenta pojazdu.

Pozostałe zasady zwrotu kosztów byłyby nastę-
pujące. Zwrot kosztów przewozu będzie następo-
wał na podstawie umowy zawartej między wójtem, 
burmistrzem bądź prezydentem miasta a rodzicami. 
Rodzice, którzy zawarli umowę o zwrot kosztów 
przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły, będą 
mogli poprzednią umowę wypowiedzieć w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Ujednolicenie sposobu kalkulacji kwoty zwra-
canej rodzicom przez gminy w związku z ponoszo-
nymi kosztami dowożenia dzieci prawdopodobnie 
nie wpłynie w sposób istotny na sytuacją finansową 
gmin, gdyż udział wydatków z tego tytułu w docho-
dach gmin ogółem kształtuje się na niskim poziomie.

Obecnie wydatki gmin zawierają się szacunkowo 
w przedziale od 14,8 miliona do 17,1 miliona zł na 
rok. Szacuje się, że po zmianie przepisów łącznie 
wydatki gmin z tytułu zwrotu rodzicom kosztów 
dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół mogą 
wynosić ok. 15,9 miliona zł na rok. Efektem projek-
towanej ustawy będzie urealnienie kwoty zwracanej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego rodzicom 
w związku z ponoszonymi kosztami dowożenia 
dziecka do szkoły. Nastąpi dostosowanie systemu 
prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 17 października 2017 r.

Połączone komisje jednogłośnie przyjęły niniej-
szą propozycję nowelizacji. Wnoszę do Wysokiej Izby 
o przyjęcie jednolitego załączonego projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, zawartego w dru-
ku nr 761 S, oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawoz-
dawcy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania pana senatora 
Aleksandra Szweda.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Iwona Michałek: Nie.)

przejazdu niepełnosprawnego ucznia i opiekuna do 
placówek oświatowych.

W kwestii niniejszej nowelizacji odbyły się 4 po-
siedzenia połączonych komisji. W trakcie procesu 
legislacyjnego projekt nowelizacji ustawy – Prawo 
oświatowe już w dniu 13 kwietnia 2018 r. został 
przesłany do konsultacji ministrowi edukacji naro-
dowej, ministrowi finansów, ministrowi spraw we-
wnętrznych i administracji, ministrowi rodziny, pracy 
i polityki społecznej, ministrowi infrastruktury, peł-
nomocnikowi rządu do spraw osób niepełnospraw-
nych, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek 
Polskich, Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi 
Miast Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich 
RP, Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, 
Prokuratorii Generalnej, Państwowemu Funduszowi 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rzecznikowi 
praw obywatelskich, a także burmistrzowi miasta 
i gminy Bogatynia, burmistrzowi Zwierzyńca, bur-
mistrzowi miasta Zagórów, prezydentowi Gdyni oraz 
prezydentowi Białegostoku. Większość instytucji, 
które zabrały głos w sprawie, wyraziło pogląd, że 
zasady zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego 
ucznia i opiekuna do placówek oświatowych powinny 
być jasne i precyzyjnie skonstruowane, zgodnie z in-
tencją postanowienia Trybunału Konstytucyjnego.

Kwestią mocno dyskutowaną była kwestia orga-
nu, który będzie określał w drodze rozporządzenia 
kryteria dotyczące kwoty refundacji kosztów do-
wozu dziecka i opiekuna. Projekt zawarty w druku 
nr 761 przewidywał wprowadzenie do systemu prawa 
kryteriów ustalania kosztów przejazdu poprzez upo-
ważnienie ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania do określenia tych kryteriów w drodze 
rozporządzenia. Jednakże w toku dyskusji połączone 
komisje zaproponowały wprowadzenie do ustawy 
szczegółowej zasady kalkulacji, na bazie której będzie 
ustalana wysokość kwoty, którą jednostka samorządu 
terytorialnego zobowiązana będzie zwrócić rodzicom 
dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły.

Proponuje się w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe wprowadzić odpowiednią for-
mułę, która powinna być stosowana przy obliczaniu 
przysługującej rodzicom kwoty zwrotu. W projekcie 
ustawy proponuje się, aby zwrot kosztów jednorazo-
wego przewozu obliczany był według następującego 
wzoru.

Koszt to się równa: liczba kilometrów przewo-
zu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do 
miejsca nauki dziecka – szkoła, przedszkole – i z po-
wrotem, a także przewozu rodzica z tego miejsca do 
miejsca zamieszkania lub miejsca pracy minus liczba 
kilometrów przewozu drogami publicznymi z miej-
sca zamieszkania rodzica do miejsca pracy, jeżeli nie 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) którzy są w szkołach niepublicznych, tego prawa nie 
mają. Moje pytanie jest takie: czy te przepisy, które 
są wprowadzane, nie dokonują takiego rozróżnienia, 
czyli, czy nie jest tak, że uczniowie szkół niepublicz-
nych są w gorszej sytuacji? I drugie pytanie: czy 
ten program „Posiłek w szkole i w domu” będzie 
realizowany także dla uczniów, którzy są uczniami 
szkół niepublicznych?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Iwona Michałek:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka Izbo! 

Ten przepis, o którym dzisiaj rozmawiamy, dotyczy 
tak samo szkół publicznych, jak i niepublicznych, czy-
li chodzi o dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 
– żeby była jasność. Tu nie ma żadnego rozróżnienia 
na szkoły publiczne i niepubliczne. Rzeczywiście 
wszystkie dzieci chcemy traktować jednakowo i co 
do tego absolutnie się zgadzam.

Jeśli chodzi o program „Posiłek w szkole 
i w domu”, to znamy ten problem i nad nim w tej 
chwili się pochylamy. Obiecuję panu, że sprawa bę-
dzie załatwiona. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Senator Kazimierz Kleina: Pani Minister, to jest 

jedna z ważniejszych informacji, jaką dzisiaj udało 
mi się otrzymać, ponieważ rzeczywiście szkoły nie-
publiczne już wielokrotnie zwracały na to uwagę. Ta 
deklaracja pani minister jest naprawdę ważna i ja ją 
od razu przekażę. Bo jakiś czas temu otrzymałem od-
powiedź, że ministerstwo będzie dopiero tej sprawie 
się przyglądało, monitorowało, sprawdzi i za jakiś 
czas podejmie decyzję. Tak więc…)

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo proszę.)
Rozumiem, że nie może pan się nachwalić, ale…
Pytań więcej nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
Przystępujemy do dyskusji, czyli otwieram dys-

kusję.
Informuję, ze nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Pani minister nie chce. Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go przedstawiciela rządu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Kleina.
Pani Minister, poprosiłbym na mównicę. Będzie 

pytanie senatora.
Pani Iwona Michałek, sekretarz stanu, pełnomoc-

nik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji 
szkoły.

Proszę bardzo, Panie Senatorze Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Pani Minister! Ta ustawa jest 

oczywiście ważna, bo ona niweluje pewne problemy, 
które były w związku z prawami, jakie mają ucznio-
wie i ich opiekunowie, i z tego należy się cieszyć. 
Ale są też takie sytuacje, że dokonuje się podziału 
uczniów w zależności od tego, czy są w szkołach 
publicznych, czy niepublicznych. Czy te przepisy, 
o których mówiłem, dotyczą uczniów wszystkich 
szkół niezależnie od tego, jaki jest charakter pro-
wadzonych szkół? Dlaczego o to pytam i dlaczego 
właściwie miałbym takie pytanie? Otóż jest rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. 
w sprawie realizacji programu „Posiłek w szkole 
i w domu”. Ten program dzieli uczniów na uczniów 
ze szkół publicznych i niepublicznych. Z tego pro-
gramu nie mogą korzystać uczniowie, którzy uczą 
się w szkołach niepublicznych, chociaż te szkoły 
mają prawa szkół publicznych. Czy państwo myśli-
cie, żeby jakoś doprowadzić do takiej sytuacji, że jest 
równość podmiotów, równość uczniów? Wprawdzie 
niektórzy mówią: a, szkoły niepubliczne to są szkoły 
elitarne itd., ale wiele szkół, szczególnie w małych 
miejscowościach, na wsiach, jest organizowanych 
jako szkoły niepubliczne, prowadzone są przez sto-
warzyszenia itd.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Iwona Michałek: Tak jest.)

Robi się tak właśnie dlatego, żeby zracjonalizo-
wać sieć szkół czy żeby tam, gdzie samorząd chce 
zlikwidować czy zlikwidował, podjął decyzję o li-
kwidacji szkoły… Te szkoły jako właśnie niepublicz-
ne są odtwarzane, a z punktu widzenia ucznia nie 
ma różnicy, czy on jest w szkole publicznej, czyli 
prowadzonej przez samorząd, czy w szkole niepu-
blicznej, czyli prowadzonej przez organizację poza-
rządową. Ale w różnego rodzaju aktach prawnych, 
w tym w programie dotyczącym posiłku, o którym 
tu wspomniałem, rozróżnia się ich i ci uczniowie, 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) to, że w roku 2012 przyjęto ustawę, generalnie ustawę 
zasadną, słuszną, która mówiła o tym, że jeżeli ktoś 
zdecydował się przejść na wcześniejszą emeryturę, to 
musi się liczyć z tym, że gdy złoży wniosek już o tę 
emeryturę normalną, tak ją nazwę, czyli powszech-
ną, to od tego kapitału, który miał nagromadzony, 
odejmie mu się wszystkie wypłaty z tej wcześniejszej 
emerytury.

Jak powiedziałem, to było ustalenie zasadne. 
Wszyscy, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę 
w roku 2005, 2006 czy 2007, po 5 latach osiągali wiek 
emerytalny i spokojnie mogli przejść na emeryturę 
bez tej konsekwencji. Ci, którzy przeszli w roku 2008, 
wiek emerytalny osiągnęli w roku 2013. Tymczasem 
ustawa weszła w życie z datą 1 stycznia 2013 r. i mó-
wiła: jeśli teraz złożysz wniosek, to pomniejszymy ci 
kapitał o wcześniejsze wypłaty, wypłaty wcześniej-
szych emerytur. Czyli te osoby zostały zaskoczone tą 
ustawą, nie mogły wcześniej wystąpić o emeryturę, 
bo nie osiągnęły jeszcze wieku, a wtedy, kiedy go 
osiągnęły, ustawa już działała. I dlatego tutaj chodzi 
głównie o kobiety, bo jeśli mówimy o 2013 r., wiek 
emerytalny to 60 lat, no to wychodzi 1953 r. jako rok 
urodzenia. W niewielkim zakresie dotyczy to również 
mężczyzn, w takich przypadkach, kiedy warunkiem 
przejścia na wcześniejszą emeryturę i na powszechną 
emeryturę był staż pracy, a niekoniecznie osiągnię-
ty wiek. Ale przede wszystkim dotyczy to kobiet, 
w sumie kilkudziesięciu tysięcy osób. Oczywiście te 
wszystkie osoby, jeżeli złożyły wniosek o emeryturę 
powszechną, to miały tę emeryturę niższą, bo właśnie 
pomniejszoną o te kwoty wcześniej wypłacone. Przez 
dłuższy czas walczyły o to, żeby to zmienić, no jakoś 
nie bardzo to wychodziło. Aż w końcu stało się tak, 
że ponieważ były również sprawy sądowe, które jed-
nakowoż do niczego nie prowadziły, bo ustawa była 
taka, jaka była, jeden z sądów, bodajże w Szczecinie, 
otrzymał od sędziego zapytanie, czy taki przepis jest 
zgodny z konstytucją w stosunku do tych osób. No 
i wyrok Trybunału Konstytucyjnego był taki, że 
oczywiście nie, że to jest zaskakiwanie obywatela, 
obywatel nie mógł w tej sytuacji pokierować swoimi 
decyzjami w sposób racjonalny. W związku z tym 
nie wykreślił tego przepisu, bo – jak powiedziałem 
– ten przepis jest zasadny, ale stwierdził, że w sto-
sunku do osób urodzonych w 1953 r. nie może on 
być stosowany.

Podjęliśmy ten temat po wyroku stosunkowo szyb-
ko, zważywszy na to, że czas biegnie, od 2013 r. to 
już przecież szósty rok mija. Biuro Legislacyjne przy-
gotowało projekt, ten projekt był omawiany na posie-
dzeniu komisji. Ministerstwo pracy zgłosiło pewne 
uwagi do tego projektu, przeprowadziliśmy dyskusję, 
chodziło zwłaszcza o to, żeby bardzo precyzyjnie 
określić sposób dochodzenia do tej nowej emerytury, 
a także kwestie wyrównania utraconych korzyści, 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonują-
cy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i zawarty 
jest w druku nr 1175, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 1175 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Marka Borowskiego, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Marek Borowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak jak pan marszałek przed chwilą powiedział, 

ten projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych został 
przygotowany przez Komisję Ustawodawczą właśnie 
w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
stosunkowo niedawnego, bo z marca tego roku.

Sprawa jest dosyć znana, można powiedzieć, go-
rąca, dlatego że dotyczy kilkudziesięciu tysięcy osób. 
Mianowicie chodzi o osoby, które – trochę to dziwnie 
zabrzmi w kontekście właśnie ustaw emerytalnych, 
że taką datę wymienię… Ten problem jest znany 
pod określeniem: emeryci – bo tu nie tylko o kobie-
ty chodzi, aczkolwiek głównie o kobiety – urodzeni 
w 1953 r., w skrócie emeryci z 1953 r. Tak się bowiem 
złożyło, że wtedy, kiedy przeprowadzano, wdrażano 
ustawy formujące reformę emerytalną, w 1999 r., to 
wówczas… Ta reforma była dość rozległa, ona do-
tyczyła sposobu wyliczania emerytury, czyli tego, 
o czym dzisiaj już doskonale wiemy, a więc zapisy-
wania składek na koncie ubezpieczonego i następnie 
przeliczania tych składek na wysokość emerytury, 
ale wprowadzała również szereg innych zmian. M.in. 
taką oto zmianę… Pracownicy, którzy osiągali okre-
ślony wiek – a w niektórych grupach zawodowych 
wystarczył staż pracy – mieli prawo przechodzić na 
wcześniejszą emeryturę, a więc nie w wieku 60 lat 
w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, 
ale w wieku odpowiednio niższym, z reguły 55 lat 
dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. I to było uprawnie-
nie powszechne. Prócz tego były oczywiście także 
uprawnienia branżowe. I ta zasada została zlikwi-
dowana w roku 1999, ale nie od razu, nie jak nożem 
uciął, tylko określono datę 2008 r. jako ostatni rok, 
kiedy można jeszcze przechodzić na wcześniejszą 
emeryturę. I w zasadzie nic by się nie stało, gdyby nie 
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(senator sprawozdawca M. Borowski) przeliczenie emerytury, będą miały na to 6 miesięcy 
od dnia wejścia omawianej ustawy w życie. A ona 
powinna wejść w życie 14 dni po dniu ogłoszenia. 
Oczywiście ona trafi jeszcze do Sejmu. Być może 
Sejm naniesie jeszcze jakieś poprawki. Tu chciałbym 
jeszcze tylko może nie tyle zaapelować, bo na to za 
wcześnie, ile w każdym razie zwrócić uwagę na to, 
że Senat starał się tutaj działać bardzo szybko. I mi-
nisterstwo pracy również, za co chciałbym podzię-
kować. I także ZUS. W tej chwili zostało nam już 
bardzo niewiele posiedzeń. Sejm chyba ma jeszcze 
jakieś posiedzenie w lipcu.

(Senator Robert Mamątow: W przyszłym tygo-
dniu.)

W przyszłym tygodniu, w lipcu. No więc dobrze 
by było, żeby Sejm, że tak powiem, wziął to na warsz-
tat i gdyby były jakieś poprawki… Zresztą wszystko 
jedno, będą czy ich nie będzie, to i tak przychodzi 
do nas, jako już sejmowa ustawa. My mamy jeszcze 
posiedzenie pod koniec lipca. I gdyby ta naprawdę 
ważna sprawa – podkreślam, tym jest zainteresowa-
nych kilkadziesiąt tysięcy, chyba 70 tysięcy osób – zo-
stała rozwiązana, to, jak myślę, zostałoby to przyjęte 
z wielką wdzięcznością przez wszystkich zaintereso-
wanych. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do przedstawiciela wnioskodawców.

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

Nie ma takich pytań.
(Głos z sali: Jest.)
(Senator Marek Borowski: Jest.)
Kto?
A, pani senator Barbara Borys-Damięcka.
Proszę bardzo.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Panie Senatorze, ja mam tylko pytanie, czy ko-
misja, którą pan reprezentuje, przyjęła wszystkie te 
poprawki jednogłośnie, a jeżeli nie, to ewentualnie 
jakim stosunkiem głosów.

Senator Marek Borowski:
Myśmy mieli tutaj 2 etapy w pracy. Pierwszy etap 

to był projekt opracowany przez Biuro Legislacyjne 
na wniosek komisji. Był taki wniosek, jednogłośny, 
że trzeba się tym zająć. To było rozpatrzenie wyroku. 

jako że przecież te osoby, gdyby uzyskały emeryturę 
bez potrąceń np. w roku 2013, to do dzisiaj środki, 
które by otrzymywały, byłyby większe.

Projekt, który państwo otrzymali wraz ze spra-
wozdaniem komisji, jeszcze nie był, że tak powiem, 
doskonały. Na posiedzeniu komisji zauważyliśmy, że 
przepisy dotyczące tego zwrotu utraconych korzyści 
mogą być niejasne i mogą być przez ZUS różnie in-
terpretowane. Chcieliśmy tego uniknąć. Dlatego we 
współpracy z ministerstwem pracy ustaliliśmy, że 
ministerstwo przygotuje jeszcze pewną modernizację 
tego projektu. Przygotowało ją i dlatego chcę od razu 
zapowiedzieć, że przejmuję, można powiedzieć, tę 
propozycję poprawki, którą ministerstwo przygoto-
wało i za chwilę, gdy zakończę, złożę tę poprawkę.

(Senator Stanisław Gogacz: W czasie dyskusji, nie 
w trakcie sprawozdania.)

W trakcie, tak?
(Senator Stanisław Gogacz: Nie w trakcie spra-

wozdania, tylko…)
Rozumiem, dobrze, dobrze. Złożę ją odrębnie, 

a teraz po prostu omówię i tyle.
Mianowicie w porównaniu z tym, co jest przedsta-

wione w sprawozdaniu komisji, mamy tutaj precyzyj-
nie określoną formułę rekompensaty. Ja to odczytam: 
jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury przy-
znanej na podstawie art. 24 jest wyższa od wypłaca-
nej dotychczas, emerytowi wypłaca się wyrównanie. 
Kwotę wyrównania stanowi różnica pomiędzy sumą 
kwot emerytur, jakie przysługiwałyby w okresie, 
o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem ich wa-
loryzacji, a sumą kwot wypłaconych w tym okresie.

Zatem to jest dość jasne. Jeżeli ktoś złożył wniosek 
o emeryturę powszechną np. w 2013 r. i obliczono ją 
z potrąceniami, to teraz się ją obliczy bez tych potrą-
ceń. Obliczy się, ile ten ktoś by otrzymał do dzisiaj, 
sumę, i odejmie się to, co pobrał. Ta różnica będzie 
wypłacona jednorazowo.

Generalnie rzecz biorąc – w tej chwili mówię już 
o tej ostatecznej propozycji – ten projekt przewiduje 
w 2 osobnych przepisach, w 2 osobnych artykułach 
rozwiązanie sytuacji tych osób, które złożyły w swo-
im czasie wniosek o emeryturę i tę emeryturę otrzy-
mały, pobierały, jak również tych, które nie złożyły 
takiego wniosku, wziąwszy pod uwagę, że emerytura, 
którą wtedy im naliczono, była niższa od świadczenia, 
które pobierali. I oba te przypadki są tutaj omówione. 
Dalej jest to, w jaki sposób przelicza się tę emeryturę. 
Później ten przepis, o którym mówiłem, czyli kwe-
stia wspomnianej rekompensaty. No i wreszcie kilka 
przepisów dotyczących ponownego ustalenia renty 
rodzinnej, jeśli takie decyzje miały miejsce.

I chcę również powiedzieć, że wszystkie osoby, 
które będą chciały zgłaszać wnioski o ponowne 
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(senator M. Borowski) I trzecie zagadnienie, mniej techniczne, powiedz-
my. Mam dokument, w którym ZUS zwrócił uwagę, 
że 5-letni okres od czasu orzeczenia minął i tym oso-
bom nie przysługuje ponowne przeliczenie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Borowski:
Zacznę od ostatniej sprawy, bo ona jest tutaj 

najprostsza. Ten temat był dyskutowany. Zresztą 
pan senator brał udział w tej dyskusji. Projekt tę 
kwestię rozwiązuje. To znaczy, 5-letni okres już 
nie odgrywa tutaj roli. Na mocy tej ustawy każda 
osoba może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie 
emerytury bez względu na to, czy minęło 5 lat, czy 
nie minęło 5 lat.

Jeżeli chodzi o kwestie wcześniejsze, o których 
pan mówił, to one są rzeczywiście dosyć skompliko-
wane. Jest tak, że system emerytalny, który mamy 
obecnie, rzeczywiście kształtuje emeryturę na pod-
stawie 2 elementów. Pierwszy element to jest nagro-
madzony kapitał, on, można powiedzieć, mieści się 
w liczniku, a drugi to jest statystyczny, przeciętny 
okres dalszego życia, który mieści się w mianowniku. 
Oczywiście, jeżeli ktoś przez dłuższy czas był na 
wcześniejszej emeryturze i złoży wniosek teraz, czyli 
kilka lat po osiągnięciu wieku emerytalnego, to siłą 
rzeczy statystyczny okres jego dalszego życia będzie 
krótszy. W związku z tym emerytura, która zostanie 
mu naliczona, będzie wyższa. No ale jest pytanie: co 
z tym zrobić? Zabrać im to?

(Głos z sali: Pozostawić…)
Właśnie. Jeżeli chodzi o pozostałych, to tu jest pe-

wien problem, dlatego że jeżeli ktoś złożył wniosek… 
Na razie odłóżmy na bok tych, o których mówiłem 
przed chwilą. Popatrzmy na to w sposób zupełnie pro-
sty. Mianowicie ludzie poskładali wnioski w 2013 r. 
i dowiedzieli się od ZUS, że ich emerytura wyniesie 
np. 1 tysiąc zł, a oni brali już wcześniejsze świad-
czenie w wysokości np. 1 tysiąca 100 zł. W związku 
z tym oni mówili „To ja dziękuję” i emerytura była za-
wieszana, a oni dalej pobierali to świadczenie. I teraz 
mija ileś lat, jest wyrok trybunału, i na czym polega 
sprawiedliwe załatwienie tej sprawy? Polega na tym, 
że wyliczamy, co by było, gdyby nie było tego prze-
pisu w roku 2013, wyliczamy tę emeryturę i okazuje 
się, że ona wtedy wyniesie np. 1 tysiąc 300 zł. Ale ona 
nie była wypłacana wtedy, w związku z czym liczymy 
200 zł za każdy miesiąc, to jest waloryzowane przez 
6 lat, tak jak były waloryzowane emerytury – bo tak 
tu jest napisane, to musi być waloryzowane – przez 6 
lat mamy 72 miesiące, razy 200 zł, to jest 14 tysięcy 
plus waloryzacja. I te 14 tysięcy jest wypłacane tej 

I w wyniku rozpatrzenia wyroku była, no, wspól-
na decyzja, żeby się tym zająć. Biuro Legislacyjne 
przygotowało projekt. Ten projekt był omawiany już 
w formie pierwszego czytania, z udziałem minister-
stwa pracy i ZUS. Tam były już wniesione pewne 
poprawki, które generalnie zostały przyjęte, i cały 
ten projekt został przyjęty jednogłośnie.

To, co teraz złożę, jest pewną modernizacją tego, 
ale idącą w kierunku uściślenia i, że tak powiem, 
wyjścia naprzeciw zainteresowanym. Tak więc nie 
sądzę, żeby… Oczywiście komisja będzie to jeszcze 
rozpatrywać. Ale nie sądzę, żeby to budziło jakiekol-
wiek wątpliwości.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma… Jest?
Jest pytanie. Pan…
(Senator Jan Rulewski: Dlaczego…)
(Senator Waldemar Sługocki: Nie widać cię, Jasiu.)
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Rzeczywiście, Panie Senatorze Sprawozdawco, to 
uściślenie jest precyzyjne, ale nie oznacza ono, nie jest 
tożsame… nie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 
czy, powiedziałbym, poczucie krzywdy osób, które 
zostały od 2013 r., a właściwie chyba od 6 czerwca 
2012 r., objęte tym procesem. Taką pierwszą wyra-
żaną… Pytanie: czy ten wzór to obejmuje?

To jest fakt, że szczególnie kobiety składały 
w różnym czasie wnioski o emerytury powszechne. 
Zastosowano wobec nich formuły zgodne z czasem 
złożenia wniosków, gdzie głównym czynnikiem decy-
dującym o wysokości był czas dalszego trwania życia. 
I wyszło skrajnie, tak, że te osoby, które złożyły 2, 
3, 4 czy 5 lat temu, a mogły nawet 9 lat temu złożyć, 
wnioski o emerytury powszechne… Ich świadcze-
nia różnią się wysokością od świadczeń osób, które 
po 2013 r. nie składały wniosków i zrobiły to do-
piero teraz, z chwilą wydania orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego. Te różnice wynoszą nawet do 1 ty-
siąca 500 zł. Te osoby czują się pokrzywdzone. Czy 
ta formuła to ujmuje?

Drugie zagadnienie. Wspomniał pan słusznie 
o tym, o co komisja występowała…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie ma py-
tania, Panie Senatorze. Proszę sformułować pytanie.)

Druga sprawa dotyczy wyrównania… Właściwie 
wyrównanie jest zapewnione, ale oprocentowanie 
tego… Przez wiele lat te emerytury były zaniżone.
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(senator M. Borowski) Czy przedstawiciel rządu, pan minister Marcin 
Zieleniecki, pragnie zabrać głos?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja, po pierwsze, chciałbym podziękować za tę 

inicjatywę Senatowi, który dość szybko zareagował 
na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 6 mar-
ca tego roku i podjął prace nad stosowną inicjatywą 
ustawodawczą.

Po drugie, chcę powiedzieć, że resort rodziny, pra-
cy i polityki społecznej w trakcie prac podjętych przez 
komisję pełnił funkcję służebną, tzn. de facto działał 
na zlecenie komisji senackiej. Po pierwsze, staraliśmy 
się, powiedzmy, zrealizować w najlepszy możliwy 
sposób intencję, która przyświecała Trybunałowi 
Konstytucyjnemu. Po drugie, podjęliśmy też trud 
oszacowania skutków finansowych implementacji 
tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Potwierdzam, że te poprawki, które zostały 
w trakcie dzisiejszego czytania tego projektu zgło-
szone, lepiej oddają intencję, jaką wyraził Trybunał 
Konstytucyjny w swoim orzeczeniu, aniżeli ta pierw-
sza wersja projektu, która była przedmiotem prac 
w samej komisji. Przede wszystkim chodzi tutaj 
o zakres podmiotowy. Ta pierwsza wersja projektu 
znacząco wykraczała poza zakres podmiotowy tych 
uprawnień, które Trybunał Konstytucyjny jak gdyby 
potwierdził w przypadku kobiet z rocznika 1953.

Myślę, że warto kilka słów powiedzieć na temat 
genezy samego problemu. Pan senator Borowski tu-
taj istotę tego problemu przedstawił. To jest, można 
powiedzieć, historia, która sięga jeszcze momentu 
wprowadzenia reformy emerytalnej z roku 1999. 
Przypomnę, że reforma emerytalna przewidywała 
i nadal przewiduje podział ubezpieczonych na 2 ka-
tegorie. Zastosowano kryterium daty urodzenia i taka 
data graniczna to była data 1 stycznia 1949 r. Osoby 
urodzone przed tym dniem pozostały w starym sys-
temie emerytalnym, w systemie zdefiniowanego 
świadczenia. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. 
zostały objęte nowym systemem emerytalnym, tzw. 
systemem zdefiniowanej składki. Nie byłoby tego pro-
blemu, o którym dzisiaj rozmawiamy i o którym de-
batował również Trybunał Konstytucyjny, gdyby ten 
podział ubezpieczonych ze względu na datę urodzenia 
był konsekwentny i sztywny, gdyby nie było wyjąt-
ków od tej zasady, ale kiedy wprowadzano reformę 
w 1999 r., takie wyjątki zostały ustanowione. Wyjątki 
te polegały na tym, że w odniesieniu do części osób 
objętych nowym systemem emerytalnym według kry-

osobie. A od tego momentu ona już pobiera emeryturę 
1 tysiąc 300 zł. To jest sprawiedliwe rozwiązanie.

Oczywiście pojawia się teraz sytuacja taka, 
o której mówiłem na początku, że są osoby, które 
na tym świadczeniu przebywały dłużej, na tym czę-
ściowym świadczeniu przebywały dłużej, względnie 
ten wniosek złożyły później, z jakichś powodów, nie 
bardzo wiem z jakich, ale z jakichś powodów, i one 
będą miały tę emeryturę wyższą. Ja chcę powie-
dzieć tyle, że moje zdanie to jest jedna sprawa w tej 
kwestii, a druga sprawa jest taka, jakie było tutaj 
stanowisko ministerstwa pracy. No, to stanowisko 
było takie, że nie rozwiązujemy tego w ten sposób, 
że wszystkim, którzy złożyli wnioski emerytalne 
w 2013 r., mówimy: „To wycofajcie te wnioski i złóż-
cie je teraz”, i wtedy wszystkim podwyższamy te 
emerytury. Chcę powiedzieć, że to z kolei prawdo-
podobnie spowodowałoby też inne jeszcze różnice. 
Bo jeżeli ktoś zdążył dostać emeryturę przed 2013 r., 
to znaczy miał wcześniejszą emeryturę od 2007 r., 
w 2012 r. wystąpił o emeryturę i ją otrzymał bez 
potrąceń, a teraz ta sama osoba, która przetrzymała 
wcześniejsze… dostanie o te 500–600 zł więcej, 
to znowu ta osoba podniesie argument: to przecież 
jest niesprawiedliwe, jakże to możliwe? Niestety są 
pewne zaszłości, które musimy rozwiązać w sposób 
moim zdaniem najbardziej zasadny. Ten najbardziej 
zasadny sposób jest taki, że problem tych, którzy 
zostali tu poszkodowani, rozwiązujemy w taki spo-
sób, że wyliczamy, jak to by wyglądało, gdyby nie 
było tego przepisu, ale nie zabieramy tym, którzy 
akurat skorzystali z pewnego systemu, jaki wpro-
wadziliśmy.

Ja chcę powiedzieć, że gdyby nie było tego przepi-
su o potrącaniu wcześniejszych wypłat, to prawdopo-
dobnie bardzo wiele osób tak właśnie by sobie kom-
binowało: mam już 60 lat, ale nie składam wniosku, 
bo mam wcześniejszą emeryturę, która nie jest taka 
zła, to ja sobie poczekam, nie wiem, może do… Mam 
dobre zdrowie, tak? Poczekam sobie do siedemdzie-
siątego roku życia, a potem, ponieważ okres dożycia 
to będzie już tylko 10 lat statystycznych, będę pobierał 
5 tysięcy emerytury.

Zdaję sobie sprawę, że tu mogą wystąpić jeszcze 
pewne dysonanse, ale wydaje mi się, że w świetle 
tych przepisów, które już były, i wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego – podkreślam, wyroku trybunału, 
który do tego się odniósł, do niczego innego – tu już 
dalszych ruchów wykonać nie można było.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej pytań. Dziękuję.



144
82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) (Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze zostać na mównicy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu, związane 
z omawianym punktem obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, jest to temat gorący. Jaki jest pana 

stosunek do tych licznych wniosków, które się stały 
już w tej chwili kolejną petycją, a o których pan wspo-
mniał już? Otóż osoby z tego rocznika, powołując się 
na dezorientację, dezinformację, zaskakiwanie, które 
potwierdził Trybunał Konstytucyjny, domagają się, 
żeby wszystkie decyzje, które po 2012 r. zostały wy-
dane… żeby to było jednakowo przeliczone na nowo, 
oczywiście według zasad, które obowiązują po roku 
2012, a więc by przyjęto, że przechodzą na emeryturę 
powszechną dopiero teraz, właściwie 6 marca, z chwi-
lą wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
To jest jedno pytanie.

Drugie. Pan senator Borowski powiedział, że 
nie tylko będzie zrewidowane to świadczenie, ale 
że również będzie wypłacona kwota wyrównania. 
Na posiedzeniu komisji pytałem, czy ta kwota jako 
kwota zaległa ze strony ZUS będzie oprocentowana 
stawką ustawową.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Właściwie pytania powinny być adresowane do 

wnioskodawców, dlatego że autorem projektu jest 
komisja. Jeżeli chodzi o mój odbiór tego projektu, to 
mogę powiedzieć tak. Jak wspomniałem, Trybunał 
Konstytucyjny nie zakwestionował, i o tym pan se-
nator Borowski wspomniał, samej zasady odliczania 
wcześniej wypłaconych świadczeń emerytalnych 
obliczonych według tej starej formuły od podstawy 
wymiaru. Trybunał zakwestionował tryb wprowadze-
nia. Jeżeli spojrzycie państwo chociażby na to, gdzie 

terium daty urodzenia, czyli urodzonych po 1948 r., 
została stworzona możliwość przejścia na emeryturę 
na starych zasadach. Najogólniej rzecz biorąc, osoby, 
które spełniły warunki przejścia na taką emerytu-
rę do końca 2008 r., mogły uzyskać emeryturę na 
zasadach obowiązujących właśnie w tym systemie 
zdefiniowanego świadczenia. Proszę, byście państwo 
przyjrzeli się zapisom ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No, wyraźnie 
wynika z tych zapisów, iż ustawodawca zakładał, że 
ten stary system emerytalny, system zdefiniowanego 
świadczenia, z uwagi na zasady ustalania wysokości 
emerytury będzie systemem korzystniejszym od tego 
mechanizmu, który obowiązuje w nowym systemie 
emerytalnym. I stąd właśnie te wyjątki, które się 
pojawiły. Wówczas, kiedy wprowadzano reformę, 
nie przewidziano tego, iż dla części ubezpieczonych 
objętych właśnie tymi przejściowymi rozwiązania-
mi, tą możliwością uzyskania emerytury na starych 
zasadach, korzystne będzie złożenie wniosku o eme-
ryturę obliczaną według formuły zdefiniowanego 
świadczenia, a następnie skorzystanie z tego syste-
mowego rozwiązania, które jest adresowane do osób 
urodzonych po 1949 r.

Ta sytuacja, z jaką mamy do czynienia dzisiaj 
– to też trzeba jasno powiedzieć – jest konsekwen-
cją błędu legislacyjnego, który został popełniony 
przy okazji wdrażania ustawy podwyższającej wiek 
emerytalny uchwalonej w maju 2012 r. Można po-
wiedzieć, że Trybunał w wyroku z 6 marca 2019 r. 
co do zasady nie zakwestionował tego mechanizmu 
pomniejszania podstawy wymiaru nowej emerytury 
o emerytury wypłacone wcześniej, a obliczone na 
podstawie starych zasad, według formuły zdefiniowa-
nego świadczenia, niemniej zakwestionował właśnie 
tryb wprowadzenia tego rozwiązania. Uznał, że ten 
tryb naruszał zasady zaufania obywateli do państwa. 
Właśnie tą pierwszą grupą osób, która miała prawo 
być zaskoczona wprowadzeniem takiego niekorzyst-
nego dla nich rozwiązania, były kobiety z rocznika 
1953. Myślę, że to tyle.

Jeżeli chodzi o… To znaczy chcę też powiedzieć, 
że oczywiście my na tym etapie prac legislacyjnych 
nie znamy oficjalnego stanowiska Rady Ministrów. 
To stanowisko pojawi się na stosownym etapie, kie-
dy – o ile Wysoka Izba tak postanowi – ten projekt 
ustawy zostanie skierowany do Sejmu. Tak jak na 
wstępie wspomniałem, nasz udział w pracach ko-
misji miał charakter służebny i służył temu, aby ten 
projekt, który będzie opuszczał Wysoką Izbę, był jak 
najlepiej przygotowany pod względem legislacyjnym 
i jak najlepiej odpowiadał właśnie intencjom, jakimi 
kierował się Trybunał Konstytucyjny, wydając ten 
wyrok z 6 marca 2019 r. Dziękuję.
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) emerytury ustalonej na nowych zasadach i emerytury 
ustalonej na starych zasadach. Chcę też powiedzieć, 
że nie we wszystkich przypadkach ta różnica będzie 
z korzyścią dla samych ubezpieczonych. To znaczy 
będą osoby, dla których ustalenie emerytury na no-
wych zasadach wcale nie będzie korzystniejsze od 
wariantu z tą emeryturą, jaką wcześniej ustalono na 
zasadach obowiązujących w starym systemie emery-
talnym. Ale ponieważ proponujecie państwo zastoso-
wanie mechanizmu wyrównania, czyli niejako cof-
nięcie się do momentu złożenia wniosku o emeryturę, 
i jednoczesne wyrównanie, to nie dostrzegam tutaj, 
w tym projekcie, mechanizmu, tak jak pan senator 
mówi, oprocentowania czy odsetek, które takie osoby 
mogłyby uzyskać. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję panu.
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obej-

mować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich nie-
zbędne konsekwencje.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 
Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście, tak jak powiedział pan senator 

Borowski, poruszamy się w przestrzeni prawnej 
bardzo skomplikowanej, ale zarówno z orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, jak i z wcześniejszych 
postulatów tej grupy – znaczącej grupy rencistów 
i emerytów, przede wszystkim kobiet z rocznika 1953 
– wynikało, że sprawa już wówczas nabrzmiała do 
zmiany. Tak się jednak nie stało. 2 lata temu komisje 
senackie – w tym ta, w której pracuję, czyli Komisja 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – przyjęły 
petycję wraz z opracowaniem ustawodawczym wyko-
nanym przez dział legislacji, jednak mocą większości 
senackiej 2 lata temu tę inicjatywę odrzucono. To 
wcale jednak nie oznacza, że jest tu jednoznaczna 
odpowiedź na pytanie, kto zawinił – jeśli w ogóle 
można mówić o winie.

Niewątpliwie Trybunał Konstytucyjny uznał, że 
zmiany ustawodawcze w 2008 r. były podjęte nieja-
ko w locie, co oznaczało, że w ówczesnej sytuacji – 
zwłaszcza tych kobiet, dla których brakowało pracy, 
bo było duże bezrobocie, do tego występowały inne 
potrzeby, np. opieki rodzinnej nad innymi członkami 
rodziny, bo wprawdzie to chodziło o osoby już star-
sze, ale i o opiekę nad dorosłymi członkami rodziny 

zostaną zlokalizowane te przepisy, które proponujecie 
państwo dodać do ustawy emerytalno-rentowej, to zo-
baczycie, że są to przepisy przejściowe, właśnie z tego 
względu, że co do zasady ten mechanizm odliczania 
de facto został przez Trybunał Konstytucyjny uznany 
za zgodny z konstytucją, nie został zakwestionowany. 
To jest pierwsza sprawa.

Jeżeli chodzi o kwestię zakresu podmiotowego, to 
powiem tak. Tutaj wnioskodawcy posługują się wła-
ściwie techniką wznowienia postępowania i de facto 
przepisami tej ustawy, o której dzisiaj dyskutujemy, 
będą objęte dwie, a może nawet trzy kategorie osób 
uprawnionych. 

Pierwsza duża kategoria to osoby, które już złożyły 
wniosek o ustalenie emerytury na nowych zasadach, 
mając wcześniej, to znaczy przed 1 stycznia 2013 r., 
przyznaną emeryturę obliczoną według tej formuły 
zdefiniowanego świadczenia. Można powiedzieć, że 
sytuacja prawna tych osób jest nieco zróżnicowana. 
Są takie osoby, którym wydano decyzję o odmowie 
przeliczenia czy o ustaleniu tej emerytury z zastoso-
waniem tego feralnego art. 25 ust. 1b ustawy eme-
rytalno-rentowej. Wśród tych osób są osoby, które 
wyczerpały drogę postępowania odwoławczego, czyli 
część tych osób odwołała się do sądu pracy i ubez-
pieczeń społecznych i te osoby często mają wydany 
wyrok odmawiający obliczenia emerytury bez zasto-
sowania tego art. 25 ust. 1b. Technika, którą się tutaj 
państwo posługujecie, chcąc zrekompensować straty, 
jakie poniosły takie osoby, polega na umożliwieniu 
tym osobom wznowienia postępowania i oblicze-
nia, bardzo często mimo upływu 5-letniego okresu 
przedawnienia, emerytury według nowej formuły na 
dzień złożenia wniosku – tego wniosku, który kie-
dyś został odrzucony przez organ rentowy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, a później, w przypadku 
części ubezpieczonych, odrzucony również przez sąd 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 

No i jest ta druga grupa, osoby, które nie zdecy-
dowały się złożyć wniosku o emeryturę obliczoną 
na nowych zasadach. Te osoby będą miały ustalaną 
emeryturę według stanu na dzień złożenia wniosku. 
W odniesieniu do tej pierwszej dużej grupy, czyli do 
tych osób, które wcześniej już występowały o usta-
lenie wysokości emerytury, przewidujemy – czy też 
państwo przewidujecie w tym projekcie – zrekom-
pensowanie, to znaczy wyrównanie tego świadczenia 
od momentu, kiedy taki wniosek został złożony. A te 
wnioski były składane w bardzo różnych okresach, od 
1 stycznia 2013 r. minęło ponad 6 lat, więc można po-
wiedzieć, że w przypadku tych osób, które we wcze-
śniejszych terminach składały wnioski, ta rekom-
pensata będzie wyższa. Ona oczywiście będzie też 
zależała przede wszystkim od różnicy w wysokości 
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(senator J. Rulewski) Rzeczywiście staję też wobec wątpliwości, czy 
przyjąć postulat dość powszechny – mówię o tym 
kontekście społecznym – aby wszystko niejako zre-
setować, wskazać 1 stycznia 2013 r. i uznać, że te 
osoby nie występowały o emerytury powszechne po 
roku 2012, i na zasadach równych wyliczać im ich 
obecne zasoby.

Pan minister mówi, że Trybunał Konstytucyjny 
tutaj nie… że utrzymał zasadę odliczania, ale trybu-
nał również wypowiedział się, że nie będzie wskazy-
wał zasad rekompensat dla tych osób, niewątpliwie 
przez ten brak otwartości instytucji ZUS-owskiej, 
nie będzie ingerował, bo to jest kwestia woli usta-
wodawcy. Pewnie za taki czynnik społeczny nale-
ży uznać fakt, że tutaj rząd podchodził – nie jest to 
wielki zarzut – bardzo gospodarnie, bardzo apte-
karsko, bym powiedział, do tego, żeby te emerytury 
wypłacać. Powoływał się na deficyty, na środki, na 
budżet. I może by to brzmiało wiarygodnie, Panie 
Ministrze, gdyby nie fakt, że miesiąc temu, a nawet 
jeszcze wczoraj wydatkowano na osoby, które nawet 
tego nie oczekują, miliardy złotych pod kątem, po-
wiedzmy, kampanii wyborczej. Ja też nie neguję, że 
rząd sobie tak planuje wydatkowanie środków, żeby 
wygrać wybory. Inna sprawa, czy taka kumulacja 
jest korzystna dla gospodarki i w ogóle dla jakości 
życia w demokracji. Panie podnoszą, że tu jest niemal 
apteka – bardzo precyzyjne wyliczanie. Przy zało-
żeniu, że były skrzywdzone, w czym utwierdza je 
Trybunał Konstytucyjny… A jednocześnie mówi się, 
że nie ma pieniędzy. No, pieniądze w ciągu tego roku 
lały się strumieniami, dziesiątki miliardów złotych. 
Wcześniej, co już udowodniłem, jak te pretensje były 
wysuwane, były odrzucane głosami prawicy.

W tej sytuacji oświadczam, że ja nie mogę po-
przeć tego rozwiązania z powodu wielu wątpliwości, 
a przede wszystkim w związku z prowadzoną polity-
ką i poczuciem krzywdy tych kobiet. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chciałbym za chwilę złożyć 

zapowiedzianą poprawkę, którą już omówiłem, więc 
nie będę jej omawiał ponownie. Chcę jednak zwrócić 
uwagę, że ta poprawka, jak powiedziałem, uzgod-
niona z ministerstwem, ogranicza grupę osób, które 
będą beneficjentami tej ustawy do osób urodzonych 
w roku 1953, aczkolwiek są osoby, który były uro-
dzone w roku 1952 czy 1951 i również zostały za-
skoczone tym rozwiązaniem. Uważałem, że te osoby 

– zapadały decyzje ad hoc, wykorzystujące dobro 
emerytury wcześniejszej. Jednakże, jak słusznie 
stwierdził trybunał i jak już wszyscy w tej chwili 
potwierdzają, nie dano tym paniom szansy na prze-
prowadzenie swoistej kalkulacji na dalsze życie i co 
do świadczeń emerytalnych, czasem być może uzu-
pełnianych jeszcze pracą. W tej sytuacji te decyzje 
były rzeczywiście chaotyczne i różne – tak różne, 
jak różne były sytuacje życiowe tych kobiet. Na plus 
ich dzisiejszych oczekiwań, które zapełniają nasze 
skrzynki i które są przyczyną wizyt i spotkań, trze-
ba zaliczyć fakt, że te sprawy podnosił nasz dział 
legislacyjny, wcześniej rzecznik praw obywatelskich, 
a i niektórzy senatorowie, choć ja sam, przyznaję się, 
do tej grupy nie należałem.

Zatem mamy dzisiaj sytuację, w której Trybunał 
Konstytucyjny niejako – tu ma pan rację, Panie 
Ministrze – nie zarzucił, że we wcześniejszych 
emeryturach obniżono kapitał do poziomu obec-
nych, powszechnych emerytur, jednakże tego, ze 
względu na element zaskoczenia, na podejmowa-
nie ustaw w locie, nie zaznały te kobiety z rocz-
nika 1953. I dziś mamy taką sytuację społeczną 
– może mniej prawną, choć oczywiście mówimy 
tutaj o stanowieniu prawa, ale przecież nie może-
my unikać odpowiedzi na sytuację społeczną – że 
w tej grupie kobiet są co najmniej 3 grupy, które 
rzeczywiście, jak pan minister mówił, z racji tego 
zamieszania osiągają różne uzyski czy też profity. 
Najbardziej przekonujące jest to, że najlepiej… że 
nic nie należało robić, tylko czekać do orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego i złożyć wniosek, 
bo w tej sytuacji wszystkie parametry dotyczące 
naliczania emerytury powszechnej są bardzo ko-
rzystne – jak powiedziałem w pytaniach, czasami 
różnice na tych samych stanowiskach, wobec kobiet 
mających taki sam staż pracy, wynoszą od 500 zł 
do 1 tysiąca zł. I to jest ten społeczny wymiar, co 
do którego oczekiwania mają te kobiety.

Pan minister rzeczywiście wskutek inicjatywy 
senackiej, ale też prac komisji, odstąpił od swojego 
stanowiska, swojej opinii, według której właściwie 
miano zaliczyć w poczet tych emerytur tylko to, co 
je obciążało… Więcej, w wyniku działania komisji 
spowodowano, że zarówno kapitał początkowy, jak 
i kapitał składkowy będą waloryzowane. To jest plus 
i to spowoduje to wyrównanie, które, jak tutaj wyli-
czono, sięga paru tysięcy.

Oczywiście moja wątpliwość dotyczy wyrówna-
nia, tylko dlatego, że jest tu inna forma zwracania się, 
czyli o ponowne przeliczenie… W moim przekonaniu 
powinno to być wypłacane wraz z odsetkami, jako 
że zawiniła tu instytucja publiczna, a taką jest nie-
wątpliwie ZUS.
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(senator M. Borowski) wrócenia elementarnej sprawiedliwości, która po 
raz kolejny została naruszona w stosunku do ludzi 
najsłabszych, bo do emerytów, przez rządzącą wtedy 
koalicję Platformy Obywatelskiej i PSL.

Ja przypomnę historie wcześniejsze. Swego czasu 
przyjęto absurdalną ustawę, która nakazywała oso-
bom chcącym uzyskać prawo do emerytury zwolnie-
nie się z pracy na co najmniej jeden dzień po to, żeby 
ewentualnie następnego dnia podjąć pracę i otrzymać 
ową emeryturę. A przecież państwo nie czyni tu żad-
nej łaski, że ludzie nabywają to prawo, bo na skutek 
przepracowania określonej liczby lat i płacenia skła-
dek nabywają oni takie uprawnienie. Ta ingerencja 
ustawodawcy była skandaliczna, zwłaszcza w sto-
sunku do tych osób, które wcześniej, przed wejściem 
w życie owej reformy pobierały emerytury, a zostały 
zobligowane do tego, żeby zwolnić się z pracy, bo 
jak nie, to też im zawieszano prawo do świadczeń 
emerytalnych.

Ja pamiętam, jak byłem wtedy oburzony. Byłem 
wtedy w opozycji. Zebrałem podpisy 30 kole-
gów i powiedziałem: idziemy z tym do Trybunału 
Konstytucyjnego, bo według mnie sprawa jest 
pewna do wygrania. I pomimo różnych meandrów, 
które pokonywaliśmy, żeby pan prezes Trybunału 
Konstytucyjnego zechciał nadać bieg tej sprawie, 
w końcu przeszliśmy cały tryb postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym – zresztą ja wtedy prze-
stałem być senatorem, występowałem jako pełnomoc-
nik – i wygraliśmy sprawę. Dotyczyło to – trzeba to 
podać – prawie 80 tysięcy ludzi. Wtedy też trzeba 
było podjąć inicjatywę ustawodawczą, żeby napra-
wić te błędy. No, trwało to dosyć długo, bo wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego był z 13 listopada 2012 r., 
a trochę trwało, nim ustawodawca się zdecydował na 
naprawienie tego błędu. Została wydana ustawa, która 
przewidziała wyrównanie tym ludziom tych świad-
czeń, których nie pobierali na skutek zawieszenia im 
tych świadczeń na czasami parędziesiąt miesięcy… 
przepraszam, paręnaście, nie chcę podawać tego z do-
kładnością do dziesiątek miesięcy.

Teraz stajemy przed podobnym zadaniem. 
Mianowicie znowu na skutek skandalicznego błędu, 
jaki wtedy popełniła tamta koalicja, kiedy to wpro-
wadzono…

(Senator Jan Rulewski: I późniejsza.)
Proszę?
(Senator Jan Rulewski: I późniejsza.)
Wtedy też wprowadzono absurdalne rozwiązanie, 

takie, że kobiety urodzone w 1953 r., które nabyły 
prawo do świadczenia w związku z wcześniejszą eme-
ryturą, potraktowano w ten sposób, że te świadcze-
nia pobrane do momentu, kiedy osiągnęły normalny 
wiek emerytalny, były odejmowane od podstawy do 
wyliczenia normalnej emerytury. No, to ewidentnie 
krzywdzące rozwiązanie, które należy naprawić, i do-

też powinny być uwzględnione i w pierwszej wersji, 
która była przygotowana przez Biuro Legislacyjne, 
takiego warunku co do roku 1953 nie było. No mi-
nisterstwo argumentuje, że trzyma się ściśle wyro-
ku trybunału, a trybunał wypowiedział się w jednej 
sprawie, w konkretnej sprawie pani, która urodziła się 
w roku 1953, i w związku z tym jego wyrok dotyczy 
tego roku. Niemniej jednak w uzasadnieniu trybunał 
zwrócił uwagę na to, że generalnie nie należy za-
skakiwać obywateli takimi rozwiązaniami i że tego 
rodzaju zaskakiwanie jest niezgodne z konstytucją. 
A zaskoczone były także nieliczne osoby ‒ to już 
nie jest ta skala ‒ które urodziły się w innych latach, 
i stąd uważałem, że one powinny się tutaj znaleźć. 
Niemniej jednak na tym etapie nie zgłaszam żadnej 
poprawki, poza tą główną, o której powiedziałem, 
a która zawiera ważne rozwiązania. Nie chcę w ża-
den sposób opóźniać wejścia tej ustawy w życie. Jest 
ona rzeczywiście niezwykle ważna. Tym bardziej 
że w jakiejś części wychodzi ona poza wyrok, dla-
tego że obejmuje również te osoby, które przeszły 
na wcześniejszą emeryturę na podstawie przepisów 
branżowych, a nie przepisów ogólnych, zaś ta pani, 
która skarżyła sprawę w sądzie, akurat chciała uzy-
skać emeryturę na podstawie przepisów ogólnych 
i trybunał tylko co do tego się wypowiedział. Tak że 
z tego względu tej poprawki nie zgłaszam. Nie wiem, 
być może w Sejmie będą inne decyzje w tej sprawie.

I na koniec chciałbym prosić, Panie Marszałku, 
żeby pan marszałek zechciał wyznaczyć Komisji 
Ustawodawczej termin na rozpatrzenie tej popraw-
ki tak, ażebyśmy mogli głosować na tym posiedze-
niu i szybko skierować projekt ustawy do Sejmu. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Teraz mam tę formułę wygłosić, tak?
(Głos z sali: Słucham?)
Teraz mam wygłosić tę formułę, że…
(Głos z sali: Nie, nie, dopiero po zakończeniu 

punktu.)
Nie? Dobrze.
Pan senator Cichoń. Zapraszam.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Uważam, że z aplauzem należy przyjąć fakt, że 

przystępujemy do szybkiego wykonania wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, bo przecież wyrok za-
padł zaledwie kilka miesięcy temu, 6 marca 2019 r. 
Rzeczywiście nasza inicjatywa zmierza do przy-
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(senator Z. Cichoń) goś nie można opisać słowem lub trudno to opisać 
słowem, to można uciec się do matematyki, czyli do 
wzoru. I moja propozycja jest taka – zresztą nie tylko 
moja, bo chodzi tu też o zastrzeżenia rzecznika co do 
innych przepisów, że są one niejasne zwłaszcza dla 
rencistów i emerytów… W gruncie rzeczy emeryci 
i renciści są zdani na łaskę kobiet w ZUS, zresztą 
życzliwych, ale działających w ramach pewnego ima-
dełka. Tak też było w tej sytuacji. I te panie piszą, że 
one zaufały ZUS-owi, który kieruje się jak najbardziej 
dobrze pojętym interesem samego emeryta i rencisty 
– bo w końcu mówmy tutaj o kobietach z 35 latami 
stażu, czyli z długotrwałym stażem. Dlatego moja 
propozycja, Panie Ministrze, jest taka: skoro teraz to 
rozwiązanie jest niemożliwe – choć o tym powiem 
za chwilę – to może w innym trybie pan by wydał 
taki przepis… Może dałoby się to zrobić w ramach 
wytycznych, bo do ZUS i tak wytyczne pójdą. Chodzi 
o to, żeby każdy emeryt i rencista mógł po podstawie-
niu swoich danych – różnych, co do tego się zgadzamy 
– z całą pewnością powiedzieć, że dostał wyliczenie 
wiarygodne, choć być może za małe.

A drugie zagadnienie to jest to, co już rozważa-
liśmy – tak, Panie Senatorze Borowski – czyli to, 
czy my zdążymy z tą inicjatywą w tej kadencji. 
Niezdążenie oznaczałoby zamrożenie na co najmniej 
pół roku. I nie wiadomo, jak inny rząd by do tego pod-
szedł. No ale przecież my wszyscy tu wiemy, że dobra 
zmiana czyni cuda – potrafi w ciągu paru godzin 
dokonać zmian. Mieliśmy tutaj nie jeden przykład 
na to, ale kilkanaście takich przypadków, nie tylko 
w sferze sądowej, w kwestii trybunału – który, jak tu 
się okazuje, bardzo służy 130 tysiącom kobiet – ale 
też chociażby w sprawie ustawy podatkowej, tej nie-
dawno uchwalonej… Niemalże w ciągu paru godzin 
to uchwalaliśmy, zresztą z błędami. No, zostawmy 
to. I dlatego proszę rząd, żeby uwzględnił mój głos 
dotyczący braku poparcia dla tej inicjatywy i podob-
nie jak w innych działaniach wykonał dobrą zmianę, 
szybką i dobrą zmianę. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Borowski. 5 minut.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze Cichoń, pańska trochę emocjonal-

na wypowiedź jest, jak sądzę, dobrym przykładem 
tego, że kłopoty w dyskusji pojawiają się wtedy, kiedy 
nie wszyscy dyskutanci są na sali. Wtedy, kiedy oma-
wialiśmy te sprawy, kiedy występował pan senator 
Rulewski, pana senatora nie było i być może pan pew-
nych rzeczy nie słyszał. Pan senator Rulewski teraz 

brze, że to czynimy. Dlatego ja oburącz podpisuję się 
pod tą naszą inicjatywą ustawodawczą, która zmie-
rza do przywrócenia elementarnej sprawiedliwości. 
I dobrze się stało, że obejmujemy tu nie tylko tych, 
którzy podlegają ustawie o powszechnym systemie, 
czyli ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, ale również tych, którzy 
podlegają ustawom branżowym. W związku z tym 
uważam, że jest to jak najbardziej godne poparcia. 
I należy tylko wyrazić ubolewanie, że naprawiają 
błędy nie ci, którzy powinni – bo my, którzy dzisiaj 
rządzimy, musimy naprawiać błędy, które popełniła 
poprzednia koalicja.

I wreszcie apel, proszę państwa, do wszystkich, 
bez względu na to, kto rządzi: naprawdę szanujmy 
ludzi, którzy są stosunkowo najsłabsi, czyli emery-
tów i rencistów. Częste zmiany ustawy emerytalnej 
i rentowej uwłaczają godności tychże emerytów i ren-
cistów, prowadzą też do tak niesprawiedliwych roz-
wiązań, że potem musimy się z nich wycofywać, po 
tym, jak zostaną uznane za sprzeczne z konstytucją. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski. Drugi raz, a więc 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Tak.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Skoro już mój przedmówca wprowadził element 

winy, to niech rozważy, która wina jest większa: czy 
ta, która wynikała z błyskawicznego wydania prze-
pisu, czy też wina tych, którzy po tym, już parę lat 
temu, wiedzieli i o wadach, i o skutkach, ale odrzucili 
te wspomniane starania działu legislacyjnego, rzecz-
nika i samej komisji, w której pan zasiada. Niech pan 
to rozważy.

Ja mam odwagę przyznać się, że w tych pracach 
też się pogubiłem na skutek równych stanowisk, jed-
nego i drugiego rządu, że nie ma mowy o zwrocie 
– zresztą do niedawna jeszcze to stanowisko było 
podtrzymywane przez obecny rząd – i że jeśli już 
rekompensata ma być, to tylko w pewnym zakresie.

Ale nie to jest przedmiotem mojego wystąpienia. 
Przedmiotem jest to, co wynika z tych konsultacji. To 
zamieszanie – a jesteśmy co do tego wszyscy zgodni 
– nie pozwala emerytowi lub renciście przeliczyć, mó-
wiąc prosto, swojego świadczenia na nowo. Są różne 
grupy – pan minister o tym mówił – są porównywania 
i one budzą rzeczywiście napięcia. Jest zwyczajem 
dotyczącym przepisów emerytalnych to, że jeśli cze-
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(senator M. Borowski) Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Marek Borowski.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przejść do trzeciego czytania 

projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby jedynie 
głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone…

(Głos z sali: Musi jeszcze być skierowanie.)
Aha, czyli tego… Bardzo przepraszam.
(Senator Jan Rulewski: Jest poprawka.)
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków legislacyjnych?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Nie, 
dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senator Marek Borowski zgłosił wniosek o wy-
znaczenie komisjom terminu przygotowania dodatko-
wego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Sprzeciwu nie słyszę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego trzeciego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach repre-
sjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów.

Projekt zawarty jest w druku nr 1035, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 1035 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu komisji, które wymienił pan marszałek 

Pęk, chciałbym przedstawić sprawozdanie.
Zacznę od decyzji. Decyzją połączonych komisji, 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

już tak bardziej ogólnie to powiedział, więc ja powiem 
to wyraźniej. Otóż 2 lata temu taki wniosek był. Taki 
wniosek był tutaj złożony na skutek petycji, a doty-
czył podjęcia przez Senat dokładnie takiej właśnie 
inicjatywy. Dokładnie takiej. No i został odrzucony. 
Został odrzucony, jak przypuszczam… Nie wiem, 
czy i pańskim głosem, czy nie, ale w każdym razie…

(Senator Grażyna Sztark: Większością.)
Być może pańskim nie, ale pańskich kolegów na 

pewno. W związku z tym ta filipika, którą pan tutaj 
wygłosił, jeśli chodzi o rząd poprzedni… Być może 
uzasadniona, chociaż warto byłoby sięgnąć do doku-
mentów i zobaczyć, jaka była dyskusja, czy wszyscy 
zauważyli to, że to się tak skończy, bo, niestety, zda-
rza się, że po prostu pewnych rzeczy się nie zauważa. 
W każdym razie ta filipika była trochę chybiona, bo 
każdy tutaj, można powiedzieć, ma trochę za uszami. 
I to jest punkt pierwszy mojej wypowiedzi.

I punkt drugi. Właśnie również ze względu na 
to, że pana nie było, pan podkreślił tutaj ten przepis 
o zmniejszaniu kapitału poprzez wypłaty emerytur 
wcześniejszych. I stwierdził pan, że jest to krzyw-
dzący przepis. Otóż nie, to nie jest krzywdzący 
przepis. I przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny 
nie usunął tego przepisu, absolutnie. On uznał, że 
ten przepis jest zgodny z konstytucją. On się nie 
wypowiada co do zasadności czy niezasadności, 
ale o tym, czy przepis jest zgodny z konstytucją. 
Stwierdził tylko, że stosowanie owego przepisu do 
osób, które urodziły się w 1953 r., jest sprzeczne 
z konstytucją. A co do tego przepisu, to, niestety, 
tutaj było przejście, Panie Senatorze, z jednego sys-
temu w drugi. Ja o tym mówiłem. Mianowicie gdy-
by nie było tego przepisu, to wówczas, biorąc pod 
uwagę, że przechodzimy na system zdefiniowanej 
składki, czyli emerytura jest wyliczana na podstawie 
naliczonych składek i statystycznego okresu tzw. 
dożycia, to osoby, które przeszły na świadczenie 
częściowe w ramach starego systemu, w którym to 
świadczenie częściowe mogło być względnie wy-
sokie… Im opłacałoby się bardzo długo być na tym 
świadczeniu, a przejść na emeryturę powszechną 
wtedy, kiedy statystyczny okres dożycia byłby bar-
dzo krótki. Wówczas wychodziłaby im niezwykle 
wysoka emerytura, zdecydowanie kilkutysięczna. 
W związku z tym ten przepis był konieczny. Jedyny 
błąd, jaki został popełniony, to ten, że nie zauważo-
no, że ten 1 rocznik, 1953, który w 2008 r. skorzystał 
z wcześniejszego przejścia na emeryturę, nabędzie 
uprawnienia do emerytury powszechnej dopiero 
w 2013 r., czyli po wejściu w życie tej ustawy. Błąd 
na pewno mógł być naprawiony wcześniej. Nie był, 
więc naprawiamy go teraz. Działamy dość zgodnie, 
więc nie warto wzajemnie się oskarżać. Dziękuję.
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Innym pokłosiem tej ustawy są pewne kwestie, 
które wyszły, że tak powiem, w robocie, w trakcie 
funkcjonowania tej ustawy. Otóż poprzednia ustawa, 
poprzednia zmiana przyznawała wspomnianym oso-
bom np., podobnie jak kombatantom i innym osobom 
objętym ustawą o kombatantach, prawo do podwój-
nego zaliczania okresu represji, niezbędnego do wy-
znaczenia stażu pracy. Tak było i jest w przypadku 
kombatantów i innych osób. Ale okazało się, że to jest 
zapis prawie pusty, w niewielkiej liczbie przypadków 
stosowany. Bo on owszem, w nowym systemie ubez-
pieczeniowym niejako ułatwiał wcześniejsze przejście 
na emeryturę, zaliczając okres np. 1 roku więzienia 
jako 2 lata pracy, ale skutki finansowe tego były ze-
rowe, ponieważ obecny system ubezpieczeniowy jest 
oparty na definicji kapitału, składki. Czyli jeśli ktoś 
nie pracował, był w więzieniu, ukrywał się, to nie 
odprowadzano za niego składki. Skoro nie odprowa-
dzano składki, to skutkowało to obniżoną emeryturą. 
Już nie mówię o nieuczestniczeniu w awansach, pre-
miach, nagrodach etc. Mówimy tylko o emeryturach. 
I ta ustawa wychodzi temu naprzeciw. I to jest chyba 
jedno z nielicznych w tej ustawie udogodnień: zwrot, 
to, że za każdy miesiąc przebywania poza miejscem 
pracy, wykonywania zawodu, działalności rolniczej 
lub gospodarczej emeryt lub rencista z tej racji otrzy-
ma dodatek do świadczenia pieniężnego podstawo-
wego: 10 zł. Lecz nie więcej niż połowę najniższej 
emerytury. No, to jest na dzisiaj 1 tysiąc 130 zł. Zatem 
nawet i tu występuje ograniczenie. Chociaż znam 
osoby – zwłaszcza opozycjonistów, mniej prześla-
dowanych – którzy, no, działali więcej niż 10 lat, bo 
siedzieli więcej niż 10 lat w więzieniach.

Drugie takie świadczenie, które też wynika z tej 
inwentaryzacji, która miała miejsce poprzednio, ale 
była uzależniona od ogólnych wydatków budżeto-
wych, to jest prawie zrównanie uprawnień wdów lub 
wdowców po działaczach bądź osobach represjonowa-
nych. W obecnym stanie prawnym kombatanci, ale też 
i inne osoby, na przykład pracujący w kopalniach wę-
gla… Wdowy lub wdowcy po nich otrzymują prawie 
takie samo świadczenie. Bo tam jest inna struktura. 
Tego w ustawie o działaczach nie ma. A nie da się 
ukryć, że sytuacja socjalna osoby, która samodzielnie 
gospodaruje, jest znacznie gorsza, niż była poprzed-
nio. I nie da się ukryć, że wdowa lub wdowiec uczest-
niczyli w procesie opozycyjnym. Lecz oni nie zbierali 
dokumentów, nie sygnalizowali tego. Dlatego jest 
tu propozycja bardzo skromna: żeby tym wdowom 
i wdowcom przyznać połowę tego świadczenia, któ-
re otrzymują same osoby będące podmiotami walki 
o niepodległość, zgodnie z konstytucją, art. 17. To jest 
to drugie świadczenie, które zawarte jest w ustawie.

Trzecie jest pochodną tego drugiego. Jeśli już 
przyjmujemy, że wdowiec lub wdowa pozostaną sa-
motni przy tych świadczeniach, jakie mają, w tym 

oraz Komisji Ustawodawczej, postanowiono przyjąć 
przedstawiony przez grupę senatorów projekt zmian 
w kilku ustawach.

Genezy tego projektu należy doszukiwać się 
w poprzednich pracach Senatu. Senat, prawie że 
wyłącznie, zajmuje się zagadnieniami kombatancki-
mi. W tych pracach brały udział połączone siły obu 
klubów, PiS i Platformy Obywatelskiej, i w efekcie 
powstała ustawa, która już od 2 lat funkcjonuje. No, 
13 tysiącom osób represjonowanych i działaczy opo-
zycji wypłacane są co miesiąc dozgonne świadcze-
nia pieniężne, udzielana jest pomoc okresowa bądź 
warunkowa, w wielu samorządach mocą tej ustawy 
udzielana jest inna pomoc w zakresie komunikacji, 
pomocy socjalnej. To, na co też szczególnie zwracał 
uwagę senator Mamątow, współautor poprzedniej 
ustawy, to jest to, że dużym uznaniem cieszy się 
fakt, że osoby represjonowane, na ogół schorowane 
i w dojrzałym wieku – żeby nie powiedzieć: bardzo 
dojrzałym wieku, bo przecież ustawa obejmuje re-
presje od 1956 r. – korzystają z udogodnień w służ-
bie zdrowia. Dostrzega to wielu z nich – gdy ważą 
dobroć tej ustawy, to powiadają, że najważniejsze 
jest to, że nie muszą po tylu latach oczekiwać w ko-
lejkach.

Pokłosiem tamtych prac są zawieszone działania, 
które, jak zapowiadano, miały zapewnić dalsze świad-
czenia lub większe świadczenia. Zresztą sama pani 
premier Szydło i premier Morawiecki wypowiadali 
się o tym zawartym w obowiązującym obecnie stanie 
prawnym świadczeniu pieniężnym, tym podstawo-
wym w kwocie 423 zł. No, też były oczekiwania, 
żeby jednak do specjalistów można było bez kolejek 
chodzić. Dalej pojawiały się postulaty wyrównania 
z prześladowcami… To wszystko zostało wtedy słusz-
nie odłożone w ramach takiego porozumienia z rzą-
dem, zwłaszcza z pełnomocnikiem rządu, z urzędem 
do spraw kombatantów, do czasu zweryfikowania 
działania ustawy. Działaliśmy niejako w próżni, nie 
mieliśmy wielu danych. Sam przyznaję, że moi ko-
ledzy z poprzedniego rządu uznali, że roszczenia tej 
ustawy sięgają 7 miliardów zł i rozwalą budżet. Dziś 
możemy powiedzieć, że kwoty zadysponowane w bu-
dżecie – raz 50 milionów, drugi raz, strzelę, chyba 
też 50 milionów zł, w tym budżecie bodajże 80 milio-
nów zł – nawet w połowie nie zostały wykorzystane. 
Kiedy mówimy o różnych kosztach – budżetowych 
oczywiście, bo co do pozostałych kosztów to nie 
podejmę się dyskusji – to wynika z tego, że ta cała 
walka opozycji kosztowała do tej pory budżet może 
60, 70 milionów zł. Ale przecież nie chodzi o wagę, 
na której na jednej szali stawiamy pieniądze, a na 
drugiej szali to, co kładli działacze opozycji antyko-
munistycznej, działacze „Solidarności”.
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Polska do tej pory koncentrowała się, bo takie były 
środki techniczne, na pomnikach na ogół w dużych 
miastach, w dużych aglomeracjach. Ale to wezwanie 
naszej poetki wyszło naprzeciw temu… To już się 
w świecie dzieje, w kilku państwach, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, groby, kolumbaria czy grobowce 
tych, którzy zginęli w walkach o wolność, o suwe-
renność Stanów Zjednoczonych, są znakowane. Dziś 
technologia pozwala na to, żeby taki grób właśnie 
takim symbolem oznaczyć. Były spory w sprawie 
tego, kto miałby to zrobić. W końcu uległem i uzna-
łem, że skoro ustawa o grobach weteranów przyznaje 
te obowiązki IPN… Zmieniłem zdanie i uważam, że 
to powinno być w jednej ustawie, że to powinno być 
jednolicie traktowane. Oczywiście wprowadzeniu 
oznaczenia grobów… Jest za to pobierana opłata. Po 
to też, żeby tym znakiem, w końcu szlachetnym, go-
spodarować, żeby on nie zalegał gdzieś na półkach, 
nie budził wśród odbiorców nonszalancji. Ta opła-
ta ma wynosić nie więcej niż 25 zł – to jest grubo, 
grubo poniżej kosztów, które ocenił tu nasz dział 
legislacyjny, kosztów wydawania najpierw decyzji 
czy postanowienia, a później samego znaku, i jego 
transportu. Oczywiście organizacje kombatanckie 
byłyby zwolnione z tych opłat.

To właściwie wszystko, co jest w tej ustawie. 
Wobec tego, kończąc, proszę o zachowanie powagi 
i usunięcie wszelkich podziałów wokół tej sprawy, tak 
jak dotychczas to miało miejsce w Senacie.

Moja refleksja jest taka, że wiele grup społecznych 
zostało za przyczyną dobrej zmiany obdarzonych róż-
nymi nadaniami. Jak wiadomo, wiele z nich popieram, 
nawet w tym uczestniczę, wzbogacam. Ale tak zauwa-
żyłem, że środowiska kombatanckie uczestniczyły 
w tym rozdziale nadań w bardzo skąpym wymiarze. 
Panie Ministrze, niektóre świadczenia – mówię już 
w tej chwili o kombatantach, nie o osobach z opo-
zycji – w ogóle nie zmieniły wielkości. Wyjątek to 
górnicy, pan prezydent wydał chyba o zesłańcach, 
o weteranach… Ale ten podstawowy korpus, który 
już odchodzi, który w oczach nam znika ze względu 
na przechodzenie na wieczną wartę, ma zaledwie, jak 
mówię, waloryzację swoich świadczeń. To jest dobre, 
tylko że ta waloryzacja wynosi 1,20 zł. W przypadku 
wdowy – jeszcze mniej. I dlatego, jak myślę, ambicją 
Senatu, który zawsze zajmował się tymi zagadnie-
niami, który pierwszy oznaczał niepodległość, którą 
symbolizuje zawieszony tutaj orzeł biały… Senat po-
winien być zgodny co do przyjęcia tej ustawy, o co 
apeluję do Wysokiej Izby.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 

przy tej połówce, to pewnie, tak jak inni, będą chcie-
li lub nawet będą musieli otrzymać pomoc z gmin, 
z samorządów. Dlatego jest zapis stanowiący, że te 
osoby będą wyposażone w legitymacje, które będą 
upoważniały do otrzymywania tych świadczeń, jakie 
mieli ich małżonkowie. I to jest jeden rozdział, jak 
państwo zauważyli, skromny. Podczas prac komisji 
zarzucano autorom nadmierną skromność, żeby nie 
powiedzieć, nadmierny opór wobec innych projektów, 
które padały i rzeczywiście były bogatsze w zakresie 
tego świadczenia.

Wydatek związany z tymi świadczeniami oce-
niam jako taki, który się mieści w kwotach ujętych 
w budżecie, również tego roku, który nie zostanie 
w zakresie wypłat wykonany, ale przede wszystkim 
przyszłego roku, bo sądzę, że ta ustawa ma szansę 
na przyjęcie, jest tu szansa na podjęcie działań przez 
Senat.

I jest druga rzecz w tej ustawie, to jest novum, to 
jest, zwłaszcza w okresie, w którym żyjemy, w okre-
sie obchodów stulecia odzyskania niepodległości, 
takie wyjście w stronę tych, którzy już odeszli, i tych, 
którzy zapewne odejdą. Mam na myśli chęć ozna-
czania grobów weteranów oraz działaczy opozycji 
antykomunistycznej znakiem. Nie wziąłem tego ze 
sobą, ale jednym z przykładów takiego znaku mo-
głaby być kokardka powstańca z 1863 r., wydawa-
na na wniosek rodziny, organizacji kombatanckich 
bądź w przypadku osoby samotnej mogłaby o to 
wystąpić gmina. Celem tego jest w gruncie rzeczy 
uproszczenie… Przypomnę to wezwanie z wiersza 
Konopnickiej, żeby te groby nie były grobami próżnej 
pamięci, ale takimi twierdzami, które bronią naszej 
siły. To piękne epitafium było właśnie motywacją dla 
grupy senatorów, która chciałaby, aby nasze cmenta-
rze były nie tylko miejscem żałoby, żeby ci, którzy 
je odwiedzają, i w Polsce, i za granicą, dowiadywali 
się, w jakim środowisku żyli, żeby dowiadywała się 
o tym młodzież.

Ten znak nie jest drogi, 20 zł, jest trwały. Mógłby 
on znaczyć… Bo ten znak będzie również wyróż-
niał poszczególnych uczestników szlaku niepodle-
głościowego, cichociemnych, powstańców śląskich, 
wielkopolskich, działaczy opozycji. Myślę, że też na 
grobie ks. Popiełuszki będzie przytwierdzony. Jest też 
wyjściem naprzeciw tej inicjatywie rządu, która nie 
tak dawno, chyba pół roku temu została tu zgodnie 
przyjęta – mówię o ustawie o grobach weteranów – 
która jednak jest ograniczona, zakłada remont zale-
dwie 800 grobów rocznie, co oznacza pracę na okres 
40 lat, jeśli założona liczba tych zidentyfikowanych 
grobów zostanie wyremontowana.

Tu ta forma jest bardziej uproszczona, możliwa 
do zrealizowania, a dzięki temu dowiemy się, że… 
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(wicemarszałek M. Pęk) Tak jeszcze przy okazji tych wdów… Zapomniałem 
o takim wątku, że spośród tych 13 tysięcy wniosków 
i 11 tysięcy wydanych decyzji… Krótko po tym, jak 
decyzje o tych świadczeniach zostały wydane, prze-
szło 200 osób umarło. Wiemy, z czego to wynikło. 
Z opóźnienia. Tak że czasem to świadczenie ma już 
tylko charakter symboliczny.

Były jeszcze opinie ministra finansów, w których 
domagano się weryfikacji kosztów. Urząd do spraw 
kombatantów w Polsce starał się jeszcze policzyć, ile 
było tych znaków. No, moim zdaniem, przesadził, bo 
nawet nie ma w Polsce tylu grobów. A zważywszy, że 
na cmentarzach leżą wszyscy, mężczyźni i kobiety… 
Na ogół w tych działaniach brali udział mężczyźni. 
Uważam, że ta opinia jest polemiczna.

Montaż tego na istniejących grobach nie będzie 
taki łatwy. Łatwiej będzie montować to na grobach, 
które będą powstawały, bo one już będą pod to za-
projektowane lub będą z wmontowanym znakiem.

Była poprawka, żeby określić możliwość skarżenia 
się w przypadku odmowy, bo znak będzie wydawany 
po zweryfikowaniu przez IPN. Nie będzie, że tak 
powiem, efektem jakiegoś dokumentu, tylko będzie 
wydawany po zweryfikowaniu.

Koszt ogólny został tutaj zaprojektowany na po-
ziomie 30 milionów przy założeniu, że będzie wyda-
wanych 100 tysięcy znaków rocznie.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej…
(Senator Stanisław Gogacz: Jeszcze ja.)
Pan senator Gogacz. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Komisja Ustawodawcza obradowała nad pro-

jektem 2 razy. W posiedzeniu uczestniczył rów-
nież szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, pan Jan Józef Kasprzyk. 
Posiedzenie zakończyło się tak, że rada do spraw 
działaczy opozycji miała wyrazić swoją opinię.

Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomu-
nistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów 
Politycznych wyraziła negatywną opinię. O tym już 
pan tu wspomniał. Ale o co chciałem zapytać, jeżeli 
chodzi o pana opinię? Ona nie poparła zapropono-
wanych zmian, wyrażając pogląd, że projektowane 
zmiany niestety żadną miarą nie wypełnią art. 19 
Konstytucji RP, który zobowiązuje państwo polskie 
do zapewnienia godnego poziomu życia osobom, któ-
re przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności 
itd. Ta nuta jakby przewijała się podczas posiedzenia 
komisji. Czy pan mógłby odnieść się do tego stwier-
dzenia?

oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Jana Rulewskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Robert Mamątow, bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy mógłby nam pan powiedzieć, 

jaka była opinia ministra pracy odnośnie do tej ustawy 
i czy rozważaliście, jaki mógłby być koszt wprowa-
dzenia tej ustawy?

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Senatorze, za zwrócenie uwagi, 

że rzeczywiście było to przedmiotem prac komisji, 
a nie poinformowałem o tym Wysokiej Izby. Opinia 
ministra pracy i polityki społecznej sprowadzała się 
poparcia stanowiska urzędu do spraw kombatantów. 
Urząd do spraw kombatantów skupił się głównie 
na kompetencjach wynikających z funkcjonowania 
wspomnianej odznaki. Uważał, że to jest zadanie nie 
dla urzędu do spraw kombatantów, wskazywał, jak 
pamiętam, IPN, co zostało uwzględnione. Urząd do 
spraw kombatantów zwracał też uwagę, że bardzo 
rośnie – to zjawisko nie po raz pierwszy zostało za-
uważone – liczba świadczeń na rzecz wdów. No, tylko 
to nie my zarządzamy wiekiem odejścia wdów z tego 
świata, tym, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. 
I dobrze, że ktoś żyje dłużej od mężczyzn. Dobrze, że 
w ogóle ktoś dłużej żyje. Choć zdawałoby się, że tu 
powinna być równość. To nie jest rozwiązanie najlep-
sze z tej racji, że zmienia niejako strukturę działania 
urzędu, które powinno być rzeczywiście nakierowane 
na tych, którzy te szlaki budowali.

Komisje ustaliły w czasie swoich prac – procedo-
wanie trwa tutaj już prawie półtora roku – że należy 
zasięgnąć rady, poprosić o konsultacje środowiska tutaj 
wymienione, opozycyjne i prześladowane. I rzeczywi-
ście taka spóźniona opinia nadeszła. Ona jest negatyw-
na, od razu mówię. Ona jest negatywna. Środowiska 
negatywnie opiniują ustawę, a jako powód podają to, 
że w przygotowaniu jest inicjatywa ustawodawcza 
znacznie poszerzająca te uprawnienia, zwłaszcza fi-
nansowe. No, to już jest prawie koniec kadencji. Żadna 
inicjatywa do tej pory nie wpłynęła. I stajemy wobec 
wyboru, wobec oczekiwania, które ma trwać bardzo 
długo. Pan senator Mamątow doskonale pamięta, że 
czas procedowania tych projektów to zwykle rok lub 
dwa, a nawet dłużej. A ludzie odchodzą.
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ba pan, Panie Przewodniczący, stawiał pytanie: a co 
z kawalerem? Kto po nim dostanie? Konkubina? No, 
tutaj niestety nie ma rozwiązania. Konsultowałem to 
z wieloma osobami i tu nie ma rozwiązania. Stoimy na 
gruncie prawa rodzinnego, które uznaje tylko związek 
kobiety i mężczyzny, oczywiście rozumiany jako mał-
żeństwo – małżeństwo bądź to kościelne, bądź cywil-
ne. W przeciwnym wypadku… Ostrzegam, że gdy-
byśmy przyjęli poszerzającą wykładnię, oznaczałoby 
to uznanie konkubinatów i innych związków. Dlatego 
jest to rozwiązanie, powiedziałbym, konserwatywne, 
na gruncie kodeksu rodzinnego – otrzymuje ta wdo-
wa, która towarzyszyła zmarłemu w ostatnich dniach 
lub, jeśli takiej wdowy nie ma, osoba, która urządziła 
pogrzeb temu działaczowi.

Tak że uważam, że nie powinniśmy się poddawać 
tej filozofii, aby to wyrównywać, bo ci sami ludzie… 
oni nie działali z tymi samymi motywami. Choć my-
ślę, że sytuacja będzie się polepszać, to problem jest 
taki, że chcemy wygrać z czasem i tę ustawę chociaż 
w tej postaci przyjąć. Ja nie twierdzę, że to jest ostat-
nie słowo i że to jest najlepsze rozwiązanie, ale dziś 
innego nie mamy.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zacznę podobnie jak w punkcie poprzednim, 

tzn. od zastrzeżenia, że w trakcie prac w komisji czy 
w komisjach nie było wyrażane oficjalne stanowisko 
rządu, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej 
pełnił tutaj niejako rolę służebną w czasie prac ko-
misji. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
wyraził swoje stanowisko w odniesieniu do propo-
zycji zawartych w senackim projekcie ustawy w pi-
śmie z 9 stycznia 2019 r., skierowanym na ręce pana 
przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu, 
pana Stanisława Gogacza. Jest to opinia krytyczna 
wobec tych propozycji. Zacznę od konkluzji, która 
brzmi w sposób następujący: „Jednocześnie pragnę 
zapewnić, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej docenia i uznaje za warte rozważania 
wszelkie inicjatywy, które służyć mają poprawie 
sytuacji kombatantów oraz ofiar represji wojennych 
i okresu powojennego, jak również byłych opozycjo-

Senator Jan Rulewski:

Tak. Akurat w pracach nad tą i poprzednimi usta-
wami był przeprowadzony, według mojej wiedzy, je-
den z najszerszych procesów konsultacyjnych. Wzięły 
w nim udział wszystkie środowiska, a nawet osoby 
indywidualne. Krążyła pisemna korespondencja. Nie 
da się ukryć, że większość środowisk objętych tą usta-
wą potencjalnie lub wprost jest krytycznie nastawiona 
co do wysokości świadczeń i podaje 2 argumenty.

Pierwszy jest taki, że to jest jałmużna. W pierw-
szej wersji to nawet wprost… To była racja, bo to było 
uzależnione od dochodów. Właśnie dzięki działaniom 
senatora Mamątowa ten próg dochodowy zniesiono 
– jedynie w tych takich świadczeniach jednorazo-
wych… No i drugi argument: panuje takie przeko-
nanie, że dzisiaj, nawet po tych 2 ustawach dezube-
kizacyjnych, oprawcy mają świadczenia większe niż 
ofiary. I dążeniem tych środowisk i tej inicjatywy 
miało być – lecz tego nie ma – wyrównanie tego po-
ziomu. Ja bym powiedział, że ja bym tego osobiście 
– pan pytał mnie o opinię – nie przyjmował. No, nie 
można równać ludzi, którzy nie kalkulowali, gdy wy-
chodzili na demonstracje, drukowali ulotki, tworzy-
li organizacje, siedzieli po wiele lat w więzieniach, 
z tymi, którzy to robili za pieniądze, bezrefleksyjnie, 
no i u boku obcego mocarstwa.

Zresztą moim zdaniem te świadczenia są źle 
pojmowane przez działaczy – ja też jestem przecież 
działaczem opozycji antykomunistycznej. One nie 
są zapłatą za walkę, one są wyrównaniem krzywd. 
Nie ma ceny, którą by można zrekompensować lata 
więzienia, choćby to więzienie krótko trwało – no 
a przecież trwało dłużej. No, jakżeż zrekompensować 
śmierć kapłanów, ale i tych żołnierzy z „Wujka”? Tak, 
żołnierzy „Solidarności” z „Wujka”. Jak to zrekom-
pensować w Lublinie… Dobrze mówię?

(Senator Robert Mamątow: W Lubinie.)
W Lubinie, w Krakowie? Nie ma takiej kwoty, 

nie ma takiej sumy, która by tę ofiarę wyrównała. 
A przecież jeszcze byli ludzie wyrugowani za gra-
nicę, przymuszani… wyrzucani z pracy. Niektórzy 
z nich mówią, że jeszcze dziś pamiętają, że ich udział 
w demonstracji czy np. brak chęci pracy – tak, mówię 
o górnikach, którzy nie przyszli w wolną sobotę do 
pracy – powodowała, że spadali do… Ustawa mówiła, 
że mogą być zatrudnieni, ale za najniższą stawkę. To 
później skutkowało, właśnie w tym kapitałowym sys-
temie, obniżoną emeryturą – no, do dzisiaj skutkuje. 
I stąd ta próba naprawy krzywdy, czyli wyrównania 
tego, jakby on pracował… Nie walczył, tylko praco-
wał, tak jak władza kazała.

No, problem wdów jest też dyskusyjny, to prawda. 
A jeszcze jest pogłębiony przez to, że nie wiadomo, 
której wdowie się należy, w jakich stosunkach żyła 
ta rodzina, czy w ogóle miała ta wdowa… To chy-
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) samej sytuacji, np. mogły stracić pracę, nie mogły 
podjąć pracy z powodu swojej działalności opozy-
cyjnej czy antykomunistycznej. Ja wiem, że pan se-
nator zmodyfikował swoje wcześniejsze propozycje. 
Ta propozycja, aby maksymalna kwota świadczenia, 
które mogłoby przysługiwać takim osobom, odpowia-
dała kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
a jest to obecnie kwota 2 tysięcy 250 zł… Pan sena-
tor zmienił tę propozycję, zredukował to do kwoty 
połowy najniższego świadczenia emerytalnego. Ale 
to nie zmienia istoty problemu, dlatego że osoby, 
które były ofiarami represji okresu powojennego, 
a znajdowały się w podobnej sytuacji, tj. nie mogły 
znaleźć pracy albo tę pracę utraciły, nie mogą sko-
rzystać z takiego świadczenia. I stąd odwołujemy się 
do stanowiska szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Pozwolę sobie przyto-
czyć to stanowisko. Szef urzędu stwierdził, iż przed-
stawiona propozycja może naruszać konstytucyjny 
imperatyw równego traktowania osób znajdujących 
się w podobnej sytuacji faktycznej. Podkreślił, że 
propozycja sprzeniewierza się zasadzie, która przy-
świecała dotychczasowemu formułowaniu przepisów 
ustawy o działaczach opozycji, tj. iż jej beneficjenci 
nie powinni mieć, wobec brzmienia art. 19 konstytu-
cji, większych uprawnień niż kombatanci. Tę zasadę 
zaakceptowało jako słuszne… I tutaj szef urzędu, pan 
minister Kasprzyk, odwołuje się do opinii środowiska 
samych działaczy opozycji antykomunistycznej. Tak 
że tę opinię, to stanowisko zaakceptowały jako słusz-
ne również środowiska samych działaczy opozycji 
antykomunistycznej.

Jeżeli chodzi o trzecią propozycję, czyli propozycję 
powierzenia szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych kompetencji do wydawania 
znaku nagrobnego, to… Pan senator odniósł się do 
naszych argumentów. My zwracamy uwagę na to, że 
22 listopada 2018 r. została uchwalona, a 1 stycznia 
roku 2019 weszła w życie ustawa o grobach wetera-
nów walk o wolność i niepodległość Polski. Ta usta-
wa powierzyła obowiązek stworzenia i prowadzenia 
ewidencji grobów bohaterów walk z lat 1768–1963 
prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
Mielibyśmy tu do czynienia z pewną kolizją, krzyżo-
waniem się kompetencji w tym zakresie, w związku 
z tym do tej propozycji również zgłaszamy zastrze-
żenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwileczkę zostać, bo…
(Senator Jan Rulewski: Czy ja jako sprawozdawca 

mogę zabrać głos?)
(Głos z sali: Ale teraz będą pytania.)

nistów i osób represjonowanych z powodów politycz-
nych. Niemniej, mając na uwadze całokształt powyż-
szych wyjaśnień odnoszących się do szczegółowych 
propozycji zawartych w projekcie ustawy, w ocenie 
resortu projektowana ustawa w obecnym kształcie 
zawiera rozwiązania nietrafne lub niedopracowane, 
stąd też bez istotnych zmian w jej treści nie jest moż-
liwe wyrażenie poparcia dla tej inicjatywy”.

Jeżeli chodzi o nasze uwagi do szczegółowych 
propozycji zawartych w tym projekcie, to można po-
wiedzieć, że do każdej z tych 3 propozycji, które de 
facto składają się na propozycję regulacji zawartej 
w tym projekcie, zgłosiliśmy stosowne uwagi.

Jeżeli chodzi o pierwszą propozycję, czyli propo-
zycję przyznania wdowom lub wdowcom po dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych prawa 
do świadczenia pieniężnego, to zwracamy uwagę na 
2 kwestie. To znaczy przede wszystkim na to, iż pro-
jektodawca niejako w sposób jednolity traktuje 2 ka-
tegorie osób, które na gruncie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjo-
nowanych posiadają odmienny status. Mianowicie 
traktuje podobnie właśnie osoby represjonowane, 
osoby, które były ofiarami represji związanych z ich 
działalnością opozycyjną, a także osoby posiadają-
ce status działacza opozycji. Zwracamy uwagę na 
to, iż nie wydaje się zasadne przyjęcie założenia, że 
wskazane w uzasadnieniu dolegliwości były udziałem 
wszystkich rodzin osób o potwierdzonym statusie 
działacza opozycji antykomunistycznej albo osoby re-
presjonowanej z powodów politycznych. Kolejna uwa-
ga to jest ta, o której pan senator Rulewski wspominał 
przed chwilą. Mianowicie to uwaga, która odnosi się 
do kwestii tego, iż w momencie śmierci osoby posia-
dającej status działacza opozycji antykomunistycznej 
czy osoby represjonowanej ta wdowa lub ten wdowiec 
– bo to są uprawnienia adresowane do obu katego-
rii współmałżonków – to niekoniecznie jest ta sama 
osoba, która towarzyszyła osobie represjonowanej czy 
działaczowi opozycji antykomunistycznej wówczas, 
kiedy ta działalność była prowadzona. I tutaj pan se-
nator sam potwierdził, iż właściwie nie ma propozycji 
rozwiązania tego problemu, tego dylematu.

Teraz druga propozycja zawarta w projekcie usta-
wy, to jest świadczenie dodatkowe przysługujące 
osobom represjonowanym, które z powodu represji 
nie miały możliwości podjęcia pracy. Zwracamy tu 
uwagę na zagrożenie związane z podejściem do tych 
propozycji jako propozycji nierówno traktujących 
osoby, które były ofiarami represji okresu powojen-
nego, okresu od 1944 do 1956, a które na gruncie 
obecnie obowiązujących przepisów nie mają prawa do 
takiego świadczenia, zaś mogły się znaleźć w takiej 
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(wicemarszałek M. Pęk) Najpierw pytanie, które jest jak gdyby kontynuacją 
pewnych wątpliwości pana senatora Mamątowa. Ile 
razy i jakie kwoty zwracał minister – i pan jako jego 
przełożony – do budżetu państwa jako środki niewy-
korzystane? Czy może pan to przytoczyć? Czy prawdą 
jest, że komisja występowała o to, aby jednak te kwoty 
zagospodarować, a odpowiedź była negatywna?

Drugie zagadnienie. Jaka jest różnica między 
świadczeniami dla kombatantów i dla tych osób 
represjonowanych, którą pan tu wykazuje, w za-
kresie standardów konstytucyjnych? I czy prawdą 
jest, że środowisko działaczy opozycji nie działa na 
podstawie ustawy o kombatantach, lecz specustawy 
świadomie, celowo? Czy prawdą jest, że środowiska 
kombatanckie żądają znacznie więcej? Jakie jest sta-
nowisko ministra wobec tych… I czy minister zamie-
rza poprzeć to stanowisko, pomóc tym organizacjom 
w zredagowaniu tego?

I trzecie zagadnienie. Czy pan minister, a właści-
wie cały rząd, bo pan minister w prawie cywilnym 
akurat chyba nie jest biegły, wie, jak rozwiązać pro-
blem ogólnie pojmowanej masy spadkowej po zmar-
łych mężu lub żonie, rozwiązać inaczej, niż to ma 
miejsce w naszych kodeksach? Chyba, że przyjmuje 
rozwiązania zachodnie, w ramach których można 
w różnych sprawach cywilnych przekazywać majątek 
konkubentom, konkubinom, małżonkom ze związku 
LGBT.

Kolejne pytanie. Czy pan minister…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Nie 
wziąłem nic do pisania. Czy mogę długopis sobie…)

To ja przypomnę.
Czy pan minister śledził sytuację jakiegokolwiek 

środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej 
i skutki prześladowań tego środowiska? Bo wydaje mi 
się, że w pańskim twierdzeniu występuje elementarny 
brak wiedzy, co zwłaszcza w przypadku ministra, 
który jednak… co w przypadku wiceministrów, któ-
rzy byli działaczami opozycji antykomunistycznej, 
jest… Czy może pan przyjąć, Panie Ministrze, że 
wdowa nic nie wiedziała lub nie chciała wiedzieć… 
przepraszam, że żona nie chciała wiedzieć, co robi 
mąż, lub na odwrót? Czy możliwe było budowanie 
takich ścian, dzięki którym nikt nic nie wiedział i nie 
ponosił skutków? Czy pan zna chociażby takie proste 
zjawisko, że jeśli męża zwolniono, to nie otrzymywał 
kartek żywnościowych? A jak on nie otrzymywał 
kartek żywnościowych, to i żona ich nie dostawała. 
Czy panu w ogóle jest znane życie powszechne i po-
wszednie opozycji? Bo formułuje pan wnioski, że to 
są 2 różne podmioty, 2 różne osoby, które nie miały 
żadnych związków ze sobą.

(Senator Robert Mamątow: Panie Senatorze, tro-
chę pan przesadza.)

No, takie są opinie.

(Senator Jan Rulewski: No ale ja chyba mam prawo 
zabierać głos poza kolejnością. Nie?)

(Głos z sali: Nie…)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu, związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Robert Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym usłyszeć, bo pan senator Jan 

Rulewski nie odpowiedział mi konkretnie, jaki byłby 
koszt wprowadzenia tej ustawy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To 

było drugie zadanie, którego się podjęliśmy, to zna-
czy oszacowanie kosztów realizacji tego projektu. 
W sumie, jeżeli chodzi o koszty wszystkich 3 pro-
pozycji – od razu zwracam uwagę na to, że są to 
koszty dotyczące 10-letniego okresu obowiązywania 
przepisów ustawy – dla całego sektora finansów pu-
blicznych, to te koszty wynosiłyby, powiedziałbym, 
netto 604 miliony zł.

(Senator Robert Mamątow: Rocznie?)
Nie, w okresie 10 lat.
Na tę kwotę składa się zwiększenie wydatków sek-

tora finansów publicznych o kwotę 704 milionów zł. 
Jednak zwracam uwagę na to, że projekt ustawy za-
kłada możliwość pobierania opłaty do kwoty maksy-
malnie 50 zł z tytułu wydania tego znaku nagrobnego 
przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, wobec czego ten koszt mógłby 
być zredukowany w skali 10 lat o kwotę 100 milio-
nów zł. Stąd ogólna kwota kosztów sektora finansów 
publicznych z tego tytułu to kwota 604 milionów zł.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.



156

82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 
Drugie czyta nie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach  

repre sjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach...

(senator J. Rulewski) (Senator Jan Rulewski: Świadczenia nie są objęte 
testamentem.)

…podzielenia się dorobkiem, że tak powiem, ży-
cia. Podobne rozwiązania mamy w systemie ubezpie-
czenia społecznego. Takim rozwiązaniem, które ma 
służyć umożliwieniu zachowania źródła utrzymania 
przez wdowę lub wdowca w sytuacji śmierci żywi-
ciela rodziny, jest renta rodzinna. Jest to świadcze-
nie, które przysługuje wdowie lub wdowcowi. Jest to 
świadczenie pochodne, przysługuje w razie śmierci 
żywiciela rodziny. I myślę, że nie trzeba…

(Senator Jan Rulewski: I konkubinie można prze-
kazać?)

Oczywiście…
(Senator Jan Rulewski: Konkubinie można prze-

kazać?)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, ale 

proszę tak się nie wcinać. To naprawdę nie jest poziom 
dyskusji w Senacie. Będzie debata, będzie pan mógł 
zabrać głos.)

(Senator Jan Rulewski: Będzie czas?)
Jeśli chodzi o testament, to tak, można osobie 

obcej…
(Senator Jan Rulewski: Rentę rodzinną?)
Nie można się ograniczać do tego, czy to jest 

konkubina lub konkubent. Osoba niespokrewniona 
ze spadkodawcą może być spadkobiercą testamen-
towym, więc…

(Senator Jan Rulewski: Renty rodzinnej?)
Myślę, że tak by…

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja chciałabym zadać pytanie 

właśnie w sprawie tych świadczeń pieniężnych dla 
wdowy lub wdowca. Pan powiedział, że sami repre-
sjonowani i środowiska kombatanckie podważały tę 
zasadę czy też propozycję tych świadczeń. Ja byłam 
na tym posiedzeniu komisji i było wprost przeciwnie. 
Były środowiska represjonowanych i kombatantów… 
Przepraszam, kombatantów nie było, ale byli repre-
sjonowani i oni byli oburzeni, tyle że wysokością 
tych świadczeń. Oni chcieli po prostu, żeby one były 
wyższe. Jednak nie było tam mowy, broń Boże, na 
temat ewentualnego zrównania poziomów czy też 
całkowitej odmowy przyjęcia tych świadczeń. Czy 
mógłby pan wskazać właśnie te środowiska, które 
oponowały wobec wprowadzenia tego świadczenia? 
Dziękuję bardzo.

(Senator Robert Mamątow: Ja wiem, ale…)
Takie są opinie.
I czy prawdą jest, że świadczenie dla działaczy 

opozycji w ustawie jest wpisane jako połowa tego, 
co otrzymują wdowy po kombatantach, i nie tylko 
po nich, bo i po innych osobach objętych tą ustawą, 
a więc żołnierzach górnikach, żołnierzach Batalionów 
Chłopskich, prześladowanych?

Wicemarszałek Marek Pęk:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Pierwsze pytanie dotyczyło świadczeń, jakie 
otrzymują wdowy po kombatantach. Mogę powie-
dzieć, że dzisiaj są to kwoty, na które składają się do-
datek kompensacyjny i ryczałt energetyczny. To jest 
w sumie ok. 204 zł. Pan senator proponuje przyznanie 
wdowom po działaczach opozycji antykomunistycz-
nej oraz po osobach represjonowanych świadczenia 
na poziomie 426 zł 58 gr…

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, przepra-
szam, proszę poprawić pana ministra.)

Przepraszam, połowy tej kwoty. Tak, dobrze, do-
brze.

(Senator Jan Rulewski: Proszę, żeby pan odczytał 
tekst ustawy i nie wprowadzał Wysokiej Izby w błąd.)

Połowy tej kwoty, czyli to jest kwota…
(Senator Jan Rulewski: No tak.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, ale 

niepotrzebne są te emocje.)
…213 zł 29 gr.
(Senator Jan Rulewski: To jest bezczelność.)
Mam prawo, jako osoba będąca profesorem prawa, 

poczuć się urażony stwierdzeniem pana senatora, że 
nie znam się na prawie cywilnym.

(Głos z sali: Tak, oczywiście.)
Chciałbym powiedzieć, że mam prawo poczuć 

się nim urażony, jak również stwierdzeniem pana 
senatora, że nie mam orientacji, jak wyglądało życie 
w okresie PRL, tzn. przed rokiem 1989.

Myślę, Panie Senatorze, że gdybyśmy szuka-
li rozwiązań dla osób, które chciałyby się podzie-
lić majątkiem, tak jak pan senator tutaj stwierdza, 
to zobaczylibyśmy, że te rozwiązania są w dzisiaj 
obowiązujących przepisach. Osoba, która pragnie, 
jak pan senator mówi, podzielić się majątkiem, ma 
możliwość sporządzenia testamentu. To jest forma…
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie chce zadać pan senator Robert Mamątow.
(Senator Robert Mamątow: Nie, ja do dyskusji…)
Do dyskusji. Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pan ministra? Nie 

ma? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję, Szanowni Państwo.
Jako pierwsza głos w dyskusji zabierze pani sena-

tor Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
W związku z tym, że już bardzo dużo powie-

dziano, w zasadzie już chyba wszystko, jeżeli chodzi 
o zawartość tej ustawy czy też konieczności wpro-
wadzenia tej ustawy, ja nie będę już zabierała na ten 
temat głosu. Chciałabym jedynie podziękować panu 
senatorowi Rulewskiemu za to, że w zasadzie od po-
czątku swojej działalności parlamentarnej upominał 
się o sprawiedliwość dla osób represjonowanych, ale 
też dla ich rodzin, o czym też świadczy ten projekt 
ustawy. Dziękuję bardzo

Ale do mnie i na pewno do wszystkich pań-
stwa, do waszych biur, wpływały wnioski, prośby… 
Usłyszeliśmy też, tak jak mówiłam podczas posiedze-
nia komisji, gorzkie słowa na temat wysokości tych 
dodatków czy też uposażeń dla wdów i wdowców, jak 
też wnioski o podwyższenie. Były w tym m.in. wła-
śnie wnioski o to, żeby podwyższyć to świadczenie 
dla wdów i wdowców z 50% do pełnej wysokości. 
Wiem, zdaję sobie sprawę, że oznacza to dodatkowe 
koszty, ale, jak powiedział pan senator, czas tych ludzi 
represjonowanych, biorących udział w działalności 
antykomunistycznej, już się kończy – ci ludzie od-
chodzą, mając często bardzo niskie wynagrodzenia, 
są to też niestety często osoby już samotne, a więc to 
dofinasowanie nie będzie ich dotyczyło.

Trzeba jednak pamiętać tu też o osobach najbliż-
szych, o najbliższych osób represjonowanych. Oni 
często również byli osobami, które były poddawane 
i presji, i prześladowaniom. Oni też byli wyrzucani 
z pracy – różnie to wyglądało w różnych okresach 
– oni też tracili i zdrowie, i zarobki. O tym też była 
mowa podczas tego posiedzenia komisji.

Pani Marszałek, w związku z tym moja propozy-
cja, którą składam na ręce pani marszałek, propozycja 
do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach repre-

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Oczywiście też brałem udział w posiedzeniu tej komi-
sji. Pamiętam słowa pana ministra Kasprzyka, który 
był pytany o to, czy trwają prace nad projektem, który 
bardziej kompleksowo rozwiązałby te problemy for-
mułowane przez środowisko działaczy opozycji anty-
komunistycznej i osób represjonowanych. I pamiętam 
jego zapewnienia, informacje, że tego typu prace zo-
stały podjęte w ramach rady działającej przy Urzędzie 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
właśnie rady kombatantów i osób represjonowanych. 
Tak że wiem, że tego typu inicjatywa została tam pod-
jęta. I myślę, że te słowa, które zacytowałem, a które 
zostały też wyrażone w stanowisku, są też efektem 
tej informacji, którą wówczas otrzymaliśmy.

(Senator Grażyna Sztark: Mogę tylko słowo do-
dać?)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę dopytać. Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ale, Panie Ministrze, pamięta pan również moją 

propozycję – ponieważ projekt ustawy był już przy-
gotowany i już procedowaliśmy nad tym, a mó-
wię tu o propozycji złożonej przez pana senatora 
Rulewskiego – żeby włączyć do pracy… czy też żeby 
obydwaj panowie się spotkali i żeby było wspólne 
procedowanie. I na dzień dzisiejszy mamy tylko je-
den projekt. Bo żaden projekt nie został przez urząd 
przygotowany i złożony. W związku z tym możemy 
mówić o tym jednym tylko projekcie. I w związku 
z tym rozmowy o tym, czy jakieś środowiska kwe-
stionują lub nie… Możemy tu opierać się tylko na 
tamtych stwierdzeniach.

Chciałabym, żebyśmy właśnie… To nie jest oczy-
wiście pytanie, ale chciałabym, wyłączając już jakie-
kolwiek dyskusje, powiedzieć o tym, że oczekiwanie 
na kolejny projekt to… Tak jak pan minister wie, 
za 3 miesiące będą wybory, a potem… No, to jeden 
pan Bóg wie, jakie będzie potem rozstrzygnięcie. 
Dziękuję.
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(senator G. Sztark) nierzetelnie informuje Izbę o takich możliwościach. 
Renty rodzinnej nikomu nie można przekazać, tylko 
dzieciom i małżonce. Ona z mocy prawa – nie z woli 
samego ubezpieczonego, tylko z mocy prawa – jest tak 
przekazywana. Podobnie jest z emeryturą i innymi 
świadczeniami. A już w szczególności świadczenia 
tego typu nie podlegają dziedziczeniu, nie są objęte 
żadnym prawem cywilnym. W momencie śmierci 
ustają i nikt nie może nimi dysponować.

Do tego jeszcze nie odpowiedział pan, Panie 
Ministrze, na kłopotliwe dla pana pytanie o to, że 
pański resort – nie wiem, czy pan – nieumiejętnie go-
spodaruje środkami przyznanymi przez Wysoką Izbę, 
przez parlament, które na pewno określały wydatki na 
ten rok na 70 milionów, a wydatkowano niespełna 40 
milionów. Zważywszy na to właśnie, na co tu się po-
wołuje nawet senator Gogacz, że te środowiska żądają 
więcej, to ta propozycja jest bardzo umiarkowana, 
żeby nie powiedzieć: zbyt skąpa. I to jest powodem 
negatywnego stanowiska – skąpość tej propozycji. 
Ale przecież, Panie Ministrze, nic nie stoi… Pan wie, 
że w konstytucji został na pana nałożony obowiązek 
współdziałania władz, czyli jeśli parlament, Senat 
z czymś wyszedł, to pan ma obowiązek współdziałać 
z nim, a nie tylko krytykować. Oczywiście krytyka 
też może się nazywać współdziałaniem, tylko pań-
ska przekracza te granice, bo pan mówi nieprawdę. 
Pan powiedział, że proponuję całą kwotę dla wdowy 
i wdowca, a to jest wierutne kłamstwo. Wielokrotnie 
było podkreślane, że tylko połowę – nie słuchał pan 
mnie nawet dzisiaj – że tylko połowę tego świadcze-
nia. I nie mówi pan też całej prawdy, bo tylko nie-
które grupy z ustawy kombatanckiej dostają 200 zł. 
Niektóre dostają 380 zł, to zależy od grupy. Tego już 
pan nie powiedział. Czyli w tych finansach pan się 
pogubił.

No, jeszcze bardziej zaskakująco brzmi stwierdze-
nie, kto miałby decydować… No bo z pana ust często 
słyszałem krytykę innych związków niż małżeńskie 
zadekretowane czy w kościele, czy w urzędzie stanu 
cywilnego. Ja pana pytałem, czy jest rozwiązanie 
w naszym prawodawstwie, które pozwala dobra – a to 
jest dobro zakreślone ustawą – po działaczu czy po 
działaczce przekazać innym. A gdy zarzucam panu 
brak wiedzy… Może rzeczywiście z tego się wyco-
fuję, ale na pewno podtrzymuję gorsze oskarżenie 
– o mówienie nieprawdy. Zarzucam panu, że pan nie 
zna życia środowisk kombatanckich. Skoro pan się 
obraża, to przepraszam, że zarzucam niewiedzę, ale 
na pewno podtrzymuję gorsze oskarżenie – że pan po 
prostu kłamie. I to kłamstwo polega na tym, że… No, 
represjami była objęta rodzina… No dobrze, podaje 
pan nieprawdziwe informacje. Była nimi objęta rodzi-
na. Kieruję to do pana. Gdy pan jest bliski… był, jak 
pamiętam… No, państwo Romaszewscy, Wujcowie, 
Kuroniowie, Jedynacy… No, 12-letnią dziewczyn-

sjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
jest taka, aby w artykule w punkcie szóstym w lit. b 
w poleceniu nowelizacyjnym odniesienie do przepi-
sów od 1a do 1c zastąpić wyrazami: 1a i 1b. Skreśla 
się też ust. 1b, a dotychczasowy ust. 1c oznacza się 
jako ust. 1b. Krótko mówiąc, dotyczy to zmiany. 
Wykreślamy to stwierdzenie o 50-procentowym do-
datku, pozostaje 100-procentowy dodatek.

Chciałabym też zgłosić pani marszałek wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu na przygotowanie 
dodatkowego sprawozdania, który umożliwi prze-
prowadzenie trzeciego czytania jeszcze na bieżącym 
posiedzeniu Senatu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator. Bardzo dziękuję, Pani 

Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dziękuję pani senator Sztark, że uprzedziła mnie, 

składając ten wniosek o rozstrzygnięcie wreszcie tej 
sprawy. Te środowiska czekają, zwłoka jest dość duża. 
Zresztą w przypadku tych ustaw, tak jak podkreśli-
łem – nikt nie zaprzeczy – zawsze była duża. Ale 
nie to jest ważne, żeby zwracać uwagę na procedu-
ry, trzeba zwracać uwagę przede wszystkim na stan 
rzeczywisty.

A stan rzeczywisty jest taki, że to są ludzie w po-
deszłym wieku i zarówno z owoców poprzedniej, 
jak i tej ustawy prawdopodobnie już nie skorzystają, 
zwłaszcza że w tej dyskusji niestety, Panie Ministrze, 
przekraczane są zasady, które… No, to nie licuje 
z osobą urzędnika państwowego, do tego jeszcze 
– niestety, muszę to podkreślić – członka związku 
„Solidarność”. Bo jeśli pan nadużywa swojej wie-
dzy, a ma ją pan dużą, do tego, żeby określać, że 
renta rodzinna jest świadczeniem testamentowym… 
Powiem szczerze: chciałbym, żeby tak było, że eme-
rytura będzie świadczeniem. Mówimy o zabezpie-
czeniu powszechnym, społecznym, określonym kon-
stytucyjnie, o ZUS, KRUS i innych… A już w ogóle 
to, że jakiekolwiek świadczenia tego typu, rodzinne 
i nierodzinne, powiedziałbym, wynikające z ustaw 
kombatanckich i konstytucyjnych, były możliwe do 
dysponowania, jeśli ustawa nie wskazuje inaczej… 
Powiem szczerze: może moje zarzuty dotyczące 
wiedzy są nietrafione, tyle tylko, że pan po prostu 
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repre sjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach...

(senator J. Rulewski) Pierwsze, Panie Ministrze, niech pan to sobie za-
pisze i sprawdzi, że nie kłamię, takie, że te osoby 
przechodziły 5 lat wcześniej na emeryturę, tak, 5 lat 
wcześniej na emeryturę. Zapisał pan to? Bardzo pro-
szę, żeby pan zapisał. Tak że to dawało przywilej 
wcześniejszej emerytury. A okres prześladowań, na 
ogół to była wojna, liczyło się podwójnie, czyli jak 
był 4 lata na wojnie, to 8 lat mu się zaliczało, a zatem 
kombatant przechodził na emeryturę w wieku 52 lat, 
jeśli chciał oczywiście. Dziś tej możliwości nie ma, 
niższego wieku emerytalnego ani dla kombatantów, 
którzy w tej chwili uzyskują uprawnienia, ani dla 
osób z opozycji nie ma.

I drugie uprawnienie – tu też chciałbym, prosił-
bym pana, żeby to pan sprawdził – polegało na tym, 
że system emerytalny był neutralny czy też obojętny 
na kapitał, na wprowadzoną składkę, czego dzisiaj już 
nie ma. Ta korekta o te 10 zł to nie jest wyprzedzanie, 
jak pan orzekł w swojej opinii, środowisk kombatanc-
kich, jeśli chodzi o przywileje. To jest wyrównywanie 
tej krzywdy, która wynikła z tego, że kapitał osoby 
pozostającej poza miejscem pracy był martwy, był 
zamrożony, co odbija się dzisiaj w świadczeniu eme-
rytalnym.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
się skończył.)

Dlatego prosiłbym, żeby pan jednak dał na pi-
śmie potwierdzenie tych opinii, które pan tu wygło-
sił, ze wskazaniem danych, dat, środków i zdarzeń. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Robert Mamątow. Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Pani Marszałek!
Chciałbym na początku może trochę… Mówi się 

o Senacie, że Senat jest izbą refleksji, że tutaj myśli są 
stonowane, wypowiedzi są stonowane. No, pan sena-
tor Jan Rulewski dzisiaj emocjonalnie podszedł do tej 
ustawy, według mnie za emocjonalnie i ja uważam, 
że należą się panu ministrowi przeprosiny. Tak że 
ja w imieniu senatorów pana ministra przepraszam.

Ja powiem tak: ja się w pełni zgadzam z ideą, którą 
zgłosiła grupa senatorów z Platformy Obywatelskiej, 
tylko cały czas popełniamy ten sam błąd, i w po-
przedniej kadencji, kiedy państwo rządziliście, i w tej, 
kiedy jesteście w opozycji, bo można było wiele rze-
czy dla ludzi, którzy działali, którzy są dzisiaj w trud-
nej sytuacji, którym trzeba pomóc… I pan, Panie 
Marszałku, i pani, Pani Senator, i pan, Panie Janie, 
powinniśmy iść razem, ręka w rękę i próbować tym 
ludziom pomóc, przygotować ustawę taką, żebyśmy 

kę zatrzymywano na ulicy i wymuszano zeznania, 
gdzie tata się ukrywa. Ta ustawa nie mówi o tych 
dziewczynkach. A ustawa kombatancka np. mówi, 
że jeśli ktoś się urodził w ośrodku prześladowczym 
czy w więzieniach UB i był tam jeden dzień – zdaje 
się, że to była inicjatywa pani senator – to przyzna-
je mu się prawa kombatanckie. Tu tego nie ma! Nie 
ma tutaj tego przywileju dla dziecka, które zostało 
nagle pozostawione bez opieki rodzicielskiej i tylko 
dobra wola sąsiadów, bo przecież nie zawsze rodziny, 
spowodowała, że znalazła się opieka. Może nie po-
winienem tego mówić, ale mam takie upoważnienie, 
bo to jest mój działacz. Małżeństwo Schetynów zo-
stało internowane, a dziecko zostało samo. Sąsiadka 
nim się zainteresowała. Więc dlaczego pan mówi, że 
status tych osób jest nieporównywalny, nie powinno 
być to wiązane?

Poza tym jest tradycja innych państw – proszę 
przeczytać, tu zarzucam panu niewiedzę – że na ogół 
wdowy, choć nie wszędzie, zgadzam się, na Litwie 
nie, lub wdowcy są objęci tą opieką kombatancką 
państwa. I w wielu krajach tak to bywa.

Nie wiem, co panu jeszcze… No, niejasne i nie-
prawdziwe wypowiedzi odniesione do tego, że zgła-
szaliście państwo uwagi. Te uwagi przyjęliśmy. Nie 
urząd do spraw kombatantów ma realizować sprawę 
oznaczeń grobów, jak pan tutaj Izbie nieustannie 
i monotonnie opowiada, tylko, tak jak chciał IPN, 
to IPN ma się zajmować tym zagadnieniem. Bo jest 
zadaniem działu legislacji i samego IPN – konsulto-
wałem to – takie kompleksowe rozwiązanie. A pan 
ciągle opowiada, że twórca chce urzędowi do spraw 
kombatantów uszyć te buty. Choć uważam, że mógłby 
on to robić.

Wreszcie jest ważne zagadnienie – to pan poru-
szył, to jest sprawa pewnej sprawiedliwości – na ile 
świadczenia dla opozycji odbiegają od świadczeń 
dla środowisk kombatanckich i czy nie narusza-
my tutaj takiej swoistej równości, konsensusu. My 
w momencie projektowania tej ustawy, już parę lat 
temu, przyjmowaliśmy założenie, że jest prymat 
dla środowisk kombatanckich, gdyż obszar cier-
pień, częstokroć zakończonych śmiercią tych ludzi 
i owdowieniem, był znacznie większy, że tortu-
ry, prześladowania były znacznie wymowniejsze, 
a skutki jeszcze gorsze. Dlatego ta ustawa, jeśli 
chodzi o zakres świadczeń, zaledwie podążała za 
środowiskami kombatanckimi. A czas pokazał, że 
niektóre świadczenia zmieniły swoją wartość i po-
stać. Środowiska kombatanckie korzystały – pan 
to powinien wiedzieć doskonale, bo rzeczywiście 
pan zna prawo ubezpieczeniowe – większość lu-
dzi ze środowiska kombatanckiego korzystała z 2 
uprawnień emerytalnych.
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(senator R. Mamątow) dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Bardzo dziękuję państwu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego czwartego porządku obrad: sprawozdanie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
z rozpatrzonych w 2018 roku petycji.

Tekst sprawozdania zawarty jest w druku nr 1214.
Bardzo proszę senatora Roberta Mamątowa 

o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych 
w 2018 r. petycji.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Robert Mamątow:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu 25 czerwca 2019 r. Komisja Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła spra-
wozdanie z rozpatrzonych w 2018 r. petycji. To spra-
wozdanie jest dość obszerne, nie będę całego przed-
stawiał, pozwolę sobie na skrót, a jeśli będą pytania, 
to chętnie na nie odpowiem.

Realizując coroczny obowiązek wynikają-
cy z art. 90f Regulaminu Senatu, Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji składa Senatowi 
sprawozdanie z petycji, które rozpatrzyła w 2018 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. w dziale „Wolności i prawa poli-
tyczne”, w art. 63 przewiduje możliwość składania 
przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym 
przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać 
petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, 
własnym lub innej osoby, za jej zgodą, do organów 
władzy publicznej, a także do organizacji i instytucji 
społecznych w związku z wykonywanymi przez nie 
zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnie-
nie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania 
petycji.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach realizu-
je konstytucyjne postanowienia. Należy podkreślić, 
że choć ustawa o petycjach weszła w życie 6 wrze-
śnia 2015 r., to senacka Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, działając na mocy posta-
nowień działu Xa Regulaminu Senatu, rozpatruje 
petycje już od 10 lat.

Opis trybu pracy Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.

Zgodnie z postanowieniami działu Xa Regulaminu 
Senatu marszałek Senatu kieruje petycje nadesła-
ne do Senatu i jego organów do przewodniczącego 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

wszyscy mogli ją poprzeć. Wtedy byśmy coś dobrego 
robili dla tych ludzi. A nie na 3 miesiące przed wy-
borami próbujecie państwo wprowadzić taką ustawę, 
która w zasadzie… Wy się często wyrażacie w ten 
sposób, że my przedstawiliśmy jakąś ustawę napisaną 
na kolanie, bubel. To jest przykład takiego bubla. To 
jest właśnie przykład takiego bubla.

Mam serdeczną prośbę, aby zawsze pamiętać 
o tym, że jeśli mamy zrobić jakąś dobrą rzecz dla 
drugiego człowieka, to żeby nie kierować się emo-
cjami, nie podchodzić koniunkturalnie, politycznie, 
tylko po prostu to zrobić, tak jak to robił pan, Panie 
Marszałku, w latach osiemdziesiątych i przed latami 
osiemdziesiątymi, tak jak też pani, Pani Grażyno, 
działała, wie pani, co to znaczy.

My dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że nam nie 
potrzeba pomocy, ale ja wiem, że wielu działaczom 
z tamtych lat trzeba pomóc. Tylko zawsze jest tak – 
myślę, że tu też robimy błąd – że my chcemy pomóc 
wszystkim. A ja uważam, że najpierw trzeba się zająć 
tymi, którzy są w trudnej sytuacji, od nich zacząć, im 
zacząć pomagać, a następnie ewentualnie przejść do 
pomocy tym, którym niekoniecznie dzieje się dobrze, 
ale lepiej.

Tak że ja tylko tyle… Chciałbym, żebyśmy w przy-
szłości w takich sytuacjach się zastanowili, żebyśmy 
szli razem. Wtedy naprawdę więcej uzyskamy dla 
tych ludzi, którym dzisiaj trzeba pomóc. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym złożyła pani 

senator Grażyna Sztark.
Zamykam dyskusję…
(Senator Jan Rulewski: Nie, jeszcze ja.)
Aha, dobrze, przepraszam bardzo. Przepraszam, 

tak, jest niewyraźnie zapisane. Tak więc wnioski le-
gislacyjne złożyli pani senator Grażyna Sztark i pan 
senator Jan Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Pani senator Grażyna Sztark zgłosiła wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
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(senator sprawozdawca R. Mamątow) Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji w pracach nad petycjami przyjęła tryb in-
dywidualnego rozpatrywania każdej petycji. Jedynie 
petycje wielokrotne rozpatrywane były łącznie. Po 
zaprezentowaniu petycji na forum komisji przeprowa-
dzana była dyskusja nad jej postulatami, zbierane były 
także informacje, opinie i stanowiska od resortów 
związanych merytorycznie z problematyką petycji 
oraz od ekspertów. W posiedzeniach komisji uczest-
niczyli przedstawiciele ministerstw, urzędów oraz 
innych instytucji i organizacji pozarządowych reali-
zujących zadania w dziedzinach, których dotyczyły 
postulaty petycji.

W 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji na podstawie postulatów z 6 petycji przygo-
towała 6 projektów ustaw, w stosunku do 25 petycji 
zapadła decyzja o kontynuowaniu prac nad nimi, zaś 
w odniesieniu do pozostałych petycji postanowiono 
o zakończeniu prac lub niepodejmowaniu działań.

W 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji na podstawie rozpatrzonych petycji 
przygotowała 6 projektów ustaw.

Pierwszy projekt to projekt ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy ‒ Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks kar-
ny. Celem projektu jest realizacja postulatów petycji 
wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”, wprowa-
dzenie orzekania opieki naprzemiennej jako prioryte-
towego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, 
doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małolet-
nimi oraz egzekwowanie orzeczeń sądowych w tym 
zakresie.

Drugi projekt to projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego. Celem 
projektu jest wprowadzenie możliwości nadania pi-
sma w placówce pocztowej operatora świadczące-
go pocztowe usługi powszechne w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, co będzie równo-
znaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, 
że wymagany termin na dokonanie czynności został 
zachowany. Sejm na osiemdziesiątym pierwszym po-
siedzeniu 16 maja 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
‒ DzU poz. 1133.

Trzeci projekt to projekt ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania karnego. Celem projektu 
jest uznanie soboty za dzień równorzędny z dniem 
uznanym przez kodeks za dzień wolny od pracy, dla 
ustalenia końca biegu terminu określonego dla do-
konania czynności procesowych. Była to petycja P9-
49/17 ‒ druk senacki nr 939. W Sejmie trwają prace 
nad tym projektem.

Czwarty projekt to projekt ustawy o zmianie usta-
wy o świadczeniach rodzinnych. Celem projektu jest 
przyznanie osobom, które pobierają emeryturę z uwa-
gi na sprawowanie opieki nad dzieckiem ze względu 

Przewodniczący komisji kieruje petycje na posiedze-
nie komisji. Komisja po rozpatrzeniu petycji i stwier-
dzeniu związku przedmiotu petycji z kompetencjami 
Izby może skorzystać z jednego z 3 uprawnień: złożyć 
marszałkowi Senatu wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej wraz z projektem ustawy; upoważ-
nić jednego z członków komisji do złożenia wniosku 
o charakterze legislacyjnym w czasie dyskusji nad 
danym punktem porządku obrad Senatu; przedstawić 
marszałkowi Senatu opinię o celowości skorzystania 
przez Senat lub przez jego organ z uprawnień określo-
nych w konstytucji, ustawie lub Regulaminie Senatu.

Jeśli komisja po rozpatrzeniu petycji uzna, że 
przedmiot petycji nie mieści się w zakresie kompe-
tencji Senatu, może przekazać ją właściwemu organo-
wi władzy państwowej, informując o tym marszałka 
Senatu.

Po rozpatrzeniu petycji komisja posiada także 
prawo niepodejmowania dalszych działań, o czym 
również informuje marszałka Senatu i wskazuje przy-
czyny.

Komisja ma obowiązek zawiadamiania podmiotu 
wnoszącego petycję o podejmowanych działaniach 
lub przyczynach ich niepodjęcia.

Zgodnie z procedurą przyjętą przy rozpatrywaniu 
petycji Dział Petycji i Korespondencji Biura Analiz, 
Dokumentacji i Korespondencji do każdej petycji 
przygotowuje informację o przedmiocie petycji. 
Stanowi ona materiał pomocniczy służący rozpatrze-
niu petycji przez komisję. Każda informacja zawiera 
prezentację przedmiotu petycji, opis postulatów pe-
tycji i ich uzasadnienie, a także analizę stanu praw-
nego regulującego zawartą w niej problematykę oraz 
dane o ewentualnych pracach legislacyjnych nad tym 
zagadnieniem. Do każdego opracowania dołącza się 
materiały z kopią petycji i załącznikami nadesłany-
mi przez autora petycji oraz wybrane akty prawne, 
orzeczenia sądów, projekty ustaw, publikacje lub in-
formacje o wcześniejszych działaniach w przedmiocie 
petycji.

Prace komisji prowadzone nad petycjami w 2018 r.
W 2018 r. marszałek Senatu skierował do Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 84 petycje, 
w tym 58 indywidualnych, 24 zbiorowe i 2 wielo-
krotne. Ponadto komisja kontynuowała prace nad 26 
petycjami z 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji w 2018 r. rozpatrywała 110 petycji na 23 
posiedzeniach, na każdym analizując kilka petycji.

Na stronie internetowej Senatu pod adresem www.
senat.gov.pl/petycje udostępniony jest wykaz i opis 
petycji oraz udokumentowane są prace komisji nad 
petycjami w zapisach stenograficznych z posiedzeń 
i w retransmisjach posiedzeń.



162
82. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. 

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2018 roku petycji

(senator sprawozdawca R. Mamątow) o rozważenie możliwości uwzględnienia w projekto-
wanych w resortach regulacjach postulatów zawar-
tych w tych petycjach.

W petycjach rozpatrzonych przez komisję 
w 2018 r. wnoszący petycje postulowali m.in. o zmia-
ny w ustawie o kombatantach i co do sytuacji osób 
represjonowanych. Tutaj chciałbym wrócić do po-
przedniego punktu, bo, tak jak powiedziałem, to 
właśnie z komisji praw człowieka najczęściej wy-
chodziły projekty, które dotyczyły osób represjono-
wanych i kombatantów, i o tym też trzeba pamiętać. 
Ci, którzy byli w poprzedniej kadencji, pamiętają, 
że nawet ta ustawa, która dawała działaczom opo-
zycji te 400 zł, też wyszła z komisji praw człowieka. 
Wnoszący petycje postulowali też o: zmianę prze-
pisów prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz 
administracyjnej – 6 petycji; zmianę przepisów prawa 
karnego i procedury karnej – 5 petycji; zmianę prawa 
o drogach publicznych, o ruchu drogowym i trans-
porcie – 4 petycje; zmiany w podatkach, procedurach 
finansowych, użytkowaniu wieczystym – 4 petycje; 
zmiany przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego 
– 3 petycje; zmiany w przepisach o rencie rodzinnej, 
emeryturach i rentach – 3 petycje; zmiany systemu 
ubezpieczeń społecznych, pomocy państwa w wycho-
waniu dzieci – 2 petycje; zmiany sytuacji osób nie-
pełnosprawnych i ich opiekunów – 2 petycje; zmiany 
dotyczące ochrony środowiska – 2 petycje; zmiany 
konstytucji RP dotyczące referendów oraz praw osób 
niepełnosprawnych – 2 petycje. Czytam to państwu, 
bo to daje obraz tego, jak szeroki zakres zagadnień 
rozpatrywany jest w petycjach, które są kierowane 
do komisji praw człowieka. Pozwolę sobie jeszcze 
przytoczyć przykłady jednostkowych petycji, doty-
czących następujących spraw: procedur petycyjnych, 
udostępniania informacji publicznych, wolności su-
mienia i wyznania, ochrony zdrowia, praw nieletnich, 
nadawania orderów i odznaczeń, połączalności wy-
konywania mandatu posła i senatora, funkcjonowania 
Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariuszy 
Policji i służb mundurowych, prawa o stowarzysze-
niach, prawa prasowego, czasu nadawania reklam 
w radiu i telewizji, spółdzielczości mieszkaniowej 
i praw konsumenckich.

Do marszałka Senatu, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz innych organów Senatu 
i jednostek statutowych Kancelarii Senatu napływa 
liczna korespondencja. Analizując pisma zarejestro-
wane w 2018 r. w Dziale Petycji i Korespondencji 
w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, 
możemy stwierdzić, że w 129 pismach, bez petycji 
wielokrotnych, autorzy korespondencji tytułowali 
swoje pisma jako petycje, choć nie zawierały one 
wniosków lub propozycji zmian przepisów prawa.

Po analizie wpływających petycji do komisji skie-
rowane zostały 83 petycje, w tym 2 petycje wielo-

na jego stan zdrowia, tzw. emeryturę EWK, świadcze-
nia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnicę 
pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia 
pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą EWK.

Piąty projekt to projekt ustawy o zmianie ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi. Celem projektu jest nałożenie na pro-
ducentów i dystrybutorów napojów alkoholowych 
obowiązku umieszczania na etykiecie produktu in-
formacji o szkodliwości spożywania alkoholu przez 
kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią. Ponadto 
projekt przewiduje rozciągnięcie obowiązku infor-
mowania o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży 
i karmiących piersią na wszystkie przekazy reklamo-
we i promocyjne dotyczące piwa.

Projekt szósty to projekt ustawy o zmianie usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy 
o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej. Projekt zakłada wprowadze-
nie możliwości powstrzymania się lekarza, diagnosty 
laboratoryjnego, jak również pielęgniarki i położnej 
od wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz okre-
ślonych zleceń niezgodnych z ich sumieniem, z wy-
jątkiem wypadków, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy 
lub wykonaniu zlecenia mogłaby spowodować nie-
bezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia 
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Warto podkreślić, że ustawą przyjętą na pod-
stawie petycji jest ustawa z dnia 16 maja 2019 r. 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw, która zrealizowała postulat petycji P9-04/17, 
a zawarta jest w druku senackim nr 560. Celem 
zgłoszonej w petycji zmiany jest umożliwienie re-
habilitacji prawnej i powrotu do służby uniewin-
nionego w postępowaniu karnym policjanta, który 
został zwolniony ze służby z powodu wymierzenia 
kary dyscyplinarnej wydalenia z tej służby za czyn 
wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa 
i przewinienia dyscyplinarnego. Analogiczne zmia-
ny obejmują przepisy dotyczące funkcjonariuszy 
m.in. Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu 
Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służby Więziennej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w odniesieniu do 18 petycji, kończąc prace, posta-
nowiła skierować informacje o wnioskach z petycji 
do: Rządowego Centrum Legislacyjnego – wnioski 
z 10 petycji; Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – wnioski z 5 petycji; Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej – wnioski z 2 petycji; 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
wnioski z 1 petycji. Komisja zwróciła się z prośbą 
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(senator sprawozdawca R. Mamątow) i podejmuje decyzje po głębokiej analizie, po dyskusji 
i po głosowaniu. Dziękuję państwu bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie sprawozdawcy komisji? Nie.
Dziękuję…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam…)
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, 28 maja komisja rozpatrywa-
ła petycję w sprawie wpisania do ustawy Polskiej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Po zaprezentowaniu swojego stanowiska w tej kwe-
stii prezes agencji Krzysztof Brzózka został zwol-
niony z pracy. Czy pan o tym wie i czy pan przewod-
niczący podejmie jakieś interwencje w tej kwestii? 
Ponieważ skoro taka rzecz się zadziała, to uderza to 
w pana, jako przewodniczącego, uderza to w komi-
sję. I ja się obawiam, że po takim przykładzie będą 
problemy z formułowaniem swoich stanowisk, stro-
ny będą miały problemy ze sformułowaniem swoich 
scenariuszy. Czy pan jest świadomy tej sytuacji, czy 
pan o tym wie?

Senator Robert Mamątow:

Nie wiem o tym, po raz pierwszy o tym słyszę od 
pana, Panie Marszałku. Jeśli pan ma jakąś dokładną 
wiedzę, a nie tylko taką, że ktoś tam tak powiedział, 
to zapraszam, ja przyjdę do pana, pan mi poda do-
kładnie, co i jak, i będziemy się zastanawiać, co z tym 
zrobić. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Oczywiście prze-

każę panu tę wiedzę, to nie jest jakaś wiedza gaze-
towa…)

Bardzo dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: …czy na zasadzie 

„jedna pani powiedziała drugiej pani”.)
Dobrze.
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Robert Mamątow: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

krotne – jedna z nich poparta przez 1 tysiąc 367 osób 
indywidualnych i podmiotów zbiorowych.

W przypadku 16 petycji zachodziły przesłanki 
określone w art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach – Senat nie był właściwym adresatem do 
ich rozpatrzenia. W tej grupie petycji postulowano 
zmianę przepisów rozporządzeń lub szczegółowych 
ustaw, z tego też powodu petycje zostały przesła-
ne do Rządowego Centrum Legislacji – 15 petycji, 
i Ministerstwa Energii – 1 petycja. Autorzy petycji 
zostali zawiadomieni o przesłaniu ich petycji właści-
wym podmiotom.

Po przeanalizowaniu liczby petycji adresowanych 
do Senatu w 2018 r. podkreślić musimy ich zwięk-
szony wpływ. Łącznie wpłynęły 84 petycje, czyli 
nastąpił wzrost o 31 w relacji do 54 petycji nadesła-
nych w 2017 r.

Licznym pismom zatytułowanym „petycja”, któ-
re skierowano do Działu Petycji i Korespondencji 
w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji 
w Kancelarii Senatu nie można było nadać biegu 
w trybie petycyjnym – przede wszystkim dlatego, 
że nie zawierały one wniosków legislacyjnych, a ich 
autorzy przedstawiali swoje sprawy prowadzone 
przed organami wymiaru sprawiedliwości lub przed 
organami samorządowymi, wyrażali polemikę lub 
niezadowolenie z zapadłych orzeczeń, decyzji lub 
rozstrzygnięć.

Znaczącą część korespondencji kierowanej jako 
petycje stanowiły pisma osób dzielących się opinia-
mi, uwagami i krytyką w kwestii stosowania i prze-
strzegania prawa. Oczywiście nie były to petycje. 
Nadawcy tej korespondencji otrzymali pisemną od-
powiedź z Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 
Analiz, Dokumentacji i Korespondencji zawierającą 
informację lub wyjaśnienie.

Na zakończenie powiem, że ze szczegółową pre-
zentacją petycji można zapoznać się, jak już wcześniej 
mówiłem, na stronie internetowej Senatu pod adresem 
senat.gov.pl/petycje, gdzie udostępniony jest wykaz 
i opis petycji.

Tak w skrócie państwu przedstawiłem, czym ko-
misja się zajmuje i z jakimi petycjami ma do czynie-
nia. Jedno, co się narzuca, to jest to, że zakres tych 
petycji jest bardzo szeroki. Często komisja musi się 
posiłkować opiniami z ministerstw – najczęściej jest 
to Ministerstwo Sprawiedliwości lub ministerstwo 
rodziny.

Jeśli któraś z osób, które wysłały petycje do ko-
misji, chce, to zawsze może przyjść na posiedzenie 
komisji, może wysłuchać dyskusji – często tak jest. 
Czasami jednak ludzie nie przychodzą, nawet gdy są 
zapraszani, żeby mogli swoje racje jeszcze wzmocnić, 
niemniej komisja rozpatruje również takie petycje 
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alienacji rodzicielskiej, tego, że dzieci nie mają do-
stępu… To często jest nawet niezgodne z wyrokami, 
orzeczeniami sądów. To jest skala kilku milionów 
obywateli, i rodziców, i dzieci. Prace nad tą petycją 
zostały zamrożone decyzją pana marszałka i decyzją 
większości tej Izby. Jestem bardzo zawiedziony tym, 
że nawet ci członkowie 2 komisji, którzy wcześniej 
głosowali za tymi rozwiązaniami, w momencie, kie-
dy dwukrotnie prosiliśmy o wprowadzenie petycji 
pod obrady, zagłosowali zgodnie z pewną dyrektywą 
polityczną. Uważam to za straszliwą stratę dla nas 
wszystkich, dla Senatu i dla tych milionów osób, któ-
rych problem będzie nierozwiązany.

I ostatnia rzecz, ta, o którą pytał przed chwilą 
pan marszałek Borusewicz. To, co się wydarzyło, jest 
absolutnie policzkiem dla naszej komisji, ponieważ 
to nie jest niesprawdzona informacja. W momencie, 
kiedy urzędnik dbający o system kształcenia specja-
listów z zakresu psychoterapii uzależnień i instruk-
torów tejże terapii uzależnień śmiał poprzeć petycję, 
bardzo ważną, w przypadku której my faktycznie 
zdecydowaliśmy… Podzieliliśmy te obawy i puści-
liśmy ją do dalszej obróbki, ona jest w procesie le-
gislacyjnym. Ten człowiek został natychmiast zwol-
niony, człowiek, który miał wybitne osiągnięcia w tej 
dziedzinie i który jest w tej dziedzinie autorytetem. 
A było to związane tylko i wyłącznie z tym, że na 
posiedzeniu komisji myśmy zakwestionowali sposób 
i powiązania z posłami większości rządzącej dotyczą-
ce próby zupełnie innego sformatowania tych szkoleń. 
I absolutnie, w stu procentach podzielam to, o czym 
mówił tutaj przed chwilą, pytając, pan marszałek ‒ że 
ta sprawa powinna być przez komisję praw człowieka 
wyświetlona. I również będę namawiał do tego pana 
przewodniczącego. Dziękuję serdecznie.

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
5 lat temu wystartowaliśmy, chyba 11 lipca, z nową 

ustawą o petycjach, będącą realizacją zobowiązań 
konstytucyjnych, choć Senat przedtem, w poprzed-
nich kadencjach, prowadził to na zasadzie dobrego 
zwyczaju. Trzeba przyznać, że ta możliwość, co chcę 
podkreślić, bezpośredniego kontaktu z najwyższy-
mi władzami, mówimy o ustawodawcy ‒ kontaktu 
przejrzystego, bo oglądanego na ekranach za pomocą 
internetu, kontaktu nie tylko przy pomocy druku, bo 
istnieje również możliwość stawiennictwa ‒ rozwijała 
się intensywnie do 2016 r. Nomen omen nie wiem, 
dlaczego ta granica okazała się już maksymalną gra-

Senator Aleksander Pociej:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Senator Robert Mamątow: Przepraszam, tylko 

jedno zdanie, bo zapomniałem, Pani Marszałek… 
Chciałbym powiedzieć państwu, że dzisiaj, dokładnie 
dzisiaj…)

Do mikrofonu.
(Senator Robert Mamątow: …11 lipca, mija 5 lat 

od uchwalenia ustawy o petycjach.)
(Głosy z sali: Do mikrofonu.)
Ale ja zejdę z mównicy, jeżeli chcesz.
(Senator Robert Mamątow: Nie, ja już.)
(Wicemarszałek Maria Koc: A może pan senator 

powtórzy do mikrofonu?)
Tak jest.
Pani Marszałek, rzeczywiście, jak przed chwilą 

przypomniał nam pan senator Mamątow, dokładnie 
dzisiaj mija 5 lat od uchwalenia ustawy o petycjach. 
Jest to faktycznie pewien moment na refleksję. I my-
śmy tę refleksję mieli na posiedzeniu komisji. I nie 
tylko ten raport pana przewodniczącego, który dzi-
siaj usłyszeliśmy, ale całe tamto posiedzenie komisji 
wskazuje bezsprzecznie na to, jak ważną rolę petycje 
odgrywają w naszym systemie. To, że obywatele mają 
taką bezpośrednią możliwość przedstawiania goto-
wych rozwiązań… No, funkcja społeczna tej ustawy 
jest, jak myślę, nie do przecenienia. I tym bardziej, 
po prawie 8 latach zasiadania w tejże komisji, mam 
jednak parę uwag do ostatnich 4 lat. Bardzo żałuję, że 
nasza komisja, która powinna się zajmować prawami 
obywateli, która powinna na co dzień mieć odnośnie 
do każdej ustawy, która przez nią przechodzi, spe-
cjalne wyczulenie na to, żeby te ustawy były zgodne 
ze wszystkimi normami dotyczącymi praw człowie-
ka… Mam żal, że te wszystkie ustawy, które proce-
dowaliśmy przez 4 lata, dotyczące wymiaru sprawie-
dliwości, porządku prawnego… Większość z nich 
przechodziła właśnie przez tę komisję, a nie przez 
Komisję Ustawodawczą, jak to bywało na początku 
tej kadencji i w poprzednich kadencjach. Podwójnie 
żałuję, że właśnie ta komisja musiała z powodów 
politycznych zajmować się określonymi rzeczami, 
ustawami i projektami, takimi, w przypadku których 
wyczulenie powinno obligować członków komisji do 
zajmowania dużo bardziej krytycznego stanowiska co 
do rozwiązań politycznych, które moim zdaniem, i nie 
tylko moim, naruszały prawa obywatelskie i w ogóle 
były problematyczne z punktu widzenia konstytucji.

Jak ważne są te petycje… Rzeczywiście to 5-lecie 
każe nam się bardziej skupić akurat na tej części naszej 
pracy. Przed chwilą pan przewodniczący wspomniał 
o petycji dotyczącej alienacji rodzicielskiej. Komisja 
wraz z obywatelami, którzy ją wnieśli, napracowała 
się nad tym rozwiązaniem potężnie. To było bardzo 
ważne dla paru milionów obywateli. Skala problemu 
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(senator J. Rulewski) znajdzie się ktoś dostatecznie mądry i odważny, żeby 
z tego wytworzyć nowy system? No, oczywiście, pod 
warunkiem zachowania praw nabytych. Czyli on ni-
czego nie da. A to jest wynik zaniedbania przez rząd, 
szczególnie panią Rafalską, która chyba półtora roku 
temu czy rok temu obiecywała, że przekaże założe-
nia do systemu orzecznictwa w Polsce. Tego nie ma. 
Mamy takie akcje wyrywkowe, wyborczo-polityczne, 
śmieszki i chichy, dalekie od rozwiązań angielskich 
i anglosaskich czy amerykańskich. I to jest niepoko-
jące, że zaczynamy pracować bardziej jak urząd niż 
jak – co pamiętam – bojownicy tych obywatelskich 
aktywności czy też aktywiści obywatelscy.

Pan senator poruszył sprawę pewnej granicy, która 
została przekroczona, a nie ma prawa być przekracza-
na. Nazwałbym to naruszeniem immunitetu komisji. 
Apelujemy do obywateli „Zamiast się poddawać, złóż 
petycję” czy podobnie, a okazuje się – i to ma związek 
z niską liczbą petycji – że będzie ukarany ten, kto 
petycję złoży albo przy niej pracuje. Tak się stało 
z panem Brzózką. Rzeczywiście go zdymisjonowano 
po tym, jak wyraził swoją opinię, zresztą nie jedyny. 
Na moich oczach, widziałem to, fizycznie zrugał go 
– oczywiście nie pobił – minister zdrowia. Zrugał go, 
powiedzmy sobie szczerze.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

A w efekcie była natychmiastowa dymisja, no 
i w ślad za tym, oczywiście, jak zwykle, bo można 
już się tak uśmiechać, kontrola CBA, która wykryła 
oczywiście… Co wykryła oczywiście? Nadużycia 
oczywiście. A więc mamy, na bazie drobnej sprawy, 
oczywiście przestępcę Brzózkę. Na razie. Mam na-
dzieję, że nie za kratkami.

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

Oczywiście!
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Zbigniew Cichoń.
(Głos z sali: Gratulacje.)
(Senator Władysław Komarnicki: Jesteś, Jasiu, 

wielki.)

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja też zacznę od „oczywiście”.
(Wesołość na sali)
Oczywiście mija piąta rocznica uchwalenia tej 

ustawy, która ze wszech miar była, jak widać, po-
trzebna, bo sformalizowała to, co wcześniej Senat 
czynił na zasadzie pewnej szczodrobliwości, dobro-

nicą. Chyba przedwczoraj były obrady różnych środo-
wisk i tłumaczyłem to. Jest prawdą, że jest to efektem 
w ogóle aktywności obywatelskiej, zwłaszcza zor-
ganizowanej przez samorządy. To w samorządach 
uruchomiono 2 takie ważne dziedziny aktywności 
jak budżety obywatelskie i inicjatywy obywatelskie, 
oczywiście na poziomie regionalnym. To daje dużo 
do myślenia, gdy się mówi o roli samorządu w spo-
łeczeństwie. I rzeczywiście te inicjatywy jak gdyby 
odjęły wiele spraw, które zeszły z firmamentu Senatu 
i Sejmu. Ale, jak powiadam, w wielu samorządach 
występują białe plamy ‒ dodajmy dla uczciwości. 
Trzeba oczywiście pochwalić środowiska Warszawy 
i Wrocławia, które w tym zakresie wykazują bar-
dzo dużą aktywność. Trzeba też dodać, że ze strony 
władz centralnych zorganizowano dużą akcję pro-
mocyjną ‒ plakaty, wezwania, informacje. I nagle 
wszyscy zgodziliśmy się podczas tego obrachunku 
5-letniej działalności, że jest niedosyt tych petycji, 
zwłaszcza na poziomie lokalnym, przez obojętność 
wielu środowisk, choćby młodzieży bądź nawet cu-
dzoziemców zamieszkujących na naszym terenie. Ale 
w sumie zgodziliśmy się, że instytucję petycji trzeba 
zintensyfikować i dla Senatu istnieje takie wyzwanie. 
Zdaniem obecnych ekspertów ze środowisk i znaczą-
cych fundacji wymaga również zmiany ustawa.

Niestety nasiliła się swoista przepychanka, oby-
watele piszą petycje na ten sam temat, dokładnie ten 
sam, do wielu instytucji, np. zdolnych do podejmo-
wania inicjatywy ustawodawczej. Piszą do rządu, 
Senatu, Sejmu, prezydenta, który zresztą odnotował 
dużą liczbę petycji. Nie umiemy sobie z tym pora-
dzić i przepychamy te petycje z jednej instytucji do 
drugiej. A już nade wszystko w przypadku petycji, 
co do której maksymalny termin zakreślony jest na 
3 miesiące – czyli pozostaje poza innymi terminami, 
np. miesiąca dla skargi, wniosku – ten termin niestety 
nie jest dotrzymywany, i to z tendencją rosnącą, Panie 
Przewodniczący.

Jest to wprost proporcjonalne do problemu, który 
w petycji jest poruszany. Np. było kilkanaście petycji 
dotyczących problemu niepełnosprawnych, w gruncie 
rzeczy przyznania świadczeń. Godzono się ponad-
partyjnie, że podstawą do rozwiązania tych proble-
mów jest orzecznictwo, właściwe orzecznictwo. Od 
2 lat rząd niestety nas mami, obiecuje opracowanie 
i tego ustalonego przez siebie terminu nie przestrzega. 
Więcej, pewno za chwilę dotrze do Senatu ustawa, 
znów taka, powiedziałbym, wyborcza, która środo-
wiskom niepełnosprawnych przyznaje 500+. Wszyscy 
poprzemy. Jak kasa wypłaca, no to dlaczego mamy 
przeciwdziałać? Ale jaki z tym jest problem? Że jesz-
cze bardziej zakopujemy system orzecznictwa. Bo 
jeśli przyznamy tyle tych różnych świadczeń, to czy 
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Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2018 roku petycji. Komunikaty

(senator Z. Cichoń) nawet jeżeli osobiście go nie dotyczy, czyli nie ma 
on, jak to się w prawie określa, interesu prawnego, 
żeby sprawę w określony sposób załatwić. Jest to 
też forma, która pozwala na udoskonalenie naszego 
ustawodawstwa, a także na dostrzeżenie czasami ta-
kich wadliwości tego ustawodawstwa, o których my 
częstokroć nawet nie mamy pojęcia, bo przyznam 
szczerze, że było kilka takich przypadków, kiedy na-
wet mnie jako prawnika zaskoczyły pewne ogromne 
luki czy absurdy w ustawodawstwie, które ludzie do-
strzegali, składali w tych sprawach petycje, a myśmy 
się starali temu zadośćuczynić.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję i panom przewod-
niczącym, i całej naszej komisji, która się nad tym 
tak pochyla i która, myślę, dosyć skutecznie działa. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan senator Robert Mamątow chciałby jeszcze 

zabrać głos?
(Senator Robert Mamątow: Nie.)
Dziękuję bardzo. I dziękuję panu senatorowi 

Robertowi Mamątowowi za przedstawienie Senatowi 
sprawozdania.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się ze sprawoz-
daniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji z rozpatrzonych w 2018 roku petycji. Bardzo 
dziękuję.

Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz  
Robert Dowhan:

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
na osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Senatu do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach repre-
sjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 9.00 
w sali nr 176.

Drugi komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji 
Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych podczas debaty do ustawy 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

wolności i sympatii wobec obywateli, wobec ludzi, 
którzy pisali petycje, przedstawiali pewne problemy, 
które są do rozwiązania w tej chwili. To jest uregulo-
wane, a liczba tych petycji oraz ich zakres, waga tych 
petycji, waga problemów, jakie tam są podejmowane, 
świadczą ewidentnie o tym, że ludzie dostrzegają 
różne mankamenty w regulacjach prawnych, a my 
jako komisja podejmujemy się zadośćuczynić, o ile to 
jest możliwe, i wprowadzić to na ścieżkę legislacyjną, 
tak aby te mankamenty usunąć. Liczba tych petycji 
jest tak duża, że rzeczywiście jest to spore obciążenie 
dla naszej komisji. I tutaj chwała panu marszałkowi 
Seweryńskiemu, który wcześniej komisją kierował, 
i również panu senatorowi Mamątowowi, który teraz 
kieruje tą komisją, że nie mamy żadnych zaległości, 
mieścimy się w tych terminach 30-dniowych, prze-
widzianych w ustawie na załatwienie petycji.

Chciałbym dodać, że jest to taki bardzo demokra-
tyczny sposób wpływania ludzi na ustawodawstwo, 
bo nie ma od tego żadnych opłat, a gdy człowiek chce 
dochodzić pewnych roszczeń np. w sądzie, to niestety 
musi się liczyć z opłatami. Nie ma tu skomplikowa-
nej procedury, nie ma skomplikowanych wymagań, 
złożenie petycji nie jest obwarowane wieloma wyma-
ganiami, no, poza tym, żeby wskazać podmiot, który 
występuje, i określić problem, z jakim występuje, nie 
ma całego tego formalizmu, który jest w procedu-
rach sądowych, gdzie trzeba dokładnie wskazać, co 
jest przedmiotem postępowania, jakie ewentualnie 
przepisy są naruszane. Aczkolwiek trzeba przyznać, 
że ludzie bardzo często przygotowują te petycje do-
syć starannie, często widać, że kryje się za tym oko 
prawnika.

Najlepsze dowody na to, że te inicjatywy bardzo 
często są owocne, mamy w postaci tego, co tu potem 
jest rozpoznawane już na posiedzeniach plenarnych 
Senatu. Można powiedzieć, że jest to swojego rodza-
ju prosta i szybka ścieżka legislacyjna, która z racji 
mniejszego sformalizowania i szybkiego tempa dzia-
łania jest może nawet bardziej skuteczna aniżeli te 
tradycyjne formy działania, które polegają na tym, 
że najpierw jest inicjatywa czy to rządowa, czy par-
lamentarna.

Dlatego trzeba przyklasnąć tej instytucji, wyrazić 
zadowolenie z tego powodu, że ona istnieje, zwłaszcza 
że jest to swojego rodzaju zastąpienie takich insty-
tucji, które istnieją na zachodzie Europy, tzw. actio 
popularis, gdzie każdy może występować do sądu 
z pewnymi sprawami, które nawet nie dotykają go 
osobiście, tylko w interesie publicznym. Właśnie 
tak jest w przypadku petycji. Tu można występować 
nie tylko z jakąś bolączką, która dotyczy konkretnej 
osoby, osoby występującej z tą petycją, ale można 
wystąpić z ogólnym problemem, który ktoś dostrzega, 
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(senator sekretarz R. Dowhan) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do jutra, 

do godziny 10.00. Dziękuję bardzo.

w gminach oraz niektórych innych ustaw odbędzie 
się dziś w sali nr 217 bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 41)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, 
Marek Pęk i Michał Seweryński)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Za chwilę, proszę państwa, przystąpimy do roz-

patrzenia punktu dwudziestego szóstego porząd-
ku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady 
Sądownictwa w 2018 r.

Za chwilę zaczniemy… No, czekamy, bo prze-
wodniczący jest podobno w Senacie, ale jeszcze nie 
doszedł do sali obrad. Proszę o zaproszenie pana prze-
wodniczącego…

(Głos z sali: Już jest.)
Jest, tak?
Witam bardzo serdecznie obecnego na posie-

dzeniu Senatu przewodniczącego Krajowej Rady 
Sądownictwa, pana Leszka Mazura.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 1190.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 25 czerw-
ca 2019 r. zapoznała się z przedstawioną informacją 
i poinformowała o tym marszałka Senatu.

Bardzo proszę pana przewodniczącego Leszka 
Mazura o zabranie głosu i przedstawienie informacji. 
Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić informację o działalności 

Krajowej Rady Sądownictwa w roku 2018. Miałem 
możliwość przedstawiać taką informację w roku ubie-
głym, z tym że to była informacja, która w istocie 
dotyczyła działalności rady w poprzednim składzie, 

a to jest informacja dotycząca działalności rady, która 
została powołana według nowej formuły.

W roku 2018 ustawa o Krajowej Radzie była kil-
kakrotnie częściowo zmieniana. Mianowicie w grud-
niu… to znaczy była ustawa z grudnia 2017 r., która 
weszła w życie w kwietniu 2018 r. Te zmiany doty-
czyły wyboru sędziów do Krajowej Rady przez Sejm, 
wspólnej kadencji, ponownego obsadzenia mandatu 
członka rady przed upływem kadencji, głosowania 
w trybie obiegowym, transmisji obrad, zasięgania opi-
nii ministra w każdej sprawie indywidualnej. Później 
istotna była ustawa z 10 maja 2018 r. zmieniająca pro-
cedurę mianowania na stanowisko asesora sądowego, 
a następnie ustawa z 20 lipca 2018 r., która dotyczyła 
zmian w procedurze obsady Sądu Najwyższego.

Zasadnicze informacje statystyczne dotyczące 
pracy rady są zawarte na stronie 37 tego sprawoz-
dania.

Rada pracuje zasadniczo na posiedzeniach. Tych 
posiedzeń odbyło się 17, zajęły one 59 dni. Rada 
podjęła 507 uchwał w sprawach osobowych, czego 
rezultatem było złożenie panu prezydentowi wniosku 
o powołanie 322 osób do pełnienia urzędu na stano-
wiskach sędziów sądów różnych szczebli. Zespoły 
rady przeprowadziły 181 posiedzeń. Przeprowadzono 
rozmowy z 301 kandydatami, 7 prezesami sądów 
i przewodniczącymi wydziałów.

Rada w nowym składzie rozpoczęła pracę 
27 kwietnia. Wtedy odbyło się pierwsze posiedze-
nie, na którym wybrano przewodniczącego i wice-
przewodniczących rady. Przez 4 miesiące rada pra-
cowała w poprzednim składzie, z tym że ta praca 
rady w poprzednim składzie miała charakter, można 
powiedzieć, nieco schyłkowy, dlatego że na tych po-
siedzeniach od stycznia do 3 marca, kiedy odbyło się 
ostatnie posiedzenie, podjęto tylko 23 uchwały. Rada 
już w nowym składzie podjęła tych uchwał 747. To 
pokazuje, że praca rady w roku 2018 podzielona jest 
na takie 2 wyraźnie rozgraniczone okresy.

Te 322 osoby, o których rada przygotowała opinie 
w celu przedstawienia prezydentowi, zostały wybrane 
z 1 tysiąca 302 kandydatów, którzy zgłosili się do kon-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 32)
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Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r. 

(przewodniczący L. Mazur)

kursów. Warto zauważyć i podać informację, która 
w pewnym sensie zadaje kłam informacjom pojawia-
jącym się zwłaszcza w początkowym okresie naszej 
pracy, że te konkursy czy obwieszczenia prezydenta 
bądź ministra sprawiedliwości są bojkotowane przez 
środowiska prawnicze. Otóż te 1 tysiąc 302 osoby, 
kandydaci, którzy zgłosili się do konkursów, to przede 
wszystkim oczywiście sędziowie, których było ok. 
200, ale zgłosiło się również 29 asystentów sędziów 
różnych szczebli, 20 referendarzy, 11 adwokatów, 9 
prokuratorów, 17 radców prawnych i 15 innych osób, 
w tym pracowników naukowych, doradców podatko-
wych, pracowników urzędów państwowych. A więc 
selekcjonowanie tych kandydatów odbywa się z róż-
nych środowisk.

Chciałbym również wyjaśnić pewną sprawę. Otóż 
na stronie 43 jest tabela podająca liczbę uchwał uma-
rzających postępowanie, dotyczy to 210 kandydatów. 
A wyjaśniam dlatego, że była przedstawiana taka 
informacja – ona była także przedstawiana przez pana 
prezesa Zawistowskiego, prezesa Sądu Najwyższego, 
który był również przewodniczącym rady – że te umo-
rzenia na skutek wycofywania zgłoszeń są właśnie 
przejawem jakiegoś bojkotu. Otóż tak nie jest, po-
nieważ wycofywanie zgłoszeń ma charakter czysto 
techniczny. Kandydaci, którzy nie uzyskali pozytyw-
nej opinii w ramach określonego konkursu, wycofują 
zgłoszenia, żeby zgłosić się do następnego konkursu, 
i czasem odbywa się to kilkakrotnie.

Te 92 osoby, kandydaci, którzy zostali przedsta-
wieni prezydentowi, to sędziowie różnych szczebli, 
ale największą liczbę wśród nich stanowili sędziowie 
Sądu Najwyższego, było ich 42, dlatego że to był jeden 
z najistotniejszych konkursów, jakie zostały przepro-
wadzone przez Krajową Radę Sądownictwa w roku 
ubiegłym. Obsadzonych zostało w ten sposób 40 sta-
nowisk. Ta procedura obsady Sądu Najwyższego zo-
stała w sposób bardzo istotny zmieniona w stosunku 
do procedury z okresu wcześniejszego, minionego. 
W całości jest przeprowadzana przez Krajową Radę, 
i to w sposób maksymalnie transparentny, co wią-
że się oczywiście ze zwiększoną czasochłonnością. 
Zgłosiło się do tego konkursu ponad 200 kandydatów. 
Ze wszystkimi tymi kandydatami zespoły Krajowej 
Rady odbyły spotkania i rozmowy kwalifikacyjne. 
W poprzednim okresie, podczas 4-letniej kadencji 
rada rozpoznała 18 kandydatur do Sądu Najwyższego 
i obsadziła 12 etatów. Dla porównania: tutaj było 40 
stanowisk i 200 kandydatur.

W sprawach nominacyjnych oczywiście istnieje 
procedura odwoławcza. W roku 2018 takich odwo-
łań złożono 57. W 14 przypadkach zostały wydane 
orzeczenia przez instancję odwoławczą, w 15 nie. 
Liczba rozpoznanych spraw jest stosunkowo nie-

wielka, ale wynika to z tego, że w 15 przypadkach 
Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie odwoław-
cze, zgłaszając pytania prejudycjalne do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rada zajmuje się również przeniesieniami sę-
dziów w stan spoczynku. Zostały wydane 43 uchwały 
o przeniesieniu. W 8 przypadkach rada odmówiła 
przeniesienia w stan spoczynku. Sąd Najwyższy 
rozpoznał 1 odwołanie w przedmiocie przeniesienia 
sędziego w stan spoczynku i oddalił odwołanie.

Istotną kompetencją rady jest opiniowanie aktów 
prawnych, czyli taki doradczy udział w procedurze 
ustawodawczej. W roku 2018 wpłynęły 134 projek-
ty do zaopiniowania, 119 opinii zostało wydanych. 
W 27 przypadkach dotyczyło to zmian kodeksów, no, 
praktycznie wszystkich kodeksów – kodeksu postępo-
wania cywilnego, karnego administracyjnego, karne-
go, wykroczeń, cywilnego, karnego wykonawczego, 
opiekuńczego i wyborczego. Zestawienie wszystkich 
opinii znajduje się na stronach 65–78.

Rada zajmowała również stanowiska w różnego 
rodzaju sprawach związanych z funkcjonowaniem 
wymiaru sprawiedliwości. Takich stanowisk zostało 
wydanych przez radę 17. W 2 przypadkach były 
one wydane przez prezydium. Dotyczyły one kwe-
stii zastępców rzecznika dyscyplinarnego w sądzie 
okręgowym, tzw. dobrych praktyk nadzorczych, 
wieku emerytalnego kobiet, odwoływania preze-
sów, wiceprezesów na podstawie nadzwyczajnego 
przejściowego przepisu, danych stanowiących pod-
stawę oceny kwalifikacji na stanowisko sędziow-
skie, składu kolegium sądu okręgowego, jak również 
sytuacji w Sądzie Najwyższym, kiedy ta sytuacja 
stanowiła przedmiot żywego zainteresowania opinii 
publicznej.

W roku 2018 rada skorzystała raz z uprawnie-
nia przewidzianego w art. 186 ust. 2 konstytucji, 
a mianowicie złożyła wniosek o zbadanie zgodności 
przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
przez Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zostało 
wydane 22 listopada 2018 r. Chodziło o uzyskanie 
odpowiedzi trybunału odnośnie do statusu Krajowej 
Rady Sądownictwa i zgodności ustawy z konstytucją. 
Z różnych kierunków było to podawane w wątpli-
wość, ale żaden z podmiotów wysuwających takie 
wątpliwości nie korzystał z możliwości złożenia 
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

W informacji jest 1 niewielki rozdział poświęcony 
tzw. uhonorowaniom. Od roku 2014 do 2018, czyli 
w poprzedniej kadencji, funkcjonowało odznaczenie 
„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”, które 
zostało zniesione 3 marca 2018 r. W lutym 2018 r. 
poprzedni skład Krajowej Rady uhonorował tym 
odznaczeniem pierwszą prezes Sądu Najwyższego, 
3 prezesów izb, byłych prezesów sądów apelacyj-
nych we Wrocławiu, Katowicach i Szczecinie oraz 
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(przewodniczący L. Mazur) pani sędzia Kołodziej-Michałowicz ‒ we wrześniu, 
a następnie w grudniu 2018. Ponadto w maju 2018 r. 
w Oslo odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył 
rzecznik Krajowej Rady, pan sędzia Mitera, odno-
śnie do funkcjonowania Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Poza tym w Paryżu był również 
pan sędzia Mitera i sędzia Drajewicz w Komisji 
Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy. 2-krotnie był w Niemczech pan sędzia 
Dudzicz ‒ brał udział w konferencji w Niemieckiej 
Akademii Sędziów w Wustrau, jak również w spotka-
niu w Berlinie z przedstawicielami resortu sprawiedli-
wości Republiki Federalnej Niemiec. Ja z kolei byłem 
w Wilnie, gdzie w październiku 2018 r. uczestniczy-
łem w tzw. Forum Wileńskim. To jest konferencja 
sędziów trybunałów konstytucyjnych Gruzji, Litwy, 
Republiki Mołdawii oraz Ukrainy. To było również 
związane z obchodami dwudziestej piątej rocznicy 
utworzenia Trybunału Konstytucyjnego Litwy.

I może jeszcze na koniec powiem krótko o funkcji 
związanej z rozpoznawaniem skarg, które wpływają 
do Krajowej Rady od różnych instytucji i obywa-
teli. Takich pism inicjujących różnego rodzaju po-
stępowania skargowe czy sprawdzające wpłynęło 
8 tysięcy 313. Komisja do spraw skarg, wniosków 
i petycji rozpatrzyła 425 spraw; komisja do spraw 
odpowiedzialności dyscyplinarnej ‒ 352; komisja do 
spraw wizytacji i lustracji ‒ 49; komisja do spraw 
etyki zawodowej – 58.

Podam jeszcze może taką uzupełniającą informa-
cję dotyczącą postępowań dyscyplinarnych, ponieważ 
opinii publicznej był przedstawiany obraz Krajowej 
Rady jako instytucji, która bardzo mocno dyscypli-
nuje sędziów i w sposób nieuprawniony inicjuje po-
stępowania dyscyplinarne, zmierza do prowadzenia 
postępowań dyscyplinarnych. Otóż komisja do spraw 
odpowiedzialności dyscyplinarnej rozpoznała 352 
sprawy. W 2 z nich zwróciła się do rzecznika dys-
cyplinarnego o podjęcie czynności wyjaśniających. 
Nie odwoływaliśmy się od orzeczeń dyscyplinarnych 
sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji, mimo że 
radzie zostało przedstawionych 16 takich wyroków. 
W 17 przypadkach nie było to możliwe, ponieważ 
uprawomocnienie nastąpiło przed terminem posie-
dzenia rady.

No, myślę, że to są zasadnicze informacje, które 
starałem się przedstawić we w miarę skondensowa-
ny sposób. I na tym zakończyłbym tę część swojego 
wystąpienia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję panu przewodniczącemu.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie panu przewodniczącemu?
Bardzo proszę, pan senator Rybicki.

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Krajowej 
Rady Sądownictwa.

W Krajowej Radzie Sądownictwa została zorga-
nizowana jedna konferencja w roku ubiegłym, a mia-
nowicie 7 grudnia 2018 r., poświęcona stuleciu nieza-
wisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zostały 
wygłoszone 3 referaty ‒ przez księdza profesora…

(Senator Barbara Zdrojewska: Może coś z mikro-
fonem zrobić.)

(Senator Piotr Zientarski: Słabo słychać.)
(Senator Robert Mamątow: Nie słychać, bo się 

rozmawia na sali.)
…Mieczysława…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale proszę 

pana, proszę nie przeszkadzać. Panie Prezesie, pro-
szę troszeczkę bliżej do mikrofonu, to może będzie 
lepiej słychać.)

Tak, tak.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Poproszę też 

o podgłośnienie.)
Ta konferencja odbyła się 7 grudnia 2018 r. Zostały 

wygłoszone 3 referaty ‒ przez ks. prof. Mieczysława 
Różańskiego, panią prof. Annę Łabno, pana prof. 
Bogumiła Szmulika – i referat gościa z zagranicy, 
dra Martina Mendelskiego.

Jeśli chodzi o działalność rady w obszarze współ-
pracy międzynarodowej, to z nominacji Krajowej Rady 
w tzw. Radzie Konsultacyjnej Sędziów Europejskich 
reprezentowała radę pani sędzia Katarzyna Gonera, 
a później pani sędzia Teresa Kurcyusz-Furmanik. 
Praca w tej radzie zaowocowała przedstawieniem 
raportu o zapobieganiu korupcji wśród sędziów. 
Opinię w tej sprawie przedstawił w Zagrzebiu sędzia 
Mitera w listopadzie 2018 r. Rada przez pewien czas 
funkcjonowała, ale ostatecznie została zawieszona 
w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. W czerw-
cu w Lizbonie odbyło się spotkanie konsultacyjne, 
później w Warszawie gościliśmy przedstawicieli 
Rady Wykonawczej tej organizacji, a 17 września ja 
uczestniczyłem w Bukareszcie w nadzwyczajnym po-
siedzeniu, na którym została podjęta uchwała, przez 
nas kwestionowana, o zawieszeniu nas w prawach 
członka tej organizacji, aczkolwiek otrzymujemy 
sygnały wskazujące na możliwość odnowienia czy 
podjęcia tej współpracy na nowo.

Inne wydarzenia o charakterze międzynarodo-
wym z udziałem członków Krajowej Rady to m.in. 
praca w ramach tzw. Justice Scoreboard, czyli ta-
kiej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości, 
dających jego obraz i analizujących dane staty-
styczne obrazujące prace wymiaru sprawiedliwości 
w różnych krajach. Praca tego forum nabrała cech 
stałości w wyniku powołania zespołu ekspertów. 
2-krotnie uczestniczyła w pracach tych ekspertów 
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przez przedstawicieli ministerstwa słuszność wdrożo-
nych właśnie zmian, po raz kolejny była mowa o zło-
dziejach w togach. Czy mógłby pan powiedzieć, czy 
mógłby pan wskazać, czy ewentualnie ustaliliście 
tych złodziei wśród sędziów i co państwo zrobili z tą 
wiedzą? A jeżeli nie ma takich sędziów, to kiedy pań-
stwo to sprostujecie i…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Już, dziękuję bardzo, Pani Senator. Ja tylko zwra-

cam uwagę… Bardzo proszę o zadawanie pytań 
dotyczących działalności przedmiotu rozpatrywa-
nego punktu, a jest to działalność Krajowej Rady 
Sądownictwa w 2018 r. Do tej pory pytań w tym za-
kresie nie było.

Bardzo proszę, pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym zapytać, bo ostatnio zapadł wyrok 

sądu dotyczący działalności… Przepraszam, ostat-
nio okazało się, że działalność Polskiej Fundacji 
Narodowej związana z kampanią szkalującą sędziów 
była nielegalna, niezgodna ze statutem. Chciałabym 
się dowiedzieć, jakie KRS, która zobowiązana jest do 
stania na straży niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów, podjęła działania w sprawie tej oszczerczej 
kampanii. Dziękuję.

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

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Odpowiem może najpierw na pytanie, które już 

wybrzmiewało, które już słyszałem i na które udziela-
łem odpowiedzi w roku ubiegłym, a mianowicie doty-
czące list poparcia. Otóż według mojej wiedzy te listy 
poparcia znajdują się w dyspozycji marszałka Sejmu. 
My podejmowaliśmy uchwałę czy też zajmowaliśmy 
stanowisko aprobujące stanowisko marszałka Sejmu, 
zgodnie zresztą z obowiązującymi przepisami prawa. 
Sytuacja uległa zmianie w ten sposób, że minął rok, 
zostało praktycznie zakończone postępowanie doty-
czące ujawnienia tych list i, o ile kojarzę, jest prawo-
mocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w tej sprawie. Ale to nie my, nie Krajowa Rada jest 
adresatem tego orzeczenia i nie my możemy wykonać 
ten obowiązek. Z rozmów, jakie odbywamy w ra-
dzie, wynika, że wydaje się, iż kształtuje się takie 

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie… To 

bardzo proszę. 3 osoby zadają pytania i pan przewod-
niczący odpowiada.)

Panie Przewodniczący, ta informacja tak wy-
brzmiewa, jakby wszystko wokół KRS przebiegało 
zgodnie z oczekiwaniami środowiska sędziowskiego 
i zgodnie z prawem.

30 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy wystąpił 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi wyboru 
członków KRS i jego niezależności od władzy usta-
wodawczej oraz wykonawczej, z zapytaniem, czy 
tak uformowana KRS mogła opiniować sędziów do 
Sądu Najwyższego i czy sędziowie w związku z tym 
mają walor niezależności, niezawisłości w rozumieniu 
prawa Unii Europejskiej. W ślad za tym zgromadze-
nia przedstawicieli sądów, w tym np. sąd okręgowy 
w Warszawie, nie opiniują kandydatów do sądów, 
ponieważ obawiają się, że wyrok TSUE w tej sprawie 
zakwestionuje legalność KRS i jego decyzji.

Jak pan skomentuje tę sytuację, która przecież gro-
zi kompletną katastrofą, jeżeli chodzi o orzecznictwo 
i konsekwencje prawne dla wymiaru sprawiedliwo-
ści, ale i dla wszystkich, którzy mają interes prawny, 
w tym osądzonych? Proszę o komentarz w tej sprawie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie. Panie Przewodniczący, czy mógł-

by pan powiedzieć, gdzie byśmy mogli otrzymać in-
formacje na temat listy poparcia państwa kandydatur 
na członków Krajowej Rady Sądownictwa? To jest 
jedno pytanie.

Czy mogę, Panie Marszałku, zadać od razu dru-
gie, czy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, jeżeli to 
będzie w ciągu minuty, Pani Senator, to tak, bardzo 
proszę.)

To już, już.
Ponownie, bo w zeszłym roku też o to pytałam… 

Były te napisy, pan zapewne pamięta, że sędziowie 
kradną wiertarki i kiełbasę. I izba unijnego trybu-
nału sprawiedliwości podważyła te teksty i odbyła 
się druga rozprawa dotycząca legalności i zgodno-
ści z prawem unijnym tych waszych… nie waszych, 
przepraszam bardzo, ale właśnie tych określeń. Mam 
pytanie: czy państwo ustaliliście… I podczas tego 
posiedzenia przed TSUE, kiedy była uzasadniana 
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(przewodniczący L. Mazur) Na nieco innej płaszczyźnie zagadnieniem tej 
zgodności zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, ponieważ bada on zgodność tych 
przepisów z przepisami prawa unijnego. To są jednak 
różne porządki i różne relacje. Takim miarodajnym 
dokumentem, który jakby podsumowuje obecny 
etap tego postępowania, jest opinia rzecznika gene-
ralnego, pana Tanczewa, z którą my co do zasady 
się nie zgadzamy, dlatego że w ogóle procedowanie 
w tej sprawie wykracza poza kompetencje trybunału 
sprawiedliwości, gdyż zajmuje się on tutaj w naszym 
przekonaniu wewnętrznymi sprawami Polski.

Ponadto kwestionowanie statusu Krajowej Rady 
Sądownictwa zostało przeprowadzone w taki oto spo-
sób, że pan rzecznik skonstruował jakiś idealny model 
rad sądowniczych – idealny w tym sensie, że sposób 
powoływania i konstrukcja rad w poszczególnych 
krajach nie mają żadnej podstawy w prawie unijnym. 
Ta kompilacja stanowi takie zestawienie regulacji 
funkcjonujących w różnych państwach członkow-
skich, no ale tworzenie takiego modelu i badanie na 
tej podstawie konkretnych rozwiązań w Polsce ozna-
czałoby analizowanie naszych rozwiązań, przepisów 
polskich, przez pryzmat przepisów obowiązujących 
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a nie 
przepisów prawa unijnego.

Poza tym ten wniosek zarzucający zależność 
Krajowej Rady Sądownictwa od władzy wykonaw-
czej i władzy ustawodawczej i postulujący całkowi-
tą niezależność jest po prostu całkowicie niewyko-
nalny, z tego chociażby powodu, że przecież nigdy 
nie było kwestionowane to, że rada składa się m.in. 
z posłów i senatorów, jak również z przedstawiciela 
prezydenta, co z założenia oznacza pewną zależność 
od wskazanych instytucji. Gdyby zresztą dodać tu-
taj prezesów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego zasiadających w radzie – a są to 
osoby powołane przez prezydenta – to ta zależność 
byłaby właściwie stuprocentowa. Zresztą kwestio-
nowanie statusu Krajowej Rady Sądownictwa ze 
względu na to, że 15 sędziów zostało wybranych 
przez Sejm, oznaczałoby, że kwestionowane jest ta-
kie rozwiązanie, w którym sędziowie stanowią 68% 
składu rady, a nie są kwestionowane rozwiązania, 
w których w ogóle nie ma rad sądowniczych i proces 
powoływania sędziów odbywa się z bezpośrednim 
udziałem władzy wykonawczej, np. ministrów spra-
wiedliwości. Zresztą sam Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej nie spełniałby tych kryteriów, które 
w tej opinii wskazał rzecznik Tanczew – nie mówiąc 
już o żadnej radzie sądownictwa w Europie – ponie-
waż sędziowie w nim zasiadający są wskazywani 
przez państwa członkowskie, czyli w istocie przez 
głowy państw lub przez rządy, i to jeszcze po akcep-
tacji kandydatów przez pozostałe państwa. No, jest to 
nawet podwójna zależność od władzy wykonawczej.

przekonanie, że powoli znikają te przyczyny, które 
legły u podstaw niepublikowania tych list – atmosfera 
w roku ubiegłym była napięta, gorąca i mieliśmy do 
czynienia z przypadkami pewnego ostracyzmu. Ja de-
klarowałem gotowość ujawnienia tej listy, ale jestem 
związany i stanowiskiem rady, i stanem prawnym. 
Jak mówię, nie my jesteśmy adresatem obowiązku 
wynikającego z orzeczenia sądowego.

Jeśli chodzi o kwestię kampanii prowadzonej 
przez jedną z instytucji, przez panią senator oce-
nianej jako oszczercza, to powiem, że pragnąłbym 
jeszcze raz wrócić do tego fragmentu, który doty-
czy naszej działalności w obszarze odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej sędziów. Wydaje mi się, że 
przedstawione przeze mnie dane nie przemawiają 
za tym, żebyśmy zachowywali się w sposób bardzo 
restrykcyjny czy zmierzający do bardzo ostrego eg-
zekwowania tej odpowiedzialności i represjonowa-
nia sędziów, te dane liczbowe zdecydowanie temu 
przeczą. No a funkcjonowanie jakiejś instytucji, 
która przeprowadza kampanię billboardową, jest 
wyrazem wypowiedzi publicznej na istotne tema-
ty. A są to tematy interesujące opinię publiczną. 
Jeżeli przekroczone są jakieś granice ustawowe czy 
etyczne, to istnieją środki, żeby egzekwować odpo-
wiedzialność w tym zakresie, ale nie jest rolą, nie 
jest rzeczą rady wyszukiwanie, jak to pani senator 
określiła, tych kradnących wiertarki czy kiełbasę. 
Są instytucje, które zajmują się tego rodzaju przy-
padkami. Zresztą to nie są przypadki, które zostały 
wymyślone, one były przedmiotem postępowań – nie 
tylko prokuratorskich, bo te sprawy finalizowane 
były w sądach, wydawane były orzeczenia. Będąc 
w Luksemburgu i biorąc udział w tej rozprawie 
przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, 
przysłuchiwałem się wypowiedzi pana prokuratora 
reprezentującego prokuratora generalnego, pana pro-
kuratora Szafrańskiego, który cytował te przypadki 
w sposób bardzo precyzyjny, bardzo konkretny, opi-
sując konkretne wydarzenia. I tam nie było miejsca 
na, że tak powiem, publicystykę, tylko to były bar-
dzo konkretne i udokumentowane wypowiedzi. Ale, 
jak mówię, nie jest rolą Krajowej Rady angażowanie 
się w jakiś pozaustawowy sposób w tego rodzaju 
postępowania, ponieważ od tego są inne instytucje.

Jak chodzi o status Krajowej Rady, który był i jest 
przedmiotem badania przez ten trybunał europej-
ski, no to na to pytanie mogę odpowiedzieć w ten 
sposób. Cytowałem tutaj orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z 22 listopada 2018 r., które sta-
nowiło odpowiedź na zgłoszony przez nas wniosek. 
Trybunał co do zasady uznał zgodność przepisów 
ustawowych regulujących status i działanie Krajowej 
Rady z konstytucją.
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(przewodniczący L. Mazur) tak liczne zajęcia, które ma pan sędzia Mitera, nie 
przeszkadzają mu w pracy w sądach?

(Senator Grażyna Sztark: Prezesem sądu jest.)
Proszę?
(Senator Grażyna Sztark: Jest prezesem sądu.)
Jest prezesem sądu, tak że jest osobą szalenie za-

jętą, a jeszcze oprócz tego ma rozliczne zajęcia. Czy 
pan wyrażał na to zgodę? Czy państwo w ogóle nad 
tym się zastanawiali? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sławomir Rybicki. Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, w swojej informacji, 

w części dotyczącej działalności rady na arenie mię-
dzynarodowej, wspomniał pan o tym, że Krajowa 
Rada Sądownictwa została zawieszona w działalności 
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Wynik tego 
głosowania był druzgocący, bo 100 głosów było za 
zawieszeniem, a tylko 6 – przeciw. Może zechciałby 
pan powiedzieć nam, jak zdefiniowano powód tego 
zawieszenia i jakie ma ono konsekwencje dla dzia-
łalności Krajowej Rady Sądownictwa.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Chciałabym wyjaśnić, Panie Przewodniczący, że 

jeżeli mówimy o tych insynuacjach dotyczących sę-
dziów… To dlatego mówiłam o posiedzeniu TSUE. 
Mówiłam o tym z uwagi na to, że brali w nim udział, 
że podczas tego posiedzenia radę reprezentowali 
również pani sędzia Pawełczyk-Woicka i pan sędzia 
Jarosław Dudzicz. No, pan też brał udział w tym po-
siedzeniu i pozwalał pan na tego typu insynuacje, była 
mowa o „złodziejach w togach”. Czy nie uważa pan 
w związku z tym, że to wszystko, tego typu insynu-
acje i obrażanie, źle świadczy o państwu, o państwa 
roli? Ja również byłam członkiem KRS i uważam, że 
rolą KRS jest też obrona dobrego imienia sędziów. 
No, nie chciałabym być sądzona – i wielu naszych 
obywateli chyba też nie – przez „złodziei”, o jakich 
była mowa.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, pytanie, 
bo już minuta minęła.)

Tak że nasze stanowisko jest takie, że my nie wi-
dzimy podstaw do kwestionowania statusu Krajowej 
Rady Sądownictwa ze wskazanych powodów, wo-
bec czego nie widzimy zagrożenia dla procesu no-
minacyjnego, czyli wskazywania panu prezydentowi 
kandydatów na sędziów. Zresztą należy dodać, że 
nie ma jakiejkolwiek zależności pomiędzy Krajową 
Radą a Sejmem, który wybiera sędziów do Krajowej 
Rady. To znaczy nie ma w sensie operacyjnym, po-
nieważ po wyborze my nie otrzymujemy przecież 
żadnych instrukcji czy poleceń ani nie czujemy, że 
tak powiem, związania, żadnych takich oczekiwań nie 
wyraża Sejm, nie wyrażają posłowie czy senatorowie. 
Każdy, łącznie z osobami zasiadającymi w radzie, 
działa według własnego sumienia, podejmuje decyzje 
w sposób samodzielny. Tak że zagrożenia dla proce-
dury nominacyjnej nie widzimy. Miarodajne dla nas 
i zasadnicze znaczenie ma wypowiedź Trybunału 
Konstytucyjnego, która rozwiała wątpliwości na 
temat ewentualnej niezgodności rozwiązań ustawo-
wych w tym zakresie z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Kolejna tura pytań.
Pierwsza pytanie zadaje pani senator Barbara 

Zdrojewska. Potem pan senator Fedorowicz… Czy 
jest? Nie ma.

(Senator Barbara Zdrojewska: Może przyjdzie.)
To senator Rybicki.
Ale teraz pani Barbara Zdrojewska. Proszę. 1 mi-

nuta.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Ja w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 

2018.
Pierwsza sprawa. Gdzie w tej chwili jest spra-

wa pańskiego oświadczenia, niezgodnego z prawem 
oświadczenia majątkowego? Czy to jest w Izbie 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czy to jest w pro-
kuraturze, czy w CBA? Prosimy o informację na ten 
temat.

Druga sprawa. Chciałabym zapytać pana także 
o 2018 r., o dodatkowe zarobki pana sędziego Mitery, 
rzecznika, który uzyskał dodatkowe dochody na kwo-
tę 180 tysięcy zł. Chciałabym, żeby pan powiedział, 
czy pan wyrażał zgodę na taką dodatkową działal-
ność pana sędziego Mitery. Jak to jest możliwe, że 
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(senator G. Sztark) Ministerstwa Sprawiedliwości. Żeby jednak nie było 
tutaj żadnych wątpliwości, w dniu dzisiejszym prze-
kazałem Polskiej Agencji Prasowej stosowny komuni-
kat. I to jest treść tego komunikatu. Przyniosłem tutaj 
kserokopię informacji, czyli tzw. PIT dotyczący tych 
zarobków czy wynagrodzeń uzyskanych w Krajowej 
Radzie. Pragnę poinformować, zgodnie z tymi in-
formacjami, że w roku 2018 w związku z wykony-
waniem mandatu członka KRS uzyskałem przychód 
w kwocie 81 tysięcy 985 zł, z czego pobrano zalicz-
kę na podatek dochodowy w wysokości 14 tysięcy 
756 zł. Nie widzę podstaw, żeby prostować swoje 
oświadczenie majątkowe, natomiast żeby nie było 
wątpliwości, podaję tę informację – na podstawie 
dokumentu źródłowego, który stanowiłby podsta-
wę ewentualnego wpisu w szóstej części formularza 
oświadczenia o stanie majątkowym.

Jak chodzi o dochody uzyskiwane przez pana 
sędziego Miterę, to ja nie jestem władny poddawać 
kontroli dochody uzyskiwane przez niego z racji do-
datkowego zatrudnienia, np. w charakterze wykła-
dowcy czy w jakimś innym, ponieważ nie jestem jego 
zwierzchnikiem służbowym poza KRS. W związku 
z tym ja mogę kontrolować, mieć wpływ jakiś na 
te dochody, które uzyskuje on w Krajowej Radzie 
Sądownictwa jako rzecznik prasowy, ale, jak rozu-
miem, to chyba nie one stanowią tutaj przedmiot 
wątpliwości. W zakresie tych dochodów, które on 
uzyskuje na podstawie dodatkowego zatrudnienia, 
na które to zatrudnienie wyraża zgodę zwierzchnik, 
czyli prezes odpowiedniego sądu albo sądu przeło-
żonego, to…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale sam sobie wy-
raża taką zgodę?)

Pani Senator, oczywiście, że nie. Ja mówię o pre-
zesie przełożonego sądu. No, najczęściej ma się ja-
kiegoś przełożonego. Jeżeli pan sędzia Mitera jest 
prezesem sądu rejonowego dla Śródmieścia, to jego 
przełożonym będzie prezes sądu okręgowego. Myślę, 
że tam należałoby zwrócić się o informacje, które 
rozwieją te wątpliwości.

Jak chodzi o to wystąpienie na posiedzeniu 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej… 
Posiedzenie prowadzi przewodniczący tego trybu-
nału. Nie ma takiej możliwości, żeby osoby biorą-
ce udział w tym posiedzeniu w takim czy innym 
charakterze, np. w charakterze publiczności, miały 
możliwość ingerowania w tok tego posiedzenia i za-
bierały głos, kwestionując czy też aprobując poszcze-
gólne wypowiedzi. Ja nie przypominam sobie, żeby 
wystąpienia pani sędzi Pawełczyk-Woickiej i pana 
sędziego Dudzicza w jakimkolwiek punkcie wywoły-
wały wątpliwości czy dezaprobatę przewodniczącego 
Lenaertsa. Nie budziły zresztą wątpliwości innych 
osób, które w tym posiedzeniu brały udział, tak że ja 
nie miałem żadnych podstaw – ani też możliwości – 

Dlaczego państwo wówczas nie zareagowaliście, 
nie przerwaliście takiej dyskusji? Bo wiem, że za te 
wiertarki, za tę kiełbasę… No, za te sprawy odpowie-
dzialność dawno już została poniesiona. I niektóre 
te osoby były bardzo chore, o czym pan doskonale 
wie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Oddaję głos panu przewodniczącemu. Proszę bar-

dzo.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Poprosiłbym tylko o sprecyzowanie tego pierw-

szego pytania pani senator Zdrojewskiej, bo nie bar-
dzo wiem, o jakie oświadczenie majątkowe chodzi, 
które miałoby się znaleźć w CBA czy w jakiejś innej 
instytucji.

(Senator Barbara Zdrojewska: Chodzi mi o spra-
wę niewpisania do…)

Aha, to znaczy chodzi o moje oświadczenie ma-
jątkowe?

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, o pana oświad-
czenie, tak.)

To może zacznę od tego pytania. Otóż kwestia 
niewpisania w tym oświadczeniu majątkowym do-
chodów uzyskanych za pracę w Krajowej Radzie 
Sądownictwa wynika z interpretacji pouczenia w tej 
rubryce. Ma to brzmienie następujące… Otóż mowa 
tam jest o wskazaniu… W rubryce szóstej formularza 
wpisuje się dochody podlegające opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane 
w okresie roku przed dniem, na które składane jest 
oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 
10 tysięcy, ich źródła – i teraz najistotniejsza część 
– z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związ-
ku z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziow-
skim. Otóż dochody uzyskane w Krajowej Radzie 
Sądownictwa są dochodami, w moim przekonaniu, 
uzyskanymi w związku z pełnieniem urzędu na sta-
nowisku sędziowskim, bo gdybym takiego stanowi-
ska nie pełnił, to w ogóle nie miałbym możliwości 
uzyskania tych dochodów. Poza tym fakt, że jestem 
członkiem rady, jest powszechnie znany, a wysokość 
diet jest wyraźnie uregulowana w ustawie, więc brak 
takiej informacji nie jest próbą zatajenia czegokol-
wiek, ale po prostu wynika z takiego właśnie od-
czytania tego pouczenia. Zresztą nie byłem jedyny, 
3 osoby zinterpretowały ten przepis w ten sposób. 
Ta interpretacja jest zresztą zgodna ze stanowiskiem 
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(przewodniczący L. Mazur) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pan senator Fedorowicz. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, Panie Sędzio, ja bym pro-

sił, żeby… No, nie jestem prawnikiem, a słuchają nas 
raczej osoby, które mają podobne pojęcie o prawie, 
może nawet trochę mniejsze od mojego. Niech pan 
mi powie, czy to jest złamanie prawa przez marszał-
ka Sejmu, że nie ujawnia się tych list, czy nie jest? 
Króciutko: tak albo nie, bo nie ma co się rozwodzić.

Drugie pytanie. Ja wiem, że Krajowa Rada 
Sądownictwa stoi na straży niezależności, niezawi-
słości sędziów. No, ale jak to jest, jeżeli… Czy stajecie 
w obronie pokrzywdzonego sędziego? Jest sędzia 
Mazur, notabene z Krakowa, który…

(Senator Grażyna Sztark: Żurek.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Żurek.)
Tak, ale najpierw mówię o sędzim Mazurze.
…który był szefem międzynarodowego oddziału. 

Znakomity sędzia, doświadczony, o długim stażu, 
zawodowiec, rozpoznawalny w całej Europie. I nagle 
on traci stanowisko, a na to miejsce przychodzi sę-
dzia, który nie ma w zasadzie żadnego doświadczenia 
w tej sprawie, jak sędzia Wypych. Dlaczego? Czy wy 
stajecie w obronie jednego z najlepszych sędziów, 
który niejako walczy o tę niezawisłość, pańskiego 
kolegi z Krakowa, pana sędziego Żurka? Czy stajecie 
w obronie? Czy jesteście ciałem, które reprezentuje 
organ?

Jeszcze 1 pytanie przy okazji.
(Wicemarszałek Maria Koc: To już krótko, Panie 

Senatorze, bo minuta minęła.)
Będę później mógł, tak?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
Dobrze, to na razie te 2 pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska…
Pani Senator, chce pani zadać pytanie?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, chcę.)
Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja chciałabym, żeby pan odniósł się do skanda-

licznych wypowiedzi sędziego Jarosława Dudzicza, 
będącego członkiem neo-KRS, który głosi, że wyro-
ki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są 

do korygowania tych wypowiedzi. One całkowicie 
mieściły się w tym mandacie, który został udzie-
lony tym przedstawicielom występującym przed 
trybunałem sprawiedliwości, mieściły się w tym 
mandacie i nie zaburzały toku rozprawy, nie na-
ruszały niczyich praw, nie naruszały niczyich dóbr 
osobistych. W związku z tym, powtarzam, nie było 
potrzeby – ani możliwości – takiego dyscyplinowa-
nia. Zasadnicze znaczenie miało tutaj zachowanie 
przewodniczącego składu, jak i samego tego szero-
kiego składu, bo postępowanie odbywało się przed 
tzw. wielką izbą.

Jak chodzi o zawieszenie przez ENCJ… No cóż, 
odbyło się kilka spotkań, szczególnie istotne znacze-
nie miało to spotkanie w Warszawie, z przedstawi-
cielami Komitetu Wykonawczego ENCJ, na których 
próbowaliśmy wyłożyć nasze racje. Niestety one nie 
znalazły uznania w oczach przedstawicieli Komitetu 
Wykonawczego. No ale chciałbym jako egzemplifi-
kację podejścia ENCJ czy Komitetu Wykonawczego 
podać, że w ramach procedury przygotowującej te 
spotkania otrzymaliśmy m.in. takie pismo, które nie-
jako precyzowało agendę tego spotkania i w którym 
wymieniona została lista zagadnień, które należy 
omówić. Była tam lista składająca się z 2 pozycji, 
przedstawiających państwa, w których kwestionu-
je się, mówiąc skrótowo, kwestie funkcjonowania 
sądownictwa i praworządności. Na tej liście, na 
drugiej pozycji była Polska, a na pierwszej pozy-
cji była Turcja. To zestawienie rzeczy całkowicie 
nieprzystających do siebie wskazywało na pró-
bę pewnego poniżenia nas, dlatego że sytuacja 
w Turcji to była sytuacja po zamachu stanu czy 
wydarzeniu przypominającym zamach stanu, kiedy 
to w więzieniach znalazło się kilkadziesiąt tysięcy 
osób, w tym kilka tysięcy sędziów, prokuratorów, 
których znaczna część została zwolniona z pracy, 
część aresztowana. Tych postępowań karnych, któ-
rych tam odbywało się kilkaset… Doszło zresztą 
do sytuacji, że jeden z sędziów czy prokuratorów 
zmarł w areszcie śledczym, co wywołało poważne 
pytania i wątpliwości co do tego, jak przestrzegane 
są prawa człowieka w Turcji.

Tak więc trudno jest rzeczowo dyskutować na 
temat rozwiązań ustrojowych – przy czym przed-
stawione są merytoryczne racje – w sytuacji, kiedy 
organizacja przygotowująca takie spotkanie próbuje 
zasugerować, że wspomniane problemy znajdują się 
na identycznej płaszczyźnie. Myślę, że powody, dla 
których zostaliśmy zawieszeni przez ENCJ – zauwa-
żam, że nie wykluczeni – to są mniej więcej te po-
wody, które były przedstawiane w opinii rzecznika 
generalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.
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(senator B. Zdrojewska) wszystkie decyzje odnoszące się do postępowania 
dyscyplinarnego i inne będą mogły być podważone? 
Co wówczas będzie z wyrokami wydanymi przez 
tych sędziów, którzy zdecydowali się na kandydo-
wanie, na zaopiniowanie ich kandydatur przez was? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, proszę bardzo.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:

Dziękuję.
Wysoka Izbo! Pani Marszałek! Pani Senator! 

Udzielając odpowiedzi, podkreślam, że udzielam od-
powiedzi jako przewodniczący KRS, a nie neo-KRS.

Jeżeli chodzi o wypowiedzi pana sędziego 
Dudzicza na Twitterze, to ja już miałem, że tak po-
wiem, okazję, w odpowiedzi na zapytanie dzien-
nikarzy, komentować tę wypowiedź pana sędziego 
Dudzicza o płaskiej Ziemi…

(Senator Barbara Zdrojewska: O marchewce.)
…krzywym bananie czy prostym bananie itd. 

I wskazałem, że uważam tę wypowiedź za pewną 
przesadę. Ale zwróćmy uwagę, w jakim kontekście 
i gdzie ta wypowiedź została sformułowana. To była 
wypowiedź formułowana na Twitterze czy w ogóle 
w mediach internetowych, które charakteryzują się 
swoistą narracją, bardzo skrótową, z pewnym przery-
sowaniem formy… Te dyskusje, które tam się toczą, 
czasem odbiegają od, powiedzmy, realiów rozmo-
wy prowadzonej w świecie, nazwijmy to, realnym. 
Wydaje mi się, że zasada wolności słowa i swobody 
wypowiedzi zakłada funkcjonowanie w obrębie róż-
nych mediów. I biorąc pod uwagę ten kontekst, gdzie 
ta wypowiedź padła i w ramach jakiej dyskusji, nie 
widziałem w niej – poza pewną przesadą – nic bar-
dziej niestosownego, a więc nie widziałem powodu, 
żeby rzecznika jakoś dyscyplinować, poza zwróce-
niem uwagi, żeby jednak w tych dyskusjach wypo-
wiadał się może w sposób nieco bardziej stonowany. 
Wydaje mi się, że to użycie przesadnej formy miało 
na celu uzmysłowienie, przekazanie opinii publicznej 
czy też dyskutantom w ramach tego forum informa-
cji, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
przekracza swoje kompetencje, jeżeli uzurpuje sobie 
możliwość orzekania w obszarze, który tych kom-
petencji w sposób wyraźny nie przewiduje. A my 
rzeczywiście z takim zjawiskiem mamy do czynienia, 
ono jest obserwowane i budzi poważny niepokój. Bo 
tu nawet nie chodzi o jakieś kwestie dyskusji, tylko 

warte tyle, co oświadczenie, że Ziemia jest płaska, 
a banan prosty. Ja chciałabym przypomnieć, że sę-
dzia, zgodnie z zasadami etyki, nie może żadnym 
swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nie-
respektowania porządku prawnego. A czymże in-
nym jest takie stwierdzenie i dezawuowanie wartości 
orzeczeń TSUE? Proszę mi także powiedzieć, czy… 
Zresztą moim zdaniem sędzia Dudzicz w ten spo-
sób, jakby podważając w ogóle i obrażając Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wykluczył się 
z grona sędziów europejskich – bo każdy polski sędzia 
jest jednocześnie sędzią europejskim. Chciałabym się 
dowiedzieć, czy państwo złożyli jakiś wniosek w tej 
sprawie, czy sędzia Dudzicz będzie jakoś za to uka-
rany. Chciałabym też dowiedzieć się, dlaczego pan 
pozwala panu sędziemu Dudziczowi zamieszczać 
na Twitterze jego opinie, które nie przystoją sędzie-
mu. Tu chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest on 
też zastępcą rzecznika neo-KRS. Chciałabym więc, 
żeby pan sędzia odniósł się do tych praktyk. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym dodać do wątku tego słynnego pana 

sędziego Dudzicza to, że podczas naszych posiedzeń 
komisji czy też wcześniej, po decyzji o wykluczeniu 
KRS z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa… że 
jego teksty powinny być co najmniej zakwestiono-
wane przez pana. I chyba powinien on mieć zakaz 
wypowiadania się. Bo to…

(Wicemarszałek Maria Koc: To jest pani opinia, 
Pani Senator. Proszę o pytanie.)

Tak, to jest moja opinia. Przepraszam, Pani 
Marszałek.

(Wicemarszałek Maria Koc: Na opinię będzie czas 
w dyskusji. Proszę o pytanie.)

Jasne. Przepraszam.
Chciałabym zapytać… Europejski Trybunał Praw 

Człowieka na podstawie jednego wyroku, wydanego 
w sprawie obywatela Islandii przez sędziego, który 
został powołany z naruszeniem przepisów, wydał 
wyrok, że to narusza konwencję praw człowieka. 
Zdaniem ekspertów ta decyzja ma dla Polski klu-
czowe znaczenie w sytuacji uznania przez TSUE, że 
nowa KRS została wybrana z naruszeniem prawa. 
Czy jesteście państwo przygotowani na to, że po ta-
kiej decyzji wszystkie decyzje o powołaniu sędziów, 
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(przewodniczący L. Mazur) Teraz wracająca kwestia konsekwencji ewentual-
nego orzeczenia TSUE i kwestionowania procedur 
nominacyjnych. Mnie się wydaje, że jest to próba 
stworzenia wrażenia potencjalnego chaosu prawnego. 
My takiej oceny nie podzielamy. Przede wszystkim 
dlatego, że nie widzimy w ogóle zagrożenia dla pro-
cesów nominacyjnych. Tutaj istotne znaczenie ma 
prerogatywa prezydenta, który nominuje i podejmuje 
ostateczną decyzję. To jest prerogatywa, która ma 
charakter sanujący ewentualne braki, które powsta-
łyby na wcześniejszych etapach. Po prostu po decy-
zji prezydenta taka nominacja jest nieodwoływalna, 
nieodwracalna.

Ja chciałbym przypomnieć sprawę instytucji 
asesorów, która to instytucja orzecznicza zosta-
ła zakwestionowana w przeszłości przez Trybunał 
Konstytucyjny. I powstał problem oceny dorobku ase-
sorów, tych setek tysięcy czy może nawet milionów 
orzeczeń, które oni wydali. Rozumowanie musiało 
być tutaj identyczne. Skoro został zakwestionowany 
– i to konstytucyjnie – ich status, to konsekwentnie 
należałoby przyjąć, że również orzeczenia przez nich 
wydane są nieważne czy w jakiś sposób wadliwe.

Tymczasem ten dylemat jest zawsze do rozwią-
zania w ten sposób, że orzeczeniu nadaje się sku-
tek prospektywny, a nie wsteczny. Poza tym przy-
pominam sobie uzasadnienie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, który wskazał, że istnieją różne 
zasady, którym nadaje się priorytet. W przypadku 
asesorów wartość, jaką jest pewność prawa i pew-
ność obrotu, jest wartością nadrzędną nad wszelki-
mi wątpliwościami dotyczącymi statusu ustrojowego 
asesorów. Krótko mówiąc, Trybunał Konstytucyjny 
powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby za-
kwestionować orzeczenia wydane przez asesorów po 
zakwestionowaniu ich konstytucyjnego statusu, i że 
wszystkie orzeczenia przez nich wydane pozostają 
w mocy. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W odpowiedzi na moje poprzednie pytanie do-

tyczące przyczyn, dla których Europejska Sieć Rad 
Sądownictwa zawiesiła Krajową Radę Sądownictwa 
w prawach członka, odpowiedział pan mniej wię-
cej w ten sposób, że to była taka argumentacja, jaką 
zastosował rzecznik TSUE. Nie odpowiedział pan 
wprost, jaka jest przyczyna. Czy tą przyczyną, we-
dług Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, jest nie-

realnych skutków pewnego zawłaszczania obszarów 
pozostających w gestii suwerennych państw.

Jak chodzi o kwestię złamania prawa przez mar-
szałka w związku z utajnieniem tych list… Przepisów, 
o czym wiemy, jest ogromna ilość. Są przepisy bardzo 
różnej rangi. Kwestię ewentualnego naruszenia prawa 
w uzasadnieniu swojego orzeczenia wyłoży skład 
orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja 
poprzestanę na tym, że jest sentencja tego orzeczenia, 
ona formułuje określony obowiązek i zakładam, że 
jeżeli nie pojawią się jakieś inne przeszkody hamu-
jące, np. jakieś inne podstawy prawne – bo przecież 
orzeczenie ma swoje granice – to takie orzeczenie 
będzie wykonane. Nie jest moją rolą recenzowanie, 
i to jeszcze bez dostępu do materiałów, opinii, uza-
sadnień, bo rozumiem, że marszałek, podejmując taką 
decyzję, kierował się opiniami szerokiego zaplecza 
eksperckiego. Ja nie podejmuję się tak ad hoc tego 
szerzej komentować.

Jak chodzi o kwestię sędziego Żurka czy sędziego 
Mazura… Nomen omen pan sędzia Mazur, publicznie 
występując m.in. za granicą, przepraszał audytorium za 
to, że nosi nazwisko identyczne z moim. Nie jest, jak 
mi się wydaje, ofiarą jakichś prześladowań. Ewentualne 
przesunięcie na inne stanowisko służbowe to jest po-
wszednia praktyka w pracy i funkcjonowaniu sądów. 
Te wszystkie procedury, którymi my się zajmujemy, 
np. opiniowania sędziów do objęcia stanowisk w wyż-
szych instancjach, to jest m.in. przejaw tych ruchów 
kadrowych, których w sądach jest bardzo wiele. Jeżeli 
miałoby się to wiązać z jakimiś szykanami, no to ist-
nieją bardzo różne środki prawne, z których można 
skorzystać, żeby wskazać, zidentyfikować naruszenie 
prawa i egzekwować jakąś odpowiedzialność z tego 
zakresu. Jest możliwość złożenia różnego rodzaju 
skarg, istnieje instytucja odwołania od tzw. zakresów 
czynności, które precyzyjnie określają, jaki jest za-
kres obowiązków danego sędziego. Sędziowie z tych 
instrumentów korzystają, i to w sposób coraz bardziej 
powszechny, na każdym posiedzeniu rozpoznajemy 
kilkadziesiąt takich odwołań od zakresów czynności. 
Mnie trudno jest oceniać ewentualne krzywdy pana 
sędziego Żurka czy pana sędziego Mazura, jeżeli oni 
nie nadają biegu… nie wdrażają pewnych procedur, 
tylko idą do mediów, i jedne media przyjmują tę argu-
mentację z aprobatą, inne z dezaprobatą, ale nie sposób 
przesądzić, która strona w ramach takiego sporu ma 
rację. Tak że ja zachęcam obu sędziów do tego, żeby 
korzystali z instytucji, które istnieją. Jest np. rzecznik 
praw obywatelskich, który zajmuje pozycję co najmniej 
neutralną – tak to ujmę. Tak że ewentualne skargi, 
jeżeli będą uzasadnione, obu wskazanych czy innych 
sędziów będzie oceniał i będzie występował z różnego 
rodzaju środkami prawnymi.
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(senator S. Rybicki) Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:

Może zacznę od ostatniej kwestii. Otóż to, że takie 
informacje są przedstawiane, należy odróżnić od tego, 
czy istnieje obowiązek ich przedstawienia. Mimo bra-
ku takiego obowiązku 12 sędziów z Krajowej Rady 
takie informacje przedstawiło, zaś 3 sędziów zin-
terpretowało ten przepis w taki sposób, że takiego 
obowiązku nie ma. Jeżeli te 12 osób – ja nie wnikam 
w ich motywację – prawidłowo zinterpretowało ten 
przepis i uznało, że takiego obowiązku nie ma… no, 
przecież nikt nie zabroni im ujawnienia. Tak jak i ja 
dzisiaj tę informację podałem. Tak że tutaj moim 
zdaniem nie ma żadnej rozbieżności.

Nie bardzo rozumiem, czego w tym kontek-
ście miałoby dotyczyć delegowanie sędziów do 
Ministerstwa Sprawiedliwości.

(Senator Piotr Zientarski: W związku z wykony-
waniem funkcji sędziego…)

No, ich status, ich sytuacja, jeśli chodzi o ten 
obowiązek, jest identyczna jak sytuacja sędziów 
w Krajowej Radzie.

(Senator Piotr Zientarski: Właśnie.)
Moim zdaniem, jeżeli chodzi o wynagrodzenie 

uzyskiwane w związku ze statusem sędziego, to oni 
również nie mają obowiązku ujawniania tych docho-
dów, zgodnie z tym pouczeniem, ale jeżeli to zrobią, 
to sprzyja to tylko, że tak powiem, lepszemu poin-
formowaniu opinii publicznej.

Kwestia odkomunizowania… No, dla mnie to jest 
temat o takim zabarwieniu stricte… może nie stricte 
politycznym, ale z dużym komponentem politycz-
nym. To był temat, który pojawiał się, wracał i jakoś 
zanikał. My, Krajowa Rada nie zajmowała się tym 
zagadnieniem. Wiele różnych…

(Senator Piotr Zientarski: To kto mówił o tym…)
(Senator Robert Mamątow: Ale niech pan nie prze-

szkadza…)
Wiele różnych zagadnień, także analizowanie ta-

kiej kwestii, jaką jest kwestia dekomunizacji, zresztą 
nie bardzo wiadomo jak ujętej, nie mieściło się w tym 
obszarze, który rada realizowała w roku 2018. Gdyby 
np. wpłynął jakiś projekt… Prawda? Do zaopiniowa-
nia wpłynęło 130 projektów różnego rodzaju aktów 
prawnych. No, nie przypominam sobie, żeby któryś 
z nich dotyczył tej kwestii. Jeżeli wpłynie, to my zaj-
miemy stanowisko, tzn. zaopiniujemy go, wydamy 
jakąś opinię w tym przedmiocie. Oczywiście rada 
może zajmować stanowisko również w formie uchwał 
w różnych kwestiach związanych z funkcjonowa-
niem sądownictwa, ale ten temat, który, jak mówię, 
na przestrzeni ostatnich lat, trzydziestolecia pojawia 
się, wraca i odpływa, w roku 2018 się nie pojawił, 
nie ujawniło się nic takiego, co w opinii rady wy-

spełnianie przez KRS wymogów niezależności od 
władzy wykonawczej i ustawodawczej?

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Ja myślę, że mogę powtórzyć swoją wypo-

wiedź, bo te zarzuty są zbieżne. To znaczy zarów-
no ENCJ, jak i rzecznik Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości na obecnym etapie kwestionują nie-
zależność Krajowej Rady Sądownictwa ze względu na 
sposób jej powoływania, a mianowicie procedurę po-
woływania 15 sędziów do Krajowej Rady przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, czyli organ ustawodawczy.

Zdaniem wskazanych podmiotów rada powinna 
być całkowicie niezależna od władzy ustawodawczej 
i wykonawczej. Ja mówiłem na ten temat w części 
wstępnej, mówiłem, że jest to założenie, które jest 
nie do zrealizowania, zważywszy na to, że w skład 
Krajowej Rady, zgodnie z ustawą, praktycznie od po-
czątku jej funkcjonowania wchodzili przedstawiciele 
zarówno władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Ja mam kilka pytań. Krótko.
Czy widzi pan potrzebę odkomunizowania sę-

dziów? Jaka to jest skala? Mówił o tym pan prezydent.
Jaka jest skala zjawiska, o którym mówił pan se-

nator Libicki, powstrzymywania się sędziów co do 
awansu?

Teraz kwestia ujawniania poparcia. Czy nie uważa 
pan, że sędzia, żeby być wiarygodnym, może sam, 
jeśli nie ma zakazu ustawowego, a nie ma, ujawnić 
te listy poparcia i na nikogo nie czekać?

I ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o te oświadczenia 
majątkowe, pan mówi, że jest stanowisko Ministerstwa 
Sprawiedliwości w związku z wykonywaniem funkcji 
sędziego i innej funkcji, a przecież powszechna jest 
delegacja sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, 
którzy otrzymują podwójne wynagrodzenie i przed-
stawiają to w oświadczeniach majątkowych. Skąd ta 
rozbieżność interpretacji?

To takie 4 pytania.
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(przewodniczący L. Mazur) I druga sprawa. Czy pan byłby łaskaw ocenić 
z punktu widzenia osoby… Sędzia to jest ktoś na-
prawdę bardzo ważny i poważny w życiu społe-
czeństwa. Jak to jest, że na 10 tysięcy sędziów tylko 
18 zgłosiło się do tej nowej Krajowej Rady? Co to 
może oznaczać? Nie chodzi mi o to… Pan może mi 
to przedstawić od strony prawnej, ale… To nie jest 
normalne w kraju demokratycznym. I teraz, żeby 
ukonkretnić, powiem tak: a co, jeśli się np. okaże, 
że te listy poparcia podpisały te same osoby, i to 
osoby związane z Ministerstwem Sprawiedliwości? 
Czy ci sędziowie, którzy weszli do KRS i są te-
raz pod pańskim przewodnictwem… Czy to jest 
zgodne z prawem? Czy jeżeli mnie ktoś popiera 
na stanowisko dyrektora teatru, to może popierać 
też 30 innych? Te same osoby… Jak to naprawdę 
wygląda? To cały czas krąży w opinii publicznej. 
Dziękuję.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
To jest temat, który budził duże emocje już w roku 

ubiegłym. Ja już na to pytanie odpowiadałem, przed-
stawiając jakąś argumentację. Myślę, że po roku je-
steśmy już bliscy rozwiązania zagadki, która może 
nie w takim poważnym zakresie, no ale nurtuje 
społeczeństwo mające różne zainteresowania, różne 
przedmioty zainteresowań. Ale powiedzmy, że jest 
spora część społeczeństwa, która jest tą kwestią za-
interesowana. Myślę, że tutaj potrzeba jeszcze nieco 
cierpliwości, w krótkim czasie ta sprawa zostanie roz-
strzygnięta, no bo mamy już orzeczenie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

Jeśli chodzi o hipotezę, takie przypuszczenie, że 
te listy mogą zniknąć… No, jest takie przysłowie, 
które mówi, że archiwa nie płoną, zawsze są jakieś 
kopie. Nie wyobrażam sobie zresztą, biorąc pod uwa-
gę powagę instytucji Sejmu i marszałka Sejmu, żeby 
mogło dojść do takiej sytuacji. Gdyby, hipotetycznie 
zakładając, coś takiego miało się wydarzyć, to oczy-
wiście byłoby to bardzo poważne naruszenie prawa, 
najpewniej przestępstwo. I tutaj są też odpowiednie 
procedury, żeby egzekwować wtedy odpowiedzial-
ność z tego tytułu, ale wydaje mi się to scenariuszem 
całkowicie nieprawdopodobnym.

Jak chodzi o tę liczbę 18 sędziów, którzy zgłosili 
się do Krajowej Rady, w stosunku do ogólnej liczby 
sędziów przekraczającej 10 tysięcy, to wiem, że te 
ułamki na poprzednim posiedzeniu Senatu, kiedy 
właśnie przedstawiałem informację, były przedmio-
tem takiej bardzo wnikliwej kwerendy pana senatora 
Klicha – on to przedstawiał z dokładnością do kilku 
miejsc po przecinku. To oczywiście jest istotne zagad-
nienie, bo ono może z jednej strony oznaczać konte-

magałoby zajęcia stanowiska. Zresztą wydaje się, że 
to tylko sprowadziłoby na radę dodatkowe zarzuty, 
takie, że miesza swoją działalność ustawową z jakąś 
działalnością polityczną.

(Senator Piotr Zientarski: Ja pytałem o zjawi-
sko…)

Panie Senatorze, no…
(Senator Piotr Zientarski: …istnieje…)
Ja myślę, że to pytanie nie ma związku z przedsta-

wianą przeze mnie informacją. Ja nie oczekuję pytań 
dotyczących całego szeregu różnych kwestii, które 
mogą się pojawić, bo za chwilę może paść pytanie 
o aborcję, o eutanazję. Są różnego rodzaju tematy, 
które mają taki nieco dyżurny charakter, jeśli chodzi 
o kwestię podniesienia temperatury i sprowokowania 
dyskusji o zaognionym charakterze czy podwyższo-
nym poziomie emocji. A tego wolałbym uniknąć.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Państwo Senatorowie, ja przychylam się do stano-

wiska pana przewodniczącego, żebyśmy zadawali py-
tania związane z przedmiotem tego sprawozdania. Ja 
oczywiście nie będę uchylał pytań, ale bardzo proszę 
o pewną dyscyplinę intelektualną. Oczywiście pan 
przewodniczący zawsze ma prawo nie odpowiadać 
na pytania, które nie wiążą się z tym tematem.

(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 
Leszek Mazur: Staram się z tego nie korzystać i nawet 
zapominam o tej możliwości, że mogę nie odpowie-
dzieć. Gdy staję przed Wysoką Izbą, to staram się 
odpowiedzieć na każde pytanie.)

(Senator Piotr Zientarski: Ale czy moje pytanie 
dotyczyło…)

Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Przecież zaniechanie 

pewnych działań to też jest działanie.)
No tak, ale pan przewodniczący odpowiada tak, 

jak uważa za stosowne, i myślę, że powielanie tych 
pytań nie poprowadzi nas nigdzie dalej.

Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Sędzio, Panie Przewodniczący, cały czas 
dręczy mnie… Zależy nam wszystkim na tym, żeby 
pozycja każdego sędziego, tak jak pańska, była pozy-
cją osoby niezawisłej i niezależnej. W związku z tym 
ja bym chciał zapytać: co się stanie, jeżeli te listy po-
parcia np. wpadną do jakieś niszczarki i znikną? Czy 
jest jakaś dalsza procedura? Taka hipoteza pojawiła 
się w mediach.
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(przewodniczący L. Mazur) one mają dosyć jednostronny charakter i stanowią 
taką jakąś polemikę w dyskusji, którą próbuje się 
toczyć, zamiast te przypadki przekazywać i procedo-
wać w taki konkretny sposób, żeby uzyskać finalnie 
jednoznaczne rozstrzygnięcie. To jest – no, nie chcę 
użyć takiego sformułowania deprecjonującego – jakaś 
produkcja raportów… Powstają takie opracowania, 
które mają funkcjonować jako argument w dyskusji, 
ale nie nadaje im się biegu, jak gdyby nie oczekiwano 
jednoznacznego rozstrzygnięcia. 

Ja podam przykład z ubiegłego roku, kiedy mie-
liśmy do czynienia z taką zaognioną sytuacją w są-
dach krakowskich i pojawiła się kwestia… Podjęliśmy 
działania, żeby tę sytuację wyjaśnić, zaprosiliśmy na 
rozmowę, spotkanie w Krajowej Radzie przedstawicieli 
tego środowiska krakowskiego, ale zostaliśmy, krótko 
mówiąc, zignorowani. Preteksty, bo te tłumaczenia 
należy ocenić jako preteksty, były takie, że faks zo-
stał wysłany za późno, że nie ta forma, że za późno 
itd. Krótko mówiąc, do takiego spotkania nie doszło. 
I nikt o coś takiego się nie ubiega… Sędziowie kra-
kowscy, zamiast przyjechać do KRS i sprawę wyjaśnić, 
w sposób intensywny przedstawiali to całe zagadnienie 
w różnego rodzaju mediach. Krótko mówiąc, woleli 
iść do studiów telewizyjnych i przedstawić się jako 
ofiary czy osoby zlekceważone przez KRS, którym 
się nie daje posłuchu i nie zmierza się do wyjaśnienia 
ich racji. Co więcej, myśmy się później zwracali na-
wet o pisemną dokumentację, ale ona też nie została 
przedstawiona. Zdaje mi się, że w uzasadnieniu było, 
że my i tak nie jesteśmy wiarygodni. Wtedy była moda 
na kontestowanie i interpretowanie różnego rodzaju 
czynności, np. o charakterze czysto proceduralnym, 
technicznym, jako przejawów kontestowania rady. 

Mówiłem tutaj o cofnięciach zgłoszeń przez kan-
dydatów w liczbie bodajże 210. To było oceniane jako 
wyraz kontestowania procedur prowadzonych przez 
radę. Nawet prezes Zawistowski udzielił takiego wy-
wiadu, w którym powiedział, że za czasów, kiedy on 
był przewodniczącym rady, czegoś takiego nie było. 
Prostowaliśmy to, przedstawiając w mediach zesta-
wienia liczbowe z konkretnymi danymi wskazujący-
mi, że sytuacja wyglądała inaczej również za czasów, 
kiedy on był przewodniczącym rady. Co więcej, kiedy 
przewodniczył posiedzeniom, to uchwały umarzające 
postępowanie ze względu na cofnięcie zgłoszeń były 
wydawane, i to w liczbie 20, 30, 15… W każdym 
razie nie były to pojedyncze przypadki, a więc takie, 
o których można by tak zupełnie zapomnieć.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator…
(Senator Piotr Zientarski: Można było składać 

jednocześnie, Panie Sędzio, wtedy…)

stowanie tych rozwiązań, z drugiej jednak – stopień 
takiego zahermetyzowania środowiska.

Przypomnę taką informację, która wtedy się chy-
ba nie przebiła, że poprzednie składy Krajowej Rady 
właściwie reprezentowały tylko sędziów wyższych 
instancji. Przez niemal 30 lat… A tych składów przez 
30 lat było przecież bardzo wiele, przewinęło się tam 
kilkuset sędziów. Na przestrzeni tych wszystkich lat 
sędziowie rejonowi mieli tylko 3 przedstawicieli, a sę-
dziów rejonowych jest proporcjonalnie najwięcej – na 
10 tysięcy sędziów jest ok. 7 tysięcy sędziów rejo-
nowych. I te 7 tysięcy – no, na przestrzeni lat to jest 
oczywiście o wiele większa liczba – przez te lata miało 
w składzie rady tylko 3 przedstawicieli, co oznacza, 
że istniały całe kadencje rady, w których sędziowie 
rejonowi byli tej reprezentacji całkowicie pozbawieni.

Ja myślę, że odpowiedź na pytanie pana senatora 
przyniosą kolejne wybory do Krajowej Rady. Jestem 
przekonany – takie sygnały docierają z różnych środo-
wisk, również od sędziów, a może przede wszystkim 
właśnie od sędziów – że liczba kandydatów, którzy 
zgłoszą się do tego kolejnego naboru, jeżeli oczywi-
ście stan prawny zostanie w tym zakresie utrzymany, 
nie będzie już wynosiła 18 czy 20, czy 25, ale będzie 
to liczba wielokrotnie wyższa. Myślę, że odpowiedź 
da po prostu czas, rozwój wydarzeń za kilka lat, kiedy 
upłynie kadencja obecnej rady.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Sędzio, idąc za pana wypowiedzią doty-

czącą sędziego Żurka i sędziego Mazura z Krakowa, 
chciałabym zapytać… Bo ukazało się kilka rapor-
tów dotyczących represji wobec sędziów w Polsce 
– to były raporty Komitetu Obrony Sprawiedliwości, 
Archiwum Osiatyńskiego i ostatni, najnowszy raport 
Iustitii. Chciałabym zapytać, czy pan przewiduje, że 
to będzie przedmiotem posiedzenia Krajowej Rady 
Sądownictwa. Czy państwo się tym zajmiecie, czy 
też w tym przypadku również pan odeśle te osoby 
i tych sędziów, w tak wielkiej liczbie, do rzecznika 
praw obywatelskich? Dziękuję.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Już odpowiadam.
Wysoka Izbo! Pani Senator! Ja zapoznawałem 

się przynajmniej z niektórymi z tych raportów. No, 
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(wicemarszałek M. Pęk) polemicznym. Trudno coś więcej mi wyjaśnić. Może 
dodam tylko tyle, że ta wypowiedź, która rzekomo 
miałaby deprecjonować TSUE, sformułowana przez 
rzecznika na Twitterze, nie spowodowała jakiejś 
reakcji, nie została odebrana w taki sposób. TSUE, 
obudowane przecież różnego rodzaju sekretariata-
mi i kadrą administracyjną, nie zgłosiło nam tego, 
nie wydaje się, żeby traktowano tę wypowiedź… 
Krótko mówiąc, nic nie wskazuje na to, żeby ktoś 
miał się czuć dotknięty tą wypowiedzią. Nie wydaje 
mi się też, że urzędnicy tam zatrudnieni zajmują się 
w jakiś bardzo intensywny sposób przeszukiwaniem 
internetu, np. kont twitterowych, pod kątem jakichś 
wypowiedzi. No, różne głosy padają w dyskusjach. 
Czasem te wypowiedzi są co najmniej przesadzone, 
ale taka jest formuła prowadzenia dyskusji. I myślę, 
że z tym w jakiś sposób musimy się pogodzić. Ja 
sędziemu Dudziczowi zwracałem tylko uwagę, żeby 
wypowiadał się w sposób bardziej stonowany.

Odnośnie do tej wypowiedzi skierowanej do pani 
poseł Pawłowicz – no, nie było to niczym innym jak 
tylko żartem. Ani pani poseł Pawłowicz nie jest gene-
rałem, ani pan sędzia Dudzicz nie ma żadnego stop-
nia wojskowego, więc trudno to potraktować inaczej. 
A już na pewno nie jako wyraz jakiejś podległości czy 
chęć ulegania pani poseł. Absolutnie tego nie dostrze-
gam. Jednak w pewnym gremium, stosunkowo wą-
skim i spotykającym się regularnie – 50 dni posiedzeń 
w ciągu roku – naturalne jest pewne zbliżenie tych 
relacji, nawiązanie kontaktów towarzyskich. Tego 
rodzaju wymiana SMS-ów czy wypowiedzi nie budzi 
mojego niepokoju. Nie uważam, żeby za tym mia-
ło się kryć jakieś zagrożenie dla niezawisłości pana 
sędziego Dudzicza ze strony pani poseł Pawłowicz.

Jeszcze krótko opowiem… Bo pani senator zauwa-
żyła, że jako człowiek Krajowej Rady wypełniała to 
oświadczenie majątkowe w taki sposób, że wpisy-
wała dane dotyczące wynagrodzeń uzyskiwanych 
w KRS i że nie ma z tym problemu. Ja również de-
klaruję, że nie mam z tym problemu. Nie widziałem 
potrzeby, biorąc pod uwagę treść tej deklaracji, bym 
te dane musiał upublicznić, ale przyniosłem je i przy 
pierwszej okazji, kiedy to wzbudziło zainteresowa-
nie, podałem te dane. Jednak dodam, że procedura 
dotycząca składania tych oświadczeń… Nie tylko 
jest publikowana treść, ale wcześniej jest to spraw-
dzane przez kolegium właściwego sądu. I kolegium 
nie wzywało mnie, nie wskazywało na jakieś wąt-
pliwości, nie wzywało do uzupełnienia czy podania 
dodatkowych danych. Zresztą, jeżeli ktoś się zapozna 
szerzej z moim oświadczeniem majątkowym, to łatwo 
zauważy, że ja nie uzyskuję dochodów z jakiejkolwiek 
działalności gospodarczej, naukowej, pedagogicznej, 
szkoleniowej itd. Wynagrodzenie w sądzie plus wy-
nagrodzenie za pracę w Krajowej Radzie to są jedyne 
wynagrodzenia, jakie otrzymuję. Nie mówiąc już… 

Pytanie zadaje pani senator Grażyna Sztark.
(Senator Piotr Zientarski: Zmieniły się przepisy?)
(Senator Rafał Ambrozik: Było umorzenie…)

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, 2 sprawy. Jako były czło-

nek Krajowej Rady Sądownictwa chcę panu powie-
dzieć, że my naprawdę bardzo dbaliśmy – w dalszym 
ciągu jest taka troska – o autorytet urzędu. Jeżeli 
mówimy tutaj o zachowaniu zastępcy rzecznika pra-
sowego, pana Dudzicza… Jeżeli pan odpowiada, że 
to się mieści w ramach wolności słowa, to ja się za-
stanawiam nad tym, czy faktycznie zależy panu na 
tym autorytecie. Jeszcze jedno do tego dołożę, jak 
się zwracał do pani poseł Pawłowicz: służyć takiemu 
generałowi to czysta przyjemność i zaszczyt, melduję 
się na rozkaz itd., itd. To wszystko na Twitterze.

I druga rzecz. Ja jako członek Krajowej Rady 
Sądownictwa wiedziałam, że muszę ująć w swoim 
oświadczeniu majątkowym wysokość diety. Nie mia-
łam z tym żadnego problemu.

Przechodzę do pytania. Panie Sędzio, niektóre 
sądy… Ja bym nie chciała, żeby powstało tutaj takie 
wrażenie, że te nieporozumienia dotyczą tylko sądu 
krakowskiego. Niektóre sądy w ogóle nie chcą opi-
niować kandydatów do sędziowskich awansów, ale 
do czasu, aż na temat legalności wybranej w gruncie 
rzeczy przez polityków rady nie wypowie się unijny 
Trybunał Sprawiedliwości. I tak, jak pan sobie przy-
pomina, w Sądzie Okręgowym w Łodzi po decyzji 
prezesa sądu w głosowaniu efekt był taki, że każdego 
z chętnych do awansu poparła 1 osoba, a pozostałych 
40 sędziów opuściło salę. Proszę powiedzieć, czy te 
osoby, które miały takie poparcie, które uzyskały ten 
1 głos i zostały, część przynajmniej… Efektu głoso-
wania u państwa nie znam. Ale czy uważa pan, że taki 
sędzia będzie czuł, że ma poparcie, czy będzie uwa-
żał, że ma poparcie swojego środowiska? Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Już odpowiadam.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator! 

Odnośnie do wypowiedzi pana sędziego Dudzicza 
– już o tym mówiłem, to pytanie jest takim głosem 
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(przewodniczący L. Mazur) by prawne niepodlegające żadnym naciskom, to nie 
grozi im chyba ani ostracyzm, ani obawa o polityczne 
naciski. Proszę zatem podać bardziej przekonujące 
powody. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator! 

Są różne formy wyrażania ostracyzmu, takiego za-
wodowo-towarzyskiego, np. poprzez unikanie osób, 
demonstrowanie niechęci wobec osób. Znamy przy-
padki, w których sędziowie pozostający w dobrych 
relacjach towarzyskich, nagle przestają do siebie się 
odzywać, przestają się zauważać, przestają odpo-
wiadać na pozdrowienia, nie podają sobie ręki bądź 
w inny sposób demonstrują swoją niechęć. Albo też na 
zgromadzeniu mówią do znajomej osoby: obok ciebie 
nie usiądę, bo dana osoba przyjęła jakieś stanowisko 
administracyjne czy funkcję administracyjną z rąk 
ministra Ziobry, ewentualnie zgłosiła swój akces do 
KRS czy nawet wzięła udział w procedurze nomi-
nacyjnej mimo zachęt i nawoływań, żeby tego nie 
robić. Myślę, że formy życia zbiorowego, które wy-
pracowują pewne reguły postępowań, jednocześnie 
stwarzają pewne oczekiwania. Są także możliwości 
zademonstrowania poprzez rezygnację z określonych 
form grzecznościowych, przez jakieś szykanowanie, 
mobbingowanie danej osoby… Jest możliwość wy-
wierania pewnego rodzaju nacisków, wywierania 
presji. Ja myślę, że to nie wymaga szerszego uzasad-
nienia, bo każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, 
jak to wygląda. Nieprzypadkowo tworzone są jakieś 
komisje antymobbingowe czy procedury antymob-
bingowe. A nawet jeżeli nie sięga to tego szczebla, 
to inaczej można na daną osobę oddziaływać, np. 
okazując jej niechęć w związku z zajmowaną przez 
nią postawą czy jej poglądami politycznymi. Jeżeli 
śledzi się wypowiedzi w internecie, to widzi się, jaki 
jest tam poziom skłócenia czy nawet agresji, który 
jest egzemplifikacją tego zjawiska.

My w Krajowej Radzie mieliśmy np. szereg postę-
powań, kiedy składano masowo wnioski o wyłączenie 
sędziów czy przynajmniej części sędziów, członków 
Krajowej Rady z racji tego, że należeli poprzednio 
do stowarzyszenia sędziowskiego „Iustitia”. Aktualni 
członkowie tego stowarzyszenia biorący udział w pro-
cedurach nominacyjnych składali wnioski z uzasad-
nieniem, że wcześniejsza przynależność do tego sto-
warzyszenia jest powodem braku obiektywizmu. No, 
widać tutaj podział i rozłam. Prawda? Część została, 

nie ma mowy o jakichś instrumentach finansowych, 
akcjach, papierach wartościowych. Myślę, że moja 
sytuacja majątkowa i dochodowa jest sytuacją bardzo 
przejrzystą.

Jeżeli chodzi o sąd w Łodzi… Otóż odstąpienie 
od opiniowania przez przedstawicieli samorządu sę-
dziowskiego w naszej ocenie nie jest obowiązkiem, 
tylko jest prawem tych gremiów. Jeżeli one z tego 
prawa nie chcą korzystać, to nie może to hamować 
procedury nominacyjnej. Na zgromadzenie sędziów 
do sądu w Łodzi przyszło 40 osób. To jest duża licz-
ba, ale wydaje mi się, że to jest tylko niewielka część 
osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniach. 
W roku 2018 one zajmowały się głównie podejmo-
waniem uchwał komentujących aktualny rozwój sy-
tuacji, jakieś wypowiedzi sędziów, kwestie konflik-
tów. Druga zasadnicza porcja uchwał, jakie trafiają 
do Krajowej Rady, to są uchwały, które wchodzą 
w jakieś polemiki i dyskusje, względnie informują 
o tym, że zgromadzenia nie będą opiniowały kan-
dydatów. Mnie się wydaje, że to również z tego po-
wodu frekwencja na tych zgromadzeniach jest coraz 
mniejsza, przez co te zgromadzenia stają się coraz 
mniej reprezentatywne. No, jeżeli treścią uchwał, 
które są podejmowane, jest to, że nic nie będziemy 
robić, nie będziemy opiniować ani zajmować jakiejś 
pozycji w sporze, to prowadzi to do pogłębienia kon-
fliktu środowiskowego. Myślę, że sędziowie w coraz 
mniejszym stopniu są skłonni w ogóle brać udział 
w takich zgromadzeniach. Tak że podana tu relacja, 
że 1 osoba została i chyba prowadzący to posiedze-
nie prezes sądu, a 40 osób wyszło, nie oddaje całego 
obrazu sytuacji, bo wydaje mi się, że większa część 
sędziów uprawniona do udziału w tym zgromadze-
niu w ogóle nie wzięła w nim udziału.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Pańczyk-Pozdziej.
Proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ja drążę temat, który wy-

daje się być dla nas bardzo ważny. Ja nie podejrze-
wam, aby lista osób tych sędziów, którzy typowali 
innych sędziów, znalazła się w niszczarce czy spło-
nęła. Jednak fakt nieujawniania nazwisk tych osób 
tłumaczył pan obawą o ostracyzm. Według mojej 
wiedzy ostracyzm to pewnego rodzaju wykluczenie 
czy szykany za odważne definiowanie swojego zda-
nia. Jakie zatem szykany mogłyby spotkać te osoby, 
których nazwisk nie ujawniono? No, jeżeli są to oso-
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(przewodniczący L. Mazur) Apelacyjnego w Katowicach jest tylko jedna osoba, 
mianowicie właśnie mój brat.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Sędzio, skoro pan jest taki wrażliwy na 

ostracyzm wobec nowych sędziów, nowo powoły-
wanych sędziów czy mobbing wobec nowo powo-
ływanych sędziów, w ogóle sędziów, to ja wrócę do 
sprawy tych raportów, o których mówiłam. Tam jest 
m.in. raport „Iustitii”. Ja się dziwię, że pan dezawu-
ował wartość tych raportów. W takim razie zadam 
pytanie. Może Krajowa Rada Sądownictwa powinna 
zamówić taki niezależny raport dotyczący represjo-
nowania sędziów, skoro powstało tak wiele raportów 
w organizacjach pozarządowych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Pani Senator, otóż ja nie dezawuuję tych raportów, 

tylko wskazuję na to, że osoby, które są wymienione 
w tych raportach, nie korzystają… poprzestają na 
tym, żeby dostarczyć dane do raportu, ale nie nadają 
biegu swoim skargom. No, z jednej strony wyrażają 
jakieś wątpliwości czy skarżą się na to, że są jakoś 
szykanowane, a z drugiej strony nie podejmują dzia-
łań w obronie swoich praw, twierdząc, że instytucje, 
które do tego służą, są niewiarygodne albo niesku-
teczne itd. Jako przykład przedstawiłem tę sytuację, 
kiedy zapraszaliśmy sędziów z Krakowa na rozmowę 
w celu wyjaśnienia. I owszem, znaleźli się w audy-
cjach telewizyjnych, przed kamerami, ale nie w KRS.

No, nasze możliwości, jeżeli nie są wdrożone te 
procedury, np. skargowa, nie jest to złożone w formie 
skargi czy jakiejś petycji, którą my możemy gdzieś 
skierować i czuwać nad wyjaśnieniem tego przez 
odpowiednie instytucje… Wtedy pozostaje nam tylko 
zajęcie stanowiska w formie uchwały. Siłą rzeczy, ona 
musi mieć charakter bardziej ogólny, bo nie sposób 
zająć stanowisko w formie uchwały w jakiejś indy-
widualnej sprawie. Nie jest to wykluczone, ale będzie 
to zupełnie nieskuteczne. No, takich działań należy 
się raczej wystrzegać, niż je podejmować tylko po to, 
żeby pozornie spełnić oczekiwania osób skarżących. 
Tak jak mówię, nie mam wrażenia, żeby te osoby 
zmierzały do wyjaśnienia swojej sytuacji, chodzi tyl-
ko o kreowanie się na osoby będące ofiarami jakichś 
represji czy pseudorepresji.

Drugie pytanie dotyczyło… Aha, jeżeli chodzi 
o kwestię mobbingu czy ostracyzmu, to ja miałem 

część zrezygnowała. Tu akurat formą procesową było 
składanie wniosków, ale w rozmowach towarzyskich 
mamy wgląd w to, jaka jest sytuacja w niektórych 
środowiskach. Takie, że tak powiem, ostentacyjne 
sytuacje jak np. w Łodzi, takie ostentacyjne odmawia-
nie opiniowania kandydatów to po prostu przejawy 
konfliktu, który istnieje. To jest odpowiedź na pytanie 
pani senator.

(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Panie Marszał-
ku, czy ja jeszcze mogę zapytać?)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Tak. Proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Panie Przewodniczący, naprawdę mnie pan nie 

przekonał, bo tego rodzaju ostracyzmu doświadczamy 
na co dzień wszyscy. My, parlamentarzyści jesteśmy 
tak samo traktowani. Czy nie uważa pan, że sędzia 
z prawdziwego zdarzenia powinien być bardziej od-
porny? Prawdziwy sędzia jest odporny na tego rodzaju 
ostracyzm. Pan mi to tłumaczy jakimś wykluczeniem 
towarzyskim. No, to chyba jest za mały argument.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Pani Senator, taką decyzję podjął marszałek 

Sejmu. Trudno mi teraz wnikać w to, jakie dodatkowo 
motywacje mu towarzyszyły. Zakładam, że ta decyzja 
była podejmowana na podstawie ocen ekspertów.

My tu mamy do czynienia z pewną zaszłością 
historyczną, bo taka decyzja została już podjęta. Ona 
po 12 miesiącach może już wyglądać inaczej. Obecnie 
miarodajny stan tworzy orzeczenie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Mnie się wydaje, że zbędne jest 
dociekanie motywacji, jakie towarzyszyły decyzji 
o utajnieniu list. Jak już mówiłem, myślę, że naj-
bliższe tygodnie przyniosą rozwiązanie tej sytuacji. 
Ja państwa zapewniam, że na mojej liście poparcia 
nie ma ani jednej osoby związanej z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, bo to, zdaje się, budzi najwięk-
sze wątpliwości. Zresztą jedną z osób z mojej listy 
ujawniłem, bo to też było przedmiotem zaintereso-
wania w kontekście rzekomego pozyskiwania gło-
sów przez mojego brata, prezesa Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach, ale na tej liście sędziów Sądu 
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(przewodniczący L. Mazur) żeby część właśnie była… Ale nieprzeważająca część. 
O to chodzi w konstytucji. A więc proszę nie mówić, 
że skoro są wybierani posłowie, 4 posłów, 2 senato-
rów, skoro jest minister sprawiedliwości, skoro jest 
pierwszy prezes Sądu Najwyższego, z urzędu, jest 
prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego… Są to 
organy, które są wybieralne. Ja mówię akurat właśnie 
o parlamentarzystach. I konstytucja na to wskazuje. 
Ale pozostali, czyli większość, 15 członków – a przy-
pominam, że rada składa się z 25 członków – ma 
gwarantować właśnie tę niezależność. I tu jest istota 
rzeczy. I złamanie tej zasady przez takie powołanie po 
prostu unicestwia istotę i cel tego organu konstytucyj-
nego. I tu jest problem. I proszę mi nie mówić, że wy 
umywacie ręce – było tu takie pytanie – że właściwie 
pan prezydent sanuje te wasze wnioski, ponieważ 
powołuje… Nie, Panie Sędzio. Konstytucja stanowi 
wyraźnie: powołuje prezydent, ale na wniosek. I tak 
trzeba całościowo patrzeć. Jeśli wniosek pochodzi od 
organu nieuprawnionego, to oczywiście prezydent nie 
ma w prerogatywie sanowania tego. Bo gdyby to nie 
było na wniosek, tylko gdyby prezydent sam z siebie 
powoływał – proszę bardzo. Ale tak nie jest. Wniosek 
musi złożyć konstytucyjny organ powołany zgodnie 
z konstytucją.

I tutaj nie będę mówił… Bo sam jestem konstytu-
cjonalistą, znam środowisko. I to nie jest tak, że sę-
dziowie są polityczni. Bo sędziowie nie są polityczni 
i nie mają być polityczni. Kiedyś nawet, pamiętam, 
była taka sytuacja… Był taki bezpartyjny blok współ-
pracy z rządem, pamiętacie państwo, Lech Wałęsa 
go tworzył. I wtedy, pamiętam, sędziowie – to oczy-
wiście nie było za obecnej konstytucji – zgłaszali się 
jako kandydaci do Sejmu. Ale te czasy minęły. Sędzia 
absolutnie nie może działać politycznie. Sędzia ma 
być wierny konstytucji. I to jest właśnie ta oczywista 
oczywistość. I dlatego też, Panie Sędzio, sędziowie, 
którzy wiedzą, co to znaczy przysięga, po prostu nie 
zgłaszali się do Krajowej Rady Sądownictwa. I tylko 
tych 18 na ponad 10 tysięcy… O czym to świadczy? 
To może pan sobie sam odpowiedzieć.

(Senator Jan Dobrzyński: To którzy są polityczni? 
To którzy są polityczni?)

Przepraszam bardzo…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, nie przeszkadzajmy sobie nawzajem.)
A przecież uczestnictwo w Krajowej Radzie 

Sądownictwa to do tej pory był zaszczyt. I mówienie, 
Panie Sędzio, że właściwie… Ja też byłem człon-
kiem Krajowej Rady Sądownictwa, 2 kadencje. I byli 
członkowie, byli sędziowie sądu rejonowego… Ale, 
przepraszam bardzo, sędzia sądu okręgowego czy 
sędzia sądu apelacyjnego był sędzią sądu rejonowego 
i ma także doświadczenie sędziego sądu rejonowego. 
I co to oznacza? Że oni, mając większe doświadcze-
nie, będąc już wcześniej doświadczonymi sędziami 

na myśli w przypadku utajnienia tych list, nazwisk 
sędziów udzielających poparcia… Założenie, że na 
taki rodzaj ostracyzmu czy mobbingu te osoby mogą 
być narażone, wynikało z poziomu napięcia w dys-
kusji i argumentów, jakie się wtedy przetaczały. Była 
również prowadzona kampania billboardowa, której 
też byłem bohaterem czy przedmiotem, nie wiem jak 
to nazwać. W każdym razie w Częstochowie wywie-
szono wiele billboardów, które publicznie wzywały 
mnie do rezygnacji z kandydowania. Podobne akcje 
czy happeningi były realizowane wobec innych osób. 
Tak więc przypuszczenie, że to może stać się rów-
nież udziałem sędziów, którzy udzielili poparcia, nie 
było bezpodstawne. Wydaje się zresztą uzasadnione 
podejmowanie takich działań, które poziom napięcia 
społecznego i konfliktu obniżają, a decyzja o utajnie-
niu tych list w moim odczuciu była podyktowana taką 
motywacją. Po roku ta motywacja może być już mniej 
aktualna, co tworzy nowy kontekst dla oceny stano-
wiska zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny 
w aspekcie opublikowania tych list.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana przewodniczącego 

Krajowej Rady Sądownictwa?
Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 

Leszek Mazur: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Zientarski. Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To, że pan sędzia Mazur mówi, że nie powinni-

śmy nazywać Krajowej Rady Sądownictwa „neo-
-KRS”… No, ale niestety tak się już ogólnie przyjęło. 
Sędziowie dublerzy też nie chcą, ażeby nazywać ich 
„sędziami dublerami”. Ale ich wola tu o niczym nie 
świadczy.

Zacznę od pewnego truizmu, ale i też podsta-
wowej kwestii, która jest fundamentem działalno-
ści sędziego, sądu i sędziego. To jest Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej, na którą każdy sędzia 
przysięga. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
wyraźnie stanowi – i konstytucjonaliści są co do tego 
zgodni w swojej masie – że… Bo pan tu, Panie Sędzio, 
chciał wykazywać, że Krajowa Rada Sądownictwa 
nigdy nie będzie zupełnie niezależna. Nie, ona wła-
śnie ma być częściowo… Zgodnie z wolą ustawo-
dawcy konstytucyjnego, konstytuanty ma być tak, 
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(senator P. Zientarski) …Bo sędzia – tak twierdził Sąd Apelacyjny 
w Warszawie – powinien robić wszystko… jeśli 
jest jakiś zarzut, nawet społecznie najmniejszy, to 
on sam powinien dążyć do wyjaśnienia. I nikt wam 
nie zabronił pokazania listy. Każdy pierwszy powi-
nien to pokazać, żeby się uwiarygodnić, a nie jakimś 
sztucznym ostracyzmem, dziwnym, śmiesznym, po 
prostu towarzyskim się zasłaniać. Teraz już dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Zdrojewska.
(Senator Czesław Ryszka: Wybitna prawniczka.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trudno się przemawia po tak znakomitym wystą-

pieniu mojego kolegi, senatora Zientarskiego, który 
nie tylko ma doświadczenie jako prawnik, ale ma rów-
nież doświadczenie z zasiadania w KRS, podobnie jak 
moja koleżanka, która po mnie zabierze głos. Ja nie 
mam takiego doświadczenia, ale patrzę na te wszyst-
kie sprawy z punktu widzenia społecznego, z punktu 
widzenia praw człowieka i z punktu widzenia ważnej 
wartości, jaką jest praworządność w Polsce.

Szanowni Państwo, chciałabym nawiązać przede 
wszystkim do podstaw reformy. Tutaj przewijały się 
dzisiaj różne słowa, ze strony pana sędziego i w na-
szych pytaniach… Przypominam, że powodem re-
formy sądownictwa… było ich podawanych więcej, 
ale te podstawowe to było zlikwidowanie – to cy-
tat –uprzywilejowanej kasty oraz dekomunizacja, 
i o tym mówił przecież wielokrotnie pan prezydent 
za granicą, mówił o tym w Stanach Zjednoczonych, 
mówił o tym w krajach europejskich, wypowiadając 
się o polskim sądownictwie. Tak że ja nie mam po-
jęcia, Panie Sędzio, Panie Przewodniczący, dlaczego 
pan tak lekko przeszedł nad pytaniem dotyczącym 
dekomunizacji. Przecież to było takie główne zadanie. 
Pan powiedział, że to nie jest w zainteresowaniu, że 
to już jest mniej ważne.

Druga sprawa. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli 
chcieliście zlikwidować tę uprzywilejowaną kastę, to 
nie możecie się w tej chwili zachowywać jak nowa 
uprzywilejowana kasta. A pana tłumaczenia doty-
czące oświadczenia majątkowego, moim zdaniem, 
nie powinny mieć miejsca w takiej formie, jak to 
dzisiaj było. Pan powinien się do tego przyznać, pan 
powinien powiedzieć, że pan po prostu nie zrobił tego 
świadomie, że pan się pomylił. A pan się powołuje na 
jakieś takie rzeczy… na jakieś wątpliwości itd., itd. 
Jeżeli w Polsce w tej chwili nawet wobec parlamen-
tarzystów są postępowania dotyczące oświadczeń 
majątkowych, jeżeli są osoby, które były z tego po-

sądu rejonowego, nie reprezentują… Co to za argu-
mentacja?

Tak że ten organ, no, niestety – nie chcę mocnych 
słów używać – nie odpowiada… jest po prostu kary-
katurą Krajowej Rady Sądownictwa w rozumieniu 
konstytucji. Stąd to zawieszenie.

I jeszcze jedna kwestia. Pan mi dał tutaj w swo-
ich odpowiedziach tyle wątków, że naprawdę kilka 
godzin by nie wystarczyło. No, pan powiedział 
coś takiego, że mnie się włos zjeżył na mojej łysej 
głowie.

(Głos z sali: Niemożliwe!)
Bo to, że pan, Panie Sędzio, odpowiadając na jed-

no pytanie, mówi, że są inne porządki… Inny po-
rządek to jest porządek europejski, inny porządek to 
jest porządek krajowy. No, jak to? Przecież jesteśmy 
w jednym systemie europejskim! Co pan opowiada? 
Jesteśmy sędziami sądów europejskich.

(Głos z sali: Europejskiego…)
Europejskich. Jakie 2 porządki? To wy usiłujecie 

właśnie taką narrację przedstawić. I co, rozgrzeszacie 
się tym trybunałem, który jest ubezwłasnowolniony? 
Patrzcie, już macie wiele…

(Senator Robert Mamątow: To tam jest tylko jeden 
człowiek…)

Następna kwestia, Panie Sędzio. Bardzo ważna 
rola, o której pan nie powiedział w ogóle. Opiniowanie 
to jest druga – po wnioskach – bardzo ważna sfera 
działalności Krajowej Rady Sądownictwa, opiniowa-
nie aktów prawnych dotyczących wymiaru sprawie-
dliwości. Panie Sędzio, no, przecież wyście opinio-
wali te regulacje Sądu Najwyższego, które zostały 
totalnie skompromitowane, z których się po prostu 
tutaj…

(Senator Grażyna Sztark: Wycofano.)
…wycofano. Jak wy wyglądacie w tej sytuacji? To 

jest kompletna kompromitacja, już prawnicza. O tym 
w ogóle nie było mowy.

I następny wątek, on był już tutaj podnoszony 
w pytaniach. Panie Sędzio, ja broniłem kiedyś – 
w postępowaniu dyscyplinarnym przed sądem ape-
lacyjnym – sędziego, który dostał upomnienie za 
to, że były wątpliwości… Jeden z policjantów miał 
wątpliwość co do jego trzeźwości, ale nie dano mu 
alkomatu. Przyjechał następny radiowóz, nie dano 
alkomatu itd. I on miał zarzut. Wiecie państwo, za co? 
Za to, że sam nie doprowadził do tego… że z własnej 
inicjatywy nie poddał się… sam nie poszedł wyjaśnić. 
Padł taki zarzut: bo…

(Senator Robert Mamątow: Czas minął.)
To ja od razu następne 5 minut…
Bo padł taki zarzut: bo sędzia…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Tylko skończę tę myśl.



186
82. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2019 r. 

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r. 

(senator B. Zdrojewska) w Warszawie. To jest sprawa pani sędzi Małgorzaty 
Kluziak z Sądu Okręgowego w Warszawie i sędzie-
go Rafała Maciejewskiego z Łodzi. Tu chodzi o po-
stępowania dyscyplinarne za krytykę zarządzania 
sądami. Czyli jest tak: nie wolno krytykować, za to 
są postępowania dyscyplinarne, ale można udzielać 
takich żenujących wypowiedzi? To jest nie do po-
myślenia. Sędzia Jerzy Stępień, były szef Trybunału 
Konstytucyjnego, ma sprawę dyscyplinarną tylko za 
to, że wypowiedział się na publicznym zgromadzeniu 
– tak to jest sformułowane. No, a przepraszam bardzo, 
a czy Twitter to nie jest miejsce publiczne? Przecież 
wszyscy tam wchodzą, wszyscy to czytają. To jest 
omawiane i to przynosi wstyd, to przynosi wstyd 
sędziemu przed całym społeczeństwem.

Druga sprawa, o której chciałabym powiedzieć 
i którą chcę uzmysłowić nam tutaj wszystkim, jak tu 
siedzimy. Jeżeli jesienią Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej orzeknie, że neo-KRS jest niepra-
widłowo powołana, tak jak to zasygnalizował rzecz-
nik TSUE… Tu chciałabym powiedzieć, że to, co 
pan mówił, iż to są tylko jakieś takie wypowiedzi 
rzecznika, że on coś tam sobie powiedział… Nie, 
tak będzie. On po prostu zasygnalizował to, co bę-
dzie. I to będzie jesienią. Wyroki wydawane przez 
sędziów nominowanych przez neo-KRS będą mogły 
zostać podważone. Tych sędziów jest w tej chwili 543, 
293 osoby już powołano, a 38 z tych sędziów zasiada 
w Sądzie Najwyższym – ich lista jest zresztą robiona 
przez organizacje albo pojedyncze osoby, akurat listę 
tych sędziów sporządził pan Patryk Wachowiec, który 
właściwie robi to społecznie, bo państwo się tym nie 
zajmujecie, nie macie tego… Tak że może nas czekać 
po prostu katastrofa, katastrofa dotycząca podważania 
wyroków. Do tego doprowadziliście.

Czy można z tym jakoś walczyć? Na szczęście 
zgromadzenia sędziów sądów apelacyjnych w Polsce 
nie opiniują kandydatów na sędziów, odmawiają 
współpracy z nową KRS, gdyż rozsądek nakazuje, 
by nie powiększać tego chaosu – tutaj cytuję wypo-
wiedź pani sędzi Łętowskiej. Po prostu sędziowie 
sami próbują bronić się przed następstwami tej kurio-
zalnej, fatalnej i niezgodnej z prawem reformy, która 
doprowadziła do powołania neo-KRS. Można powie-
dzieć, że sędziowie, czując się sędziami europejskimi, 
wstrzymując się od opiniowania, nie wyznaczając 
spraw do sądzenia i odmawiając zasiadania w skła-
dach z tymi sędziami, którzy mogą być uznani za 
nielegalnie powołanych, sami w tej chwili bronią pol-
skiego wymiaru sprawiedliwości przed masakryczną 
katastrofą. Pan się…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Dziękuję.
W takim razie ja tylko… Może nie będę już wy-

stępowała po raz drugi. Chciałabym powiedzieć, 
Panie Przewodniczący, że pana dzisiejsza wypowiedź 

wodu skazywane… Proszę zwrócić uwagę na to, że 
w tej chwili jest akt oskarżenia przeciwko bodajże 
marszałkowi zachodniopomorskiemu, za to, że…

(Senator Leszek Czarnobaj: Pomorskiemu.)
…nie wpisał czegoś tam…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pomorskiemu.)
Pomorskiemu, przepraszam.
…że nie wpisał czegoś do oświadczenia majątko-

wego, tego, że zasiada w jakiejś fundacji. To jeżeli 
my tego oczekujemy – my, obywatele – to sędzia 
powinien przywiązywać szczególną wagę do swoje-
go oświadczenia majątkowego, inaczej moglibyśmy 
powiedzieć, że to jest jakaś szczególna kasta… Ja już 
pomijam te zarobki rzecznika KRS. Okazuje się, że 
choć wcześniej państwo wytykaliście sędziom mająt-
ki, to sami państwo robicie wszystko, żeby gdzieś na 
boku dorobić i jeszcze zdobyć jakąś – przynajmniej 
niektórzy z państwa… Tak w tej chwili się okazuje, 
na podstawie tych oświadczeń, które czytamy. A więc 
pytam: po co była ta reforma i po co myśmy jedli tę 
żabę? To nas skompromitowało na świecie, spowo-
dowało, że jesteśmy teraz w impasie, w ogromnym 
impasie dotyczącym polskiego wymiaru sprawiedli-
wości. Zniszczyliście szacunek wobec sędziów, do 
tego w tej chwili neo-KRS, jak my to mówimy, nie 
stoi na straży, nie broni sędziów, jest rzeczywiście 
bojkotowanie. I pan to tłumaczy… Pan użala się nad 
tym, że tych nowych spotyka ostracyzm towarzyski. 
A ja się nie dziwię, proszę pana, kompletnie się temu 
nie dziwię.

Skoro KRS jest zobowiązana stać na straży nie-
zależności sądów i niezawisłości sędziów, to napraw-
dę proszę się zająć sędzią Dudziczem, który głosił 
treści… Już nie będę ich dzisiaj powtarzać, ale gło-
sił je publicznie, Panie Sędzio – bo wypowiedź na 
Twitterze to jest wypowiedź publiczna, czytają to 
obywatele. I to jest kompromitujące dla sędziego. 
Ja powiedziałabym jeszcze tak: no tak, niech każdy 
sobie… Ale ja przypominam panu, Panie Sędzio, że 
przecież w tym czasie, kiedy pan bagatelizuje to, co 
zrobił pan sędzia Dudzicz, toczą się sprawy dyscy-
plinarne dotyczące wypowiedzi sędziów, którzy kry-
tykują reformę sądownictwa. No, jak można jednych 
sędziów dyscyplinować, dezawuować ich pracę, deza-
wuować ich wypowiedzi, a jednocześnie gdy sędzia 
Dudzicz mówi na Twitterze takie rzeczy, o jakich 
wspomniałam, mówić: ach, coś tam sobie powiedział? 
To też są wypowiedzi publiczne!

Ja może wymienię te sprawy sędziów i może pan się 
tym zainteresuje, tak że może te sprawy zostaną wy-
cofane, może ktoś wreszcie otrzeźwieje. To są sprawy 
dotyczące pani sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek 
z Gorzowa, pana sędziego Marka Celeja, Piotra 
Gąciarka i pana sędziego Tulei z Sądu Okręgowego 
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(senator B. Zdrojewska) zasłaniając te nieprawidłowe decyzje, mówił o zło-
dziejach w togach. Jak pan się czuje, zasiadając obec-
nie w swoim macierzystym sądzie z takimi sędziami? 
Przecież oni mówili ogólnie o sędziach jako o zło-
dziejach w togach. Czy wówczas pan nie powinien 
zareagować? Przecież pan… Ja nie mówię o tym, 
że to jest pana kolega, koleżanka, ale pan powinien 
naprawdę zareagować, dlatego że jest pan sędzią, 
nie dlatego że jest pan przewodniczącym Krajowej 
Rady Sądownictwa. Jak pan się czuł, kiedy jadąc 
samochodem, mijał pan wielkie billboardy, które 
krzyczały o złodziejach w togach? One miały być 
właśnie reklamą naszego kraju. Przecież to jest wstyd. 
Dlaczego… W zeszłym roku pytaliśmy o to. Dlaczego 
wówczas też nie reagowaliście? Przecież powinni-
ście natychmiast zareagować. Ja będąc świadkiem 
takiego zdarzenia, będąc obywatelem, natychmiast 
‒ gdybym miała takie prawo i miała taką możliwość 
‒ bym to zerwała. Mówiliśmy: proszę wskazać tych 
ludzi i skazać. Ale sami dobrze wiedzieliście, że to 
były często osoby ciężko chore, psychicznie chore, 
które zostały… Już dawno został złożony wniosek… 
Przepraszam bardzo, ci ludzie już dawno nie pełnili 
funkcji sędziego.

Mówił pan o wolności słowa. A czy to dotyczy 
tylko zastępcy rzecznika? Ja przypomnę, że to jest 
zastępca rzecznika państwa organu, który się nazywa 
„Krajowa Rada Sądownictwa”. I on ma prawo mówić 
takie rzeczy w taki sposób. Bo to nie jest zabawne ani 
śmieszne, Panie Sędzio. Naprawdę nie jest zabawne 
to, co on mówi. Melduje się w tym… To jest sędzia, 
a reprezentuje was, bo zastępuje rzecznika prasowego. 
A dlaczego to właśnie nie dotyczy innych sędziów, 
dlaczego oni nie mają prawa? Oni są pozbawieni pra-
wa mówienia, swobodnego mówienia, zgodnego ze 
swoim sumieniem. Przecież za to ich kierujecie do 
rzecznika dyscyplinarnego i oni mają sprawy dys-
cyplinarne. To się nazywa efekt mrożący. Już wielu 
się wystraszyło, wielu się wystraszyło.

Chcę panu zagwarantować, że znam tych ludzi. 
Mam nadzieję… W różnym okresie swojego życia 
byłam i po jednej, i po drugiej stronie ‒ byłam oskar-
żana i sądzona, ale byłam też po przeciwnej stronie, 
kiedy stawali sędziowie, którzy byli podejrzani o róż-
ne przestępstwa. I byłam bezwzględna jako członek 
Krajowej Rady Sądownictwa, ale wydaje mi się, że 
sprawiedliwie potrafiłam to osądzić.

A pamięta pan jak pana koleżanka, pani sędzia 
Pawełczyk-Woicka, konsultowała się przed głoso-
waniem tajnym z panem ministrem Ziobrą, jak ma 
głosować?

(Senator Czesław Ryszka: Bajdurzenie.)
Panie Sędzio, Panie Sędzio, ja do pana apeluję 

jako były członek Krajowej Rady Sądownictwa i oso-
ba, która brała udział w tych procesach po 1989 r. 
Panie Sędzio, nie niszczcie tego dobrodziejstwa, które 

świadczy o tym, że całą KRS przerasta po prostu 
to zadanie na te trudne czasu. Nie należało się tego 
podejmować. Nie dziwię się, że poddawani jesteście 
ostracyzmowi, dlatego że nie powinniście byli w ogó-
le się godzić na zasiadanie w KRS. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Każdy z nas, obywateli, z różnych przyczyn może 

znaleźć się również po stronie osób, które zajmują 
ławę oskarżonych. Życie przynosi różne warianty, 
niestety tak się zdarzyć może i chciałoby się mieć jako 
obywatel takie odczucie, że postępowania sądowe 
będą sprawiedliwe. Obecnie, kiedy zaczynamy kon-
testować postępowanie prokuratury, te wybory oraz 
awanse przez polityków… Bo takie awanse są. Otóż 
to właśnie w sędziach obywatele muszą i powinni wi-
dzieć to ostateczne źródło sprawiedliwości, powinni 
nie mieć co do tego żadnych wątpliwości, bo to jest 
podstawa państwa prawa, to jest podstawa demokra-
tycznego państwa prawa. Ale też przynależność do 
europejskiej rodziny gwarantuje nam te podstawy.

Jeżeli dzisiaj podawaliśmy panu przykłady niewła-
ściwego zachowania sędziów, ich powoływania oraz 
wskazywania tych sędziów, to robiliśmy to dlatego, że 
nam również zależy – niezależnie od tego, po której 
stronie siedzimy – na tym, żeby oni byli nie tylko 
dobrymi, sprawiedliwymi ludźmi, ale i prawidłowo 
wybranymi sędziami, żeby nigdy nie było wątpli-
wości, czy wyrok wydany przez sędziego nie będzie 
zakwestionowany, nie będzie niezgodny z prawem.

Ale właśnie ich wskazywanie przed wyrokiem 
TSUE może budzić wiele, wiele – nie tylko naszych, 
przedstawicieli narodu, ale również obywateli – wąt-
pliwości i lęków. I nie powinniśmy… Dlatego że to 
my i wy powinniśmy gwarantować, żeby człowiek, 
wchodząc do sądu, miał zapewnione prawo do pra-
widłowego, sprawiedliwego sądu, miał zagwaran-
towane, że nigdy ten wyrok nie będzie podważony.

Padło tutaj również… Zadano panu pytania o wa-
szą postawę wobec obelg rzucanych na sędziów. Bo 
to były obelgi. Mówię to również w trosce o to, żeby 
ludzie mieli świadomość, że nie sądzą ich komuni-
ści i złodzieje, tylko sędziowie wybrani i sędziowie 
sprawiedliwi. Pan, będąc na posiedzeniu TSUE ‒ ja 
już o tym mówiłam ‒ w którym brał również udział 
przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, jakby 
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(senator G. Sztark) ma o czym mówić, bo przecież takie prawo zostało 
stworzone, zostało zaopiniowane itd. Oczywiście nie 
było opiniowane przez autorytety. Ja zawsze pytałem, 
kto opiniował, no i nie było takich autorytetów.

No ale Krajowa Rada Sądownictwa do tej 
pory autorytetem była. Kiedyśmy przygotowywa-
li… W Komisji Ustawodawczej, której przewod-
niczyłem przez 2 kadencje, braliśmy pod uwagę 
w pierwszej kolejności, wykonując orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, opinie Krajowej Rady 
Sądownictwa, bo wiedzieliśmy, że będzie bardzo 
niezależna od ministerstwa. Przecież wiemy, jakie 
są wnioski, jakie są stanowiska ministerstwa, bo mi-
nister się wypowiada. I co? Ja mam czytać coś, co 
jest powieleniem?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Tu pokazaliście, pokazaliście już w tym roku spra-

wozdawczym swoją, w cudzysłowie, niezależność, 
swoją totalną podległość i swoją nieużyteczność. 
Nie mówię już o kwestii niewłaściwego powołania. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zdecydowałem się również zabrać głos w tej de-

bacie, pomimo tego, że informacja, jaką przedstawił 
nam dzisiaj prezes Krajowej Rady Sądownictwa, 
była bardzo wyczerpująca, dogłębna, staranna, 
systemowa i w zasadzie można byłoby wyobrazić 
sobie dzisiejszą debatę bez mojego głosu. Niemniej 
jednak, kiedy usłyszałem od państwa reprezentu-
jących opozycję, Platformę Obywatelską, a priori, 
na samym początku definiowanie Krajowej Rady 
Sądownictwa jako organu nieuprawnionego, jako 
neo-KRS, to nie mogłem powstrzymać się od tego, 
żeby zabrać głos. Chciałbym zapytać państwa – pan 
senator Zientarski wyczerpał już cały swój czas, ale 
następni państwo, koledzy będą występować – pro-
szę mi powiedzieć tu, w Senacie Rzeczypospolitej 
Polskiej: a na jakiej podstawie państwo stwierdzacie, 
że Krajowa Rada Sądownictwa jest organem nie-
uprawnionym? Na jakiej podstawie dzisiaj z Senatu, 
z tego punktu, którym jest debatowanie nad Krajową 
Radą Sądownictwa… Czy państwo zastanawialiście 
się nad tym, jakie skutki może odnieść taka wasza 
ocena Krajowej Rady Sądownictwa? Krajowa Rada 
Sądownictwa w obecnej kadencji istnieje od ubie-
głego roku. Krajowa Rada Sądownictwa działa na 
podstawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. 
Ta ustawa została podpisana przez prezydenta. Czy 
została zaskarżona przez Trybunał Konstytucyjny? 

mamy. Nie niszczcie ani wolnych sądów, ani wol-
nych sędziów. Niezależność, niezawisłość to jest nasz 
skarb, nasz wspólny, również pana. Panie Sędzio, róż-
nie w życiu bywa, a ja bym nie chciała, żeby również 
pan stał się kiedykolwiek obiektem takich zarzutów 
i takich oszczerstw, jakimi są teraz obrzucani ci wolni 
i niezależni sędziowie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Po raz drugi zabierze głos pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tak uzupełniająco – mam 5 minut – nawią-

żę do wątku, który bardzo trafnie poruszyła przed 
chwilą pani senator Sztark, ale także pani senator 
Zdrojewska, mianowicie do braku reakcji Krajowej 
Rady Sądownictwa, działań w obronie sędziów. 
Proszę prześledzić, Panie Sędzio, poprzednią kaden-
cję, okres do końca 2015 r. Ile było uchwał Krajowej 
Rady Sądownictwa w obronie sędziów, pomimo że 
nie było zarzutów łamania konstytucji? Proszę to 
prześledzić. A wtedy nie było takiego ciężaru ga-
tunkowego. Brak reakcji świadczy po prostu o akcep-
tacji takiego stanowiska, takiego oczerniania stanu 
sędziowskiego i takiej deprecjacji tego wspaniałego 
zawodu, do którego mam szczególną rewerencję jako 
syn sędziego.

Ja podziwiam tych sędziów, którzy gremialnie 
rezygnują z awansów. Proszę państwa, przecież – to, 
co powiem, jest oczywistą sprawą, wszyscy o tym 
wiemy – to jest rezygnacja z pieniędzy, to jest po 
prostu… To właśnie z uwagi na to, że oni są tak 
doświadczonymi sędziami, powinni mieć te pienią-
dze, im rzeczywiście te pieniądze się należą, tylko 
że oni po to nie sięgają, a nie sięgają w imię zasad, 
w imię pryncypiów, w imię właśnie tej sędziowskiej 
przysięgi na konstytucję – nie dają się srebrnikami 
przekonać.

Ja już też mówiłem o tej quasi-niezależności, 
chociażby w kontekście – to chciałbym jeszcze raz 
podkreślić – opiniowania aktów prawnych. Pytam: 
jak w takim razie można mówić o niezależności 
Krajowej Rady Sądownictwa w przypadku opinio-
wania zgodnie z wolą Ministerstwa Sprawiedliwości, 
w przypadku tych kompromitujących aktów praw-
nych, o których mówiliśmy? Przecież tutaj, na tej 
sali, większość naigrywała się, jak do pani pierwszej 
prezes Sądu Najwyższego zwracaliśmy się „pani pre-
zes”. Naigrywaliście się państwo: jak to, co to znaczy? 
Mówiliście: pani jest w stanie spoczynku i w ogóle nie 
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(senator S. Gogacz) Proszę państwa, apeluję, żebyście państwo nie 
wysyłali takich sygnałów, bo to bardzo szkodzi sys-
temowi prawa w Polsce. Te precedensy, bo to są pre-
cedensy – tego chyba nikt wcześniej nie robił – mogą 
skutkować tym, że w przypadku każdej innej ustawy 
można będzie stwierdzić mocą własnego autorytetu, 
że jest ona niezgodna z konstytucją, nie czekając na 
to, co stwierdzi Trybunał Konstytucyjny. Bardzo się 
sprzeciwiam takiemu państwa działaniu. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku, będę się bardzo pilnował, żeby 

zacząć poważnie… Pierwszy raz przychodzi mi sta-
wać na tej mównicy w pana obecności.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Cała przyjemność po 
mojej stronie.)

Cieszę się, że nie popełniłem lapsusu językowego.
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Lapsusu, który był…)
(Głos z sali: W Sejmie…)
Nie mogę nie odnieść się do tego, co powiedział 

pan przewodniczący, pan senator Gogacz. Można 
nazwać to sprawozdanie i dogłębnym, i rzetel-
nym, dobrze skrojonym. Tylko co z tego wynika? 
Podejrzewam, że wraz z panem sędzią uczyliśmy 
się z tych samych książek i zapewne studiowaliśmy 
u tych samych autorytetów prawnych, od nich, że tak 
powiem, odbieraliśmy pewien ryt, pewne przekonania 
i pewne aksjomaty, co do których wydawało mi się, że 
będą identyczne. Nie są. Ja wiem, że w każdej grupie 
zawodowej – czy to są sędziowie, czy to są adwokaci, 
czy to są lekarze – są wewnętrzne czysto polityczne 
rozgrywki, także w samorządach, w organach, do 
których te samorządy mogą kogoś rekomendować. 
To jest jasne, tu nie mam żadnej wątpliwości. Ale są 
pewne rzeczy ponad podziałami, co do których nie 
powinno być żadnej wątpliwości. I nie powinno być 
żadnej wątpliwości – a ta wątpliwość jest – co do tego, 
w jaki sposób ustawodawca skroił sposób wyboru do 
Krajowej Rady Sądownictwa.

Nigdy nie znalazłem wypowiedzi pana sędziego 
– a jeżeli taka była, to z góry przepraszam – w której 
chciałby pan, żeby ujawnić czy w której wzywa pan 
marszałka Sejmu do ujawnienia nazwisk tych, którzy 
pana i pana kolegów poparli. Wstyd czy tajemnica? 
Dlaczego my nadal nie mamy tych nazwisk?

(Senator Bogdan Borusewicz: Może ich nie było?)
(Senator Piotr Zientarski: Może nie było.)

Gdyby została zaskarżona, tobyśmy tutaj dzisiaj nie 
dyskutowali.

(Senator Piotr Zientarski: Wycofywaliśmy wszyst-
kie…)

Państwo sami, z własnej woli, mocą nie wiem 
jakiego autorytetu, stwierdzacie, że ustawa zwy-
kła, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa jest 
ustawą, która dotyczy organu nieuprawnionego. 
Proszę państwa, tak było już w poprzedniej kaden-
cji Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy to była już 
przyjęta ustawa, ale nowa rada jeszcze nie została 
wybrana. W styczniu albo w lutym 2018 r. poprzed-
nia Krajowa Rada Sądownictwa podjęła stanowisko, 
większość poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa 
podjęła stanowisko, nawołujące wszystkich sędziów, 
czyli tych 10 tysięcy sędziów – to stanowisko zostało 
skierowane do wszystkich – ażeby nie zgłaszali się do 
nowej Krajowej Rady Sądownictwa, ażeby nie zgła-
szali swoich kandydatur. Pytałem wtedy w Krajowej 
Radzie Sądownictwa: na jakiej podstawie wy, sędzio-
wie, którzy reprezentujecie poprzednią Krajową Radę 
Sądownictwa, decydujecie się na to, żeby wysyłać 
takie stanowisko?

Gdy państwo senatorowie Rzeczypospolitej 
Polskiej dzisiaj w tej debacie stwierdzacie, definiu-
jecie, że KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, jest 
organem nieuprawnionym, to wysyłacie sygnał do 
tych, którzy obecnie kandydują, biorą udział w kon-
kursach na sędziego, w konkursach ogłaszanych na 
sędziów, kierujecie sygnał do tych, którzy odbierają, 
a m.in. wczoraj odbierali, nominacje od prezydenta 
Rzeczypospolitej Polski, że zostali wybrani, zaopi-
niowani przez organ nieuprawniony. Mało tego, wy-
syłacie sygnał do wszystkich, którzy będą osądzani, 
którzy będą stronami na wokandzie, w sprawach, 
które będą prowadzone przez sędziów opiniowanych 
przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. 

I stąd ten mój mocny sprzeciw wobec tego, 
że państwo tak oceniacie obecną Krajową Radę 
Sądownictwa. Pan senator Zientarski mówił tu, oczy-
wiście nie czekając, wiedząc o tym, że nie ma wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, na zasadzie: ale po co 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przecież ja sam 
mogę stwierdzić, że art. 187 ustawy zasadniczej, kon-
stytucji… że jest niezgodność…

(Rozmowy na sali)
A artykuł… Oczywiście w tej części, która mówi 

o wyborze 15 sędziów. Ale, Panie Senatorze, tu nie 
ma informacji o tym, kto ma wybierać tych właśnie 
15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. 
O tym, że Sejm wybiera 4 posłów, że Senat wybiera 4 
senatorów, informacja jest, natomiast to jest pozosta-
wione do uregulowania w ustawie zwykłej. I właśnie 
taka ustawa zwykła została przyjęta.
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(senator A. Pociej) typu: blokuję dopóty, dopóki nie będę miał swojego 
człowieka, i wtedy go nominuję.

Jeszcze raz wracam do naszej wspólnej, za-
pewne, drogi przez uczelnię. Nowa izba w Sądzie 
Najwyższym to jest… Panie Sędzio, ławnicy będą 
pana kolegów oceniali, będą oceniali res iudicata? 
Oni będą rozumieli, na czym to polega? W panu to nie 
budzi żadnych refleksji, żadnego sprzeciwu? Przecież 
oprócz tego… Ja już odkładam na bok to, że inna 
grupa wybrała KRS, stworzona tylko i wyłącznie pod 
pewne polityczne układy, ale w takich sprawach pana 
obowiązkiem jest zareagować. Z uwagi na całe na-
sze doświadczenie – pana jest nawet większe – i całą 
naszą drogę życiową powinno to w panu wzbudzać 
przynajmniej wątpliwości. Pan powinien je mieć, bę-
dąc prawnikiem, kimś wykształconym. Sędzia jest 
ukoronowaniem wszystkich zawodów prawniczych. 
Pan powinien o tym powiedzieć ponad podziała-
mi politycznymi, bo to powinno niejako wynikać 
z pana doświadczenia. Ja tego nie widziałem, dla-
tego to sprawozdanie uważam za kulawe. Bo jeże-
li pan przyszedł powiedzieć tutaj tylko i wyłącznie 
o statystykach, o słupkach i ilościach… Mówił pan 
o rzeczach martwych, nie powiedział pan ani sło-
wa, że tak powiem, w obronie ducha. A skoro już 
pan tam jest… Przypominam np. postawę sędziego 
Pszczółkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym. 
Dlaczego? Otóż jest wykształconym i z ducha praw-
nikiem, adwokatem, a teraz sędzią, ale w momen-
cie, kiedy został wybrany, nawet przez inną stronę, 
potrafił się wznieść ponad to. A tego nie zauważam 
w działaniach Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Trzeba mieć naprawdę bardzo krótką pamięć, żeby 

pytać o to, na jakiej podstawie senatorowie opozycji 
podważają legitymację Krajowej Rady Sądownictwa. 
I trzeba mieć naprawdę bardzo dużo tupetu, żeby 
uznawać, że Krajowa Rada Sądownictwa w takim 
kształcie, w jakim jest w tej chwili, jest legalnym 
organem demokratycznego państwa. Ani nie jest le-
galnym organem, ani też nie ma legitymacji do tego, 
aby pełnić swoją funkcję. I myśmy o tym wielokrot-
nie mówili. Wielokrotnie przestrzegaliśmy panie 
i panów senatorów z opcji rządzącej, mówiliśmy, 
aby powstrzymać swoje zapędy odnośnie do KRS. 
Przypominaliśmy wielokrotnie o tym, jaką rolę KRS 

Pan senator Gogacz zapytał, na jakiej podstawie 
możemy twierdzić i w ogóle zastanawiać się, czy spo-
sób powoływania tej rady jest dobry albo zły, skoro 
Trybunał Konstytucyjny na ten temat wypowiada się 
pozytywnie. Kimże my jesteśmy?

Panie Senatorze, jest takie stare przysłowie: jaki 
jest koń, każdy widzi. Czy gdyby pana dziecko za-
chorowało, miało gorączkę, to potrzebowałby pan 
lekarza, żeby stwierdzić, że ma gorączkę? Nie. A je-
żeli przyjedzie lekarz i stwierdzi – wbrew temu, co 
pan widzi, bo pan widzi, że dziecko ma gorączkę – że 
wszystko jest w porządku, to nie będzie pan leczył 
dziecka? Według mnie to jest odpowiedź na nasze 
wątpliwości.

Dlaczego mamy taką debatę? Skąd ona się wzięła? 
Byliście państwo w opozycji przez 8 lat. Czy mieliście 
jakiekolwiek podstawy… Raz. I o tym mówił pan 
senator Kogut do mnie osobiście z tej mównicy na 
początku tej kadencji, że ja wtedy, kiedy chodziło 
o Trybunał Konstytucyjny, wstrzymałem się od głosu. 
Trzeba było w czasie wprowadzania tych wszystkich 
zmian chociaż raz zachować się tak jak ja, jeżeli mie-
liście jakiekolwiek wątpliwości, a wiemy, że mieliście 
te wątpliwości.

To, o czym mówiła pani senator Sztark, dla mnie 
jest absolutnie fundamentalną sprawą. Ja też nie wi-
działem reakcji środowiska Krajowej Rady, w ogóle 
Krajowej Rady Sądownictwa na tę szkalującą was… 
Bo pan jest sędzią, Panie Sędzio, oprócz tego, że jest 
pan szefem Krajowej Rady Sądownictwa. Nie wi-
działem pana poważnego odporu w momencie, kiedy 
ta kampania wskazywała wszystkich sędziów jako 
układ prawie że mafijny. I mówi pan senator Gogacz 
o tym, jaką to szkodę my wyrządzamy w momencie, 
kiedy krytykujemy Krajową Radę Sądownictwa.

(Senator Władysław Komarnicki: Święte słowa!)
A wiecie państwo, jaką szkodę wyrządziła wśród 

obywateli kampania wskazująca, mówiąca wprost, że 
to jest jakaś mafia? Jak obywatel może mieć jakiekol-
wiek zaufanie do wymiaru sprawiedliwości? To jest 
szkoda. To jest prawdziwa szkoda.

Mówi pan senator Gogacz, że my mówimy o wąt-
pliwościach dotyczących sędziów, których w tej chwi-
li nominował pan prezydent. A proszę mi powiedzieć, 
Panie Senatorze, gdy my przez 3 lata mówiliśmy, że 
prezydent wstrzymuje się z nominacjami, że jest 100 
wakatów, gdzie tam, więcej, 1 tysiąc wakatów…

(Senator Bogdan Borusewicz: 300…)
(Senator Piotr Zientarski: 500…)
Nie, tyle było nieobsadzonych w sądach powszech-

nych. Dlaczego? Dlatego że pan prezydent czekał na 
nową Krajową Radę. No, to jest już czysta polityka. 
To nie jest żadna troska o wymiar sprawiedliwości, 
o to, żeby szybciej to poszło, tylko to jest blokada 
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(senator B. Klich) w Polsce i do tego zobowiązuje nas mandat senatorski, 
który otrzymaliśmy od naszych wyborców. W związ-
ku z tym – zwracam się do pana przewodniczącego – 
pański apel o to, abyśmy zaprzestali naszych apeli, po 
prostu jest nieskuteczny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Chciałbym podziękować polskim sędziom, szcze-

gólnie sędziom rejonowym, których jest najwięcej, 
za obronę niezależności sądów i niezawisłości sę-
dziowskiej. To wy bronicie tych 2 podstawowych 
zasad, a nie Krajowa Rada Sądownictwa. Krajowa 
Rada Sądownictwa nie podejmuje żadnych działań 
w sytuacji, kiedy sędziowie są poddawani presji. 
Tworzy się sprawy, które ma rozpatrywać nowo po-
wołana izba zajmująca się odpowiedzialnością sę-
dziów. Krajowa Rada Sądownictwa nie zabiera głosu, 
kiedy najwyższe władze państwowe, czyli obecnie 
rządzące, podają w wątpliwość i podważają auto-
rytet sędziów. Robi to premier, robił to prezydent, 
robią to media publiczne. Media, które są kierowane 
przez obecnie rządzące Prawo i Sprawiedliwość. To 
jest skandaliczne, że w sytuacji, kiedy wielokrotnie 
oskarża się sędziów o to, że to są złodzieje, bo ja-
kiś sędzia ukradł wiertarkę, kiedy zarzuca się, że 
w sądach funkcjonują sędziowie stanu wojennego, 
chociaż średnia wieku sędziów to 40 lat… Jeżeli są 
takie oskarżenia, to trzeba mówić kogo się oskarża, 
wskazać go palcem, a nie rozszerzać te oskarżenia 
na całą grupę. To jest podrywanie zaufania do są-
dów. Co mogą uważać ci, którzy przegrywają spra-
wy w sądach – przegranych w sprawach cywilnych, 
gospodarczych jest przeważnie 50%, a w sprawach 
karnych zapewne powyżej 80% – co oni mają sądzić 
o sędziach, którzy wydają wyroki? Dlaczego Krajowa 
Rada Sądownictwa nie zabiera głosu? Obawia się? 
Przecież wszyscy jesteście sędziami – większość 
składu Krajowej Rady Sądownictwa to sędziowie 
– posiadacie immunitet. W sytuacji, kiedy działania 
represyjne dotyczą czy dotykają przede wszystkim 
sędziów ze stowarzyszenia „Iustitia”… Widać to, bo 
w zasadzie już całe szefostwo „Iustitii” poddawane 
jest różnym postępowaniom dyscyplinarnym. Co wy 
robicie? Próbujecie w te sprawy wkraczać, próbujecie 
zabrać głos? Sędziowie mają prawo do tego, żeby 
działać w stowarzyszeniach, żeby się organizować. 
Skoro z obecnym KRS jest wszystko w porządku, 
został powołany zgodnie z konstytucją, to dlaczego 
nie ma żadnej pozytywnej opinii na ten temat wyra-

pełni w systemie prawnym państwa, jakie jest jej zna-
czenie dla niezależności wymiaru sprawiedliwości. 
A wreszcie, co najważniejsze, mówiliśmy o tym, że 
bez niezależnej KRS, takiej jaka został zaprojektowa-
na w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie bę-
dzie niezależnego wymiaru sprawiedliwości. A jeśli 
nie będzie niezależnego wymiaru sprawiedliwości, 
to prawa obywateli Rzeczypospolitej nie będą w na-
leżyty sposób chronione. Gdybyście państwo zapo-
mnieli – mam wrażenie, że niektórzy spośród państwa 
zapomnieli – to przypomnę, że ostatnia debata na 
ten temat odbyła się dokładnie rok temu tutaj, w tej 
sali. Dokładnie rok temu mówiliśmy o tym, że kolej-
na już nowelizacja ustawy o KRS jest zagrożeniem 
dla porządku ustrojowego państwa z 2 zasadniczych 
powodów.

Po pierwsze dlatego, że pozwala na to, aby opra-
cować listy rekomendowanych kandydatów pomimo 
braku dokumentów poświadczających doświadczenie 
zawodowe poszczególnych kandydatów, a także ich 
dorobek naukowy, opinii przełożonych, list publikacji 
itd.

Po drugie dlatego, że zostanie ustanowiony wyją-
tek w zakresie uzyskiwania przez uchwały KRS walo-
ru prawomocności – zaskarżenie takich uchwał przez 
niektórych kandydatów biorących udział w konkursie 
nie będzie stanowiło przeszkody do powoływania na 
stanowiska sędziowskie danej osoby. Koniec cytatu.

To był cytat z tego, o czym była mowa zarówno 
na posiedzeniu komisji, jak i tutaj, na posiedzeniu 
plenarnym. Nie będę cytował ani siebie, ani kolegów 
z opozycji, jeżeli chodzi o artykuły konstytucji, które 
zostały złamane w wyniku głosowania większości 
nad przedłożeniem z lipca ubiegłego roku.

Podjęliście państwo świadomą decyzję, że świado-
mie złamiecie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, 
uchwalając niekonstytucyjną ustawę. Z pełną świa-
domością głosowaliście za nią, a my z pełną, że tak 
powiem, odpowiedzialnością przestrzegaliśmy pań-
stwa przed tym głosowaniem. Co więcej, nie tylko my 
przestrzegaliśmy. Robili to także ci wszyscy, którzy 
stali za oknem, którzy stali tutaj przez długie godziny, 
w dzień i w nocy, i przypominali państwu, że doko-
nujecie zamachu na Konstytucję Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Nie był to pierwszy zamach w dziejach tego parla-
mentu. Był to kolejny. Zostało złamanych, jak można 
podliczyć, ok. 13 artykułów konstytucji w ciągu ostat-
nich prawie 4 lat. I to upoważnia nas do tego, żeby za 
każdym razem apelować. Nikt nam nie zamknie ust 
i będziemy przypominać państwu o tym, że w prze-
szłości złamaliście konstytucję. Gdybyście mieli taki 
zamiar w przyszłości, to też będziemy o tym głośno 
mówić, bo do tego zobowiązuje nas praworządność 
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(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Marek Pęk:

Głos zabierze pan senator Konstanty Radziwiłł.
Bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sądownictwo to nie jest moja domena, ale sprze-

ciwiam się temu, co padało tu wielokrotnie w czasie 
pytań i dyskusji, że tylko sędziowie mogą oceniać 
sędziów. To jest teza, którą państwo powtarzają już 
po prostu do znudzenia. Nie mamy tu do czynienia 
z żadnymi nadzwyczajnymi ludźmi, a sprawa są-
downictwa dotyczy wszystkich obywateli. Nie ma 
żadnego powodu, żeby jakąś grupę ludzi wyłączać 
spod normalnej oceny normalnych ludzi.

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, za spra-
wozdanie – sprawozdanie, które, jak niektórzy narze-
kali, było nudne. Tak, ono może było mało zajmujące, 
bo po prostu przedstawiało normalną pracę normal-
nego organu państwa. I nie ma nic dziwnego w tym, 
że nie ma w nim jakichś kwiatków, emocji i różnych 
takich rzeczy, które pobudzałyby jakieś dodatkowe, 
powiedziałbym, inne niż merytoryczne struny w tych, 
którzy są czytelnikami albo słuchaczami takiego 
sprawozdania. Dziękuję, Panie Przewodniczący, za 
to, że właśnie tak ono wygląda.

Muszę powiedzieć, że, wysłuchawszy tej wielogo-
dzinnej tyrady, tych pytań, a potem głosów w dysku-
sji, mam nieprzeparte wrażenie, iż znakomita więk-
szość pytających i dyskutantów z opozycji cały czas 
po prostu nie przyjmuje do wiadomości jednego, tzn. 
werdyktu, jaki wydali wyborcy. Funkcjonujemy we-
dług pewnych zasad, które powinny obowiązywać 
nas wszystkich. Czasem ktoś wygrywa, czasem ktoś 
przegrywa i ten, kto przegrywa, musi się z tym po 
prostu pogodzić. A państwo ciągle nie mogą się z tym 
pogodzić.

(Senator Piotr Zientarski: Łamiecie konstytucję…)
No właśnie, przyznają sobie państwo rolę 

Trybunału Konstytucyjnego. Mówiąc o łamaniu 
konstytucji, wchodzicie w nie swoje buty, podczas 
gdy są specjalne procedury na to, żeby oceniać, co 
jest zgodne z konstytucją. Oczywiście jest moment 
na dyskusję na ten temat podczas procedury legisla-
cyjnej, ale jeżeli uprawnione do tego organy, jakimi 
są Sejm, Senat i prezydent, doprowadzają legislację 
do końca, to mamy do czynienia – i przypominam, 
że jest to jedna z podstawowych zasad obowiązują-
cych w prawie wszystkich krajów, nie tylko Polski – 
z czymś takim, jak domniemanie konstytucyjności. 
Tak długo, jak odpowiedni organ, jakim jest Trybunał 
Konstytucyjny, nie zaneguje konstytucyjności prze-
pisów, one obowiązują. I nie trzeba być prawnikiem, 

żonej przez którykolwiek wydział prawa polskiego 
uniwersytetu? Wszystkie te opinie są negatywne, 
więc gdzie szukamy autorytetów? Profesorowie nie 
są autorytetami? Wydziały prawa, które skończyli 
sędziowie, który także pan skończył, dla nikogo nie 
są autorytetami? Skoro wszystko było w porządku, to 
dlaczego obecna KRS została zawieszona, w członko-
stwie, w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa? Czy to 
nagroda, czy jakaś jasna opinia w odniesieniu do spo-
sobu powołania KRS? Mówicie państwo, że wszystko 
jest w porządku. Najpierw Trybunał Konstytucyjny, 
potem Sąd Najwyższy, potem KRS, tak po kolei. Ze 
zmian w Sądzie Najwyższym, z tego, co obecny rząd 
chciał zrobić, a miało być niekonstytucyjne, trzeba 
było się wycofać.

Niestety, to, co się stało z KRS, jest kolejnym ele-
mentem nie reformy sądownictwa, tylko niszczenia 
sądownictwa. Czy w związku z tym poprawiła się 
sprawność działania sądu, czy liczba spraw do rozpa-
trzenia się zmniejszyła? Nie, ona się zwiększyła. I tak 
będzie, ponieważ spowodowaliście stan rozedrgania 
tego systemu, a taki stan prawu w Polsce nie służy.

Jeżeli wszystko było w porządku, to dlaczego 
nie znamy nazwisk osób, które zgłosiły kandydatów 
do KRS? Dlaczego? Dlaczego sąd musi zmuszać do 
tego, aby nazwiska zostały ujawnione? I nadal tych 
nazwisk nie ma.

(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze nie zostały…)
(Senator Bogdan Klich: I jeszcze ich nie ma.)
(Głos z sali: I nie będzie.)
Jeszcze ich nie ma. Co to oznacza? Dlaczego to jest 

ukrywane? A może ich nie było? Może teraz zbiera się 
podpisy? Można snuć różne dywagacje. Jest to rzecz 
absolutnie nie do przyjęcia, bo sprawa mianowania na 
tak ważne funkcje powinna być przezroczysta, jasna, 
każdy powinien wiedzieć, kto podpisywał propozycje, 
kandydatury sędziów do KRS, jakie osoby, czy tam 
były koligacje, czy brat bratu, siostra bratu albo żona 
mężowi…

(Głos z sali: To u was jest…)
Dlaczego ta sprawa nie jest ujawniona? To się kła-

dzie cieniem także na funkcjonowaniu obecnej KRS.
I już na koniec. Przeczytałem, jaki jest skład róż-

nych komisji, które działają w ramach KRS. Dziękuję 
za tę informację. Dzięki temu wiem, że pani poseł 
Krystyna Pawłowicz wchodzi w skład komisji do 
spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądo-
wych. (Wesołość na sali)

(Senator Jarosław Rusiecki: Jest doktorem habi-
litowanym i autorytetem.)

Gratuluję! Gratuluję! Wielokrotnie słuchaliśmy 
jej wyskoków, wielokrotnie słuchaliśmy jej skrajnych 
sformułowań. Naprawdę gratuluję tej nominacji. To 
świadczy o KRS. (Oklaski)
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(senator K. Radziwiłł) Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Aleksander Pociej.
Drugie wystąpienie, więc 5 minut, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Nie kryję, że nie chciałem mówić, ale po raz kolej-

ny pan senator Radziwiłł sprowokował mnie do tego, 
żebym zabrał głos.

Rozpoczął pan senator swoje przemówienie 
stwierdzeniem, że nie jest pan prawnikiem i nie jest 
to pana dziedzina ‒ i jest to prawda. Też tak uważam. 
I, tak między nami, uważam, że powinien się pan bar-
dziej zająć brakiem leków w aptekach, kolejkami… 
(Wesołość na sali)

Zacytował… (Oklaski)
Myślę, że absolutnie jest to to, co mógłby pan se-

nator zrobić.
Poza tym, jak już to wspomnieliśmy i skoro chciał 

pan senator mówić po łacinie i mówił pan „dura lex, 
sed lex”, to ja przypomnę „medice, cura te ipsum”, 
co w tej chwili lud tłumaczy „pacjencie, ulecz się 
sam”… (oklaski) …ponieważ niespecjalnie można 
czekać na…

(Senator Dorota Czudowska: Nie pacjencie, le-
karzu!)

Ad rem, ad rem, czyli do rzeczy… Pan senator 
mówił, że obywatele oczekiwali na to, żeby przy-
spieszyć procedury, i ma pan absolutnie rację, tyl-
ko trzeba było powiedzieć, że przez 3 lata wszyst-
kie te zmiany doprowadziły do tego, że w Sądzie 
Najwyższym oczekiwanie wydłużyło się 2-krotnie. 
Przez te ostatnie 3 lata. To jest to, o czym mówiłem 
wcześniej w swoim przemówieniu ‒ że przez 3 lata 
pan prezydent blokował nominacje sędziowskie, że 
było tyle wakatów, ile było.

Niech mi pan powie… Skoro jest pan teraz specja-
listą od naszego wymiaru sprawiedliwości, to niech 
pan wejdzie na mównicę i poda jedną zmianę ustawo-
wą, która zmierzała do przyspieszenia procedur, do 
ich usprawnienia. Ostatni, który to zrobił, był Gowin. 
I co z tym zrobiliście? Minister Ziobro wyrzucił to do 
kosza pierwszego dnia. A to była jedyna… Ja byłem 
akurat przeciwko niej. Przyznaję się do błędu, nie 
doceniłem tych starań. Ale to była jedyna reforma, 
która w jakikolwiek sposób mogła w ogóle przyspie-
szyć procedury i dać obywatelom sprawiedliwość. 
Tak że, Panie Senatorze, jeszcze raz: nie da mi pan 
ani jednego przykładu, ponieważ wszystko to, o czym 
tutaj mówimy… te zmiany w KRS niczego nie przy-
spieszyły. Ten bałagan powoduje tylko i wyłącznie, 
że mamy system wymiaru sprawiedliwości, który 
za chwilę ‒ i mieliśmy już tego pierwsze przykłady 

nie trzeba być sędzią, żeby znać takie bardzo, bardzo 
stare powiedzenie prawnicze „dura lex, sed lex”, 
czyli prawo uchwalone obowiązuje. Obowiązuje 
wszystkich, nie niektórych, ale wszystkich. I ja na-
prawdę z trudnością słucham tego, jak państwo jeden 
po drugim uważają czy właściwie stwierdzają, że to 
czy tamto jest niekonstytucyjne, wobec tego można 
tego nie akceptować, nie realizować, nie przyjmować 
do wiadomości. To jest po prostu skandal. Żyjemy 
w państwie prawa i wszyscy musimy się temu pra-
wu poddawać. Jeżeli komuś się coś nie podoba, to 
istnieją drogi do tego, żeby spróbować zapytać od-
powiednich organów, niekoniecznie poza Polską, ale 
w Polsce, czy dane prawo jest, czy nie jest zgodne 
z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny działa, oce-
nia poszczególne przepisy. Nie dalej jak wczoraj czy 
przedwczoraj braliśmy udział w naprawianiu prawa, 
które w oczach Trybunału Konstytucyjnego było 
niekonstytucyjne. Na miłość Boską, skorzystajcie 
z tego i w tym przypadku, jeśli podejrzewacie, że 
coś działa źle.

W tym samym czasie państwo zupełnie nie do-
strzegają tego, że obywatele, wydając jeden wyrok 
po drugim poprzez głosowanie, pokazują, gdzie wi-
dzą szansę rozwiązania problemów, które widzą go-
łym okiem. Bo to, że wymiar sprawiedliwości nie od 
dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od bardzo dawna oce-
niany jest bardzo źle, to jest po prostu fakt. Ludzie 
cierpią z powodu tego, że sprawy się przewlekają, że 
sprawy nie są rozstrzygane według takiego, powie-
działbym, społecznego poczucia sprawiedliwości. 
I nie ma żadnej wątpliwości, że to nie zależy od 
asesorów, sekretarek czy woźnych sądowych, tylko 
przede wszystkim od sędziów. Coś tu nie działa 
dobrze i widzą to również obywatele. Nie jest wy-
dumane, wymyślone to, że jakiś sędzia, nie wszyscy 
sędziowie, ale jakiś sędzia, ukradł wiertarkę i że ja-
kiś inny sędzia skręcił pieniądze, które leżały gdzieś 
tam. Prawda? To są fakty. I nie można mówić o tym, 
że tych faktów nie było, bo to po prostu odbyło się 
na oczach wszystkich.

Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że sędziowie po-
winni być przykładem dla innych, ale niestety zda-
rzają się takie przykłady, że nie są. No i co się dzieje? 
Środowisko sędziowskie stoi za nimi murem. Tak nie 
może być!

Krajowa Rada Sądownictwa wcale nie musi 
składać się wyłącznie z sędziów, żeby móc ocenić 
sędziego. To nie jest sytuacja, która panuje tylko 
w Polsce. W wielu krajach tak jest. I bardzo dobrze, 
dlatego że sędziowie są ludźmi, którzy mają służyć 
obywatelom.

A zatem, proszę państwa, zejdźmy na ziemię, 
zejdźmy na ziemię. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator A. Pociej) ad personam, czyli krytykowanie kogoś personalnie 
i wytykanie mu – tak jak to uczynił przed 5 minuta-
mi pan senator Pociej, mówiąc, że skoro nie jest się 
prawnikiem, to nie powinno się zabierać się do kwe-
stii prawniczych, nie powinno się wypowiadać się na 
ten temat, tylko zająć się kwestią braku leków… No, 
proszę państwa, naprawdę nie godzi się w ten sposób 
argumentacji prowadzić. (Oklaski) I dlatego apeluję, 
żebyśmy podchodzili do sprawy merytorycznie i bez 
emocji.

Pan prezes przedstawił w sposób bardzo rzetelny 
działania Krajowej Rady Sądownictwa. Przyznam 
szczerze, że ja zawsze ubolewam, jeżeli ktoś usiłuje 
rozliczać ocenianą osobę, wytykając to, czego ona 
rzekomo nie uczyniła. No, proszę państwa, to jest 
troszeczkę nie w porządku. Pan prezes przedstawił 
te działania, które są kluczowe dla działań Krajowej 
Rady Sądownictwa – czyli chodzi o przedstawianie 
prezydentowi kandydatur do mianowania na stanowi-
ska sędziów. Ale żądanie od pana prezesa, żeby był 
swego rodzaju demiurgiem, który będzie czuwał nad 
tym, jak ma funkcjonować sąd w każdym zakątku, 
jak ma funkcjonować Izba Dyscyplinarna w Sądzie 
Najwyższym… Czy to nie jest przesada? Czy to nie 
jest, proszę państwa, żądanie czegoś, czego pan prezes 
nie jest w stanie zrobić? On nie jest w stanie dźwi-
gać tych wszystkich ciężarów, które formułujecie. Na 
pewno Krajowa Rada Sądownictwa nie jest uprawnio-
na do tego, żeby ingerować w decyzje niezawisłego 
sądu, czyli Izby Dyscyplinarnej.

Proszę państwa, podnosicie też alarm, że ta Izba 
Dyscyplinarna rzekomo czyni komuś krzywdę, dla-
tego że są wszczynane jakieś postępowania. Ale 
przyjrzyjmy się, proszę państwa, rezultatom. Czy 
komukolwiek stała się jakaś krzywda? Z tego, co ja 
wiem, wynika, że do tej pory chyba tylko jeden sędzia 
został ukarany, i to najlżejszą karą – karą upomnienia. 
Nie pamiętam już za co, w każdym razie za jakiś 
czyn, który rzeczywiście zasługiwał na karę, ale nie 
na surowszą. A zatem ta izba działa w sposób bardzo 
racjonalny, bardzo rozsądny – trudno jej cokolwiek 
zarzucić.

Zwracam uwagę chociażby na orzecznic-
two Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu, które mówi, że postępowanie państwa 
należy oceniać nie w aspekcie tego, jakie są teore-
tycznie istniejące przepisy, które dają określone moż-
liwości, tylko w aspekcie tego, jak państwo korzysta 
z tych przepisów, jak państwo funkcjonuje. Jeżeli 
nawet są przepisy, które dają możliwość pewnych 
restrykcji, a państwo z nich nie korzysta, to żaden 
trybunał takiego państwa nie będzie skazywał, nie 
będzie oceniał, że to jest naruszenie praw człowieka.

A co było do tej pory, proszę państwa? Przepraszam, 
sięgnę do osobistych doświadczeń. Jak te nasze sądy 
funkcjonowały? Czy, proszę państwa, nie wstyd nam 

‒ nie będzie uznawany przez naszych partnerów eu-
ropejskich. I nad tym się trzeba zastanowić. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Zbigniew Cichoń.
(Rozmowy na sali)

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący Krajowej 

Rady Sądownictwa! Szanowni Senatorowie!
Powiem szczerze, że nie zamierzałem zabierać 

głosu w tej debacie, albowiem co do zgodności ustawy 
o KRS z konstytucją wypowiadałem się w czasie, 
kiedy debatowaliśmy na ten temat. Wyraźnie wte-
dy wskazałem, że art. 187 konstytucji nie przesą-
dza o tym, jakie ciało, kto ma dokonywać wyboru 
owych 15 sędziów wchodzących w skład KRS, a za-
tem jest tutaj pewna swoboda decyzyjna dla parla-
mentu, ponieważ konstytucja odsyła w tej mierze do 
regulacji ustawowych. Przyjęliśmy więc regulację 
ustawową, która rzeczywiście odbiega od tego, co 
było poprzednio, mianowicie to nie sędziowie sami 
wybierają spośród siebie owych 15 członków KRS, 
tylko dokonuje tego wyboru parlament. I jest to roz-
strzygnięcie, moim zdaniem, jak już wtedy mówiłem, 
zgodne z konstytucją.

Można oczywiście dyskutować, który wariant jest 
lepszy i dla kogo. Być może dla sędziów lepszy byłby 
– nawet na pewno można tak powiedzieć – wariant, 
w którym sami spośród siebie by tych członków wy-
bierali. No ale przecież właśnie o to chodzi, żeby nie 
było swego rodzaju państwa w państwie w postaci 
uprzywilejowania jednej władzy, która by górowała 
nad pozostałymi władzami. Chodzi właśnie o to, do 
czego państwo często się odwołujecie jako opozycja, 
czyli o monteskiuszowską zasadę trójpodziału władz, 
o to, żeby ta równowaga istniała.

Proszę państwa, dzisiaj krytykujecie, potępiacie 
w czambuł sprawozdanie pana prezesa Krajowej 
Rady Sądownictwa, wręcz z zaangażowaniem emo-
cjonalnym. Zastanawiam się, jak to w ogóle nazwać. 
Wczoraj moje wystąpienie pan senator Borowski na-
zwał filipiką – mimo że uważam, iż bardzo umiarko-
wanie się wypowiadałem, nie z emocjami – a ja raczej 
dzisiejsze wystąpienia większości moich przedmów-
ców bym nazwał filipikami.

Proszę państwa, apeluję zwłaszcza do moich ko-
legów po fachu, do mecenasów – no, na nieszczęście 
ich tu nie widzę, bo wyszli i pan senator Pociej, i pan 
senator Zientarski. Odwoływanie się do argumentacji 
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(senator Z. Cichoń) mieście z sugestią, że to jest rzekomo jakiś łapownik 
czy aferzysta, to jest rzecz niedopuszczalna. Trzeba 
pamiętać o tym, że sędziowie mają wypisane wśród 
swoich zasad etyki to, że oni w mediach nie powinni 
się zasadniczo wypowiadać. Pamiętam, jak nas uczo-
no na aplikacji sędziowskiej, że sędzia wypowiada 
się w wyroku i w uzasadnieniu wyroku, a nie do 
mediów. A zatem sędziowie są tą grupą, która jest 
słaba i delikatna, właśnie w tym sensie, że nie ma 
narzędzi odpierania zarzutów, które są wobec nich 
formułowane – i o tym też trzeba pamiętać i w imię 
sprawiedliwości wspomnieć – ale, tak jak mówię, nie 
zwalnia nas to od podejmowania tych reform, które 
były konieczne.

Tutaj ktoś wspominał, ktoś z moich przedmówców, 
że rzekomo nic nasza opcja nie zrobiła dla usprawnie-
nia sądownictwa – to chyba był pan mecenas Pociej – 
zwłaszcza w zakresie opieszałości postępowania. Jak 
to nic? Przecież myśmy uchwalili ustawę zmieniającą 
ustawę o tzw. skardze na opieszałość postępowania. 
Wprowadziliśmy zasadę, że za 1 rok opieszałości 
w postępowaniu określona kwota odszkodowania 
się należy…

(Senator Bogdan Borusewicz: To nieistotne, bo…)
(Senator Aleksander Pociej: Ale czy to przyspie-

szy?)
…i inne standardy.
(Senator Aleksander Pociej: To przyspieszy?)
Tak że, proszę państwa, należy o tym wszystkim 

pamiętać i mieć zawsze zdrowy dystans w ocenianiu 
rzeczywistości, a nie popadać w skrajności. Dziękuję 
serdecznie. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Sławomira 

Rybickiego.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Na tym etapie nie zamierzałem zabierać głosu…
(Senator Stanisław Kogut: To nie zabieraj.)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Głos z sali: Nie jesteś prawnikiem.)
…ale czuję się wywołany do głosu, ponieważ nie 

godzę się na takie oto pretensje do senatorów opozy-
cji, w ramach których odbiera im się prawo do kryty-
ki, prawo do zwracania uwagi na mankamenty, które 
powstają w naszej pracy ustawodawczej, czy wresz-
cie pretensje o to, że krytykują działania instytucji 
wpisanej w system konstytucyjnej władzy w Polsce. 
To jest nie tylko nasze prawo. Ja powiem więcej – to 
jest nasz obowiązek, każdego z nas. Zawsze wtedy, 

było, kiedy ja 6 grudnia zeszłego roku uzyskałem 
wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu w sprawie Adama Słomki, którego 
skazano w roku, kiedy jeszcze rządziła opcja, która 
dzisiaj jest w opozycji? Za co? Za to, że w procesie 
Kiszczaka śmiał wystąpić z banerem z napisem, że tu 
się robi kpiny z wymiaru sprawiedliwości. No, proszę 
państwa, to są pewne doświadczenia, które wskazują 
na chorobliwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedli-
wości. Albo przypomnijmy sobie te wszystkie orze-
czenia dotyczące długotrwałości postępowania.

Czy ja jeszcze mam czas? Pan marszałek wskazu-
je, że mam jeszcze. Tak?

(Wicemarszałek Marek Pęk: Nic nie wskazuję.)
Nie? Przepraszam, źle zrozumiałem gest.
Proszę państwa, a te wszystkie przedłużające 

się postępowania? A to, że w pewnym momencie 
Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął uprosz-
czoną procedurę rozpatrywania polskich spraw do-
tyczących długości postępowania czy też szafowania 
aresztami tymczasowymi?

Proszę państwa, a to, że kiedyś, parę lat temu, 
jeszcze jak byłem senatorem kadencji 2007–2011, 
Izba Karna Sądu Najwyższego stwierdziła, że nie 
można osądzać za naruszenie elementarnej zasady 
zakazu retroaktywności w prawie karnym sędziów 
stanu wojennego, którzy orzekali częstokroć suro-
we kary wobec działaczy „Solidarności”, którzy po-
dejmowali działalność strajkową po 13 grudnia, i to 
w czasie, kiedy jeszcze nie był ogłoszony – nawiasem 
mówiąc, też bezprawny – dekret o stanie wojennym? 
W imię pewnego rodzaju solidarności sędziowskiej 
Izba Karna podjęła uchwałę, za którą się należy 
wstydzić. Ja pamiętam bardzo ostre, emocjonalne 
wystąpienie naszego kolegi senatora, pana mecena-
sa Piotra Andrzejewskiego, który wtedy określił to 
jako współdziałanie Sądu Najwyższego w popełnie-
niu przestępstwa sądowego. No bo przecież, proszę 
państwa, tego typu działania sędziego, który skazuje 
na podstawie przepisu, który jeszcze nie został ogło-
szony… No, jak inaczej to nazwać? Oczywiście ja tu 
nie chcę być sędzią tych sędziów, którzy wtedy tak 
orzekali, ale, proszę państwa, chodzi o samą zasadę. 
Jeżeli Sąd Najwyższy aż tak daleko idzie, no to rze-
czywiście możemy się buntować – i społeczeństwo się 
buntuje przeciwko takiemu funkcjonowaniu wymiaru 
sprawiedliwości.

Oczywiście jest też taka sprawa – i to też trzeba 
podkreślić – że niezależnie od tego, niezależnie od 
tej krytyki, należy dbać o to, żeby wymiar sprawie-
dliwości miał autorytet. No, tego rodzaju prezentacje 
medialne, które rzeczywiście odsądzają niektórych 
sędziów od czci i wiary, np. wymienianie z imie-
nia i nazwiska sędziego orzekającego w określonym 
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(senator S. Rybicki) (Senator Leszek Czarnobaj: Bardzo prosimy.)
To bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Leszek Mazur:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie chciałbym stworzyć wrażenia, nawet naj-

mniejszego, jakiegoś lekceważenia… Skoro pojawiły 
się głosy w dyskusji, pewne pytania i uwagi, to sko-
rzystam z możliwości ustosunkowania się do nich, 
w sposób maksymalnie skrótowy.

W wystąpieniu pana senatora Zientarskiego było 
odwołanie się do zakwestionowania statusu krajo-
wej… do możliwości zakwestionowania statusu 
Krajowej Rady Sądownictwa ze względu na opinie 
pana rzecznika Tanczewa. Otóż chciałbym powie-
dzieć, że ta opinia jest bardzo kategoryczna, a przez 
to naszym zdaniem nietrafna. Mowa jest w niej o tym, 
że jakikolwiek związek czy jakakolwiek zależność rad 
sądownictwa czy rady sądownictwa od organu usta-
wodawczego albo wykonawczego wskazuje na wadę 
takiego rozwiązania. A więc nie chodzi tu o jakieś 
proporcje, nie chodzi o wyważenie, czy sędziowie 
mają mieć przewagę, czy przedstawiciele innych or-
ganów mają mieć przewagę. Wypowiedź, że nie może 
być jakiegokolwiek związku, wskazywałaby na to, że 
w składzie rady sądownictwa nie powinien się znaleźć 
żaden przedstawiciel innej władzy poza sądowniczą. 
Tymczasem dotychczasowe rozwiązanie w zakresie 
składu Krajowej Rady, a więc z udziałem senatorów, 
posłów i przedstawiciela prezydenta, nie było konte-
stowane, nie było kwestionowane. Kwestionowany 
jest tylko sposób powołania sędziów do Krajowej 
Rady przez Sejm.

Chciałbym się tutaj odwołać do takiego wykładu, 
który odbył się w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Sądu 
Najwyższego. Wystąpił tam wybitny amerykański 
konstytucjonalista, pan prof. Forte, teoretyk i praktyk, 
doradca różnych instytucji i amerykańskich, i po-
nadnarodowych, który wskazał na to, że suwerenność 
ma 2 wymiary. Pierwszy to wymiar legitymizujący 
i z tym mielibyśmy czy mamy do czynienia w sytu-
acji wyboru 15 sędziów do składu rady sądowniczej. 
Czym innym jest jednak wykonywanie kompeten-
cji już o charakterze operatywnym. Pragnę zwrócić 
uwagę, że wybór sędziów przez Sejm jest wyrazem 
sprawowania społecznej kontroli nad wymiarem 
sprawiedliwości, demokratycznej kontroli. W żaden 
sposób nie umniejsza to samodzielności tego organu 
konstytucyjnego, dlatego że po wyborze nie ma ja-
kichkolwiek związków o charakterze operacyjnym 
czy wykonawczym pomiędzy organem, który wybrał 
sędziów do rady, a tą radą. My po prostu działamy 
w sposób samodzielny. Twierdzę nawet, że senato-

kiedy uważamy, że prawo jest źle tworzone albo jakaś 
instytucja, ważna z punktu widzenia funkcjonowania 
państwa, ale i każdego obywatela, źle pełni swoją 
funkcję albo została niezgodnie z prawem, według 
nas, wyłoniona, to mamy obowiązek wobec państwa, 
narodu i każdego naszego wyborcy, aby o tym głośno 
mówić…

(Senator Bogdan Klich: Tak jest.)
…i przestrzegać, jakie mogą być skutki działania 

instytucji, która… (Oklaski) …w dość powszechnej 
opinii, nie tylko wydziałów prawa, nie tylko instytu-
cji międzynarodowych… Przypomnę, że Europejska 
Sieć Krajowych Rad Sądownictwa stosunkiem gło-
sów 100:6 podjęła decyzję o zawieszeniu polskiej 
Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka 
tej organizacji. Dlaczego? Dlatego, że według oceny 
dość powszechnej i zgodnej polska Krajowa Rada 
Sądownictwa nie spełnia wymogu niezależności, 
niezawisłości w swoim funkcjonowaniu. Czy mamy 
milczeć w tej sprawie? Wręcz przeciwnie, powin-
niśmy mówić, że skutki działania, skutki orzeczeń 
i wyroków tych sądów, których składy mogą być kwe-
stionowane z powodu niewłaściwych, niezgodnych 
z prawem wskazań Krajowej Rady Sądownictwa, 
mogą być w przyszłości przedmiotem postępowań 
o odszkodowania, mogą być też, zgodnie z przesłan-
ką… Prawnicy o tym wiedzą, że wydanie wyroku 
przez skład nieuprawnionych jest z mocy prawa nie-
ważne. Ile będzie takich wyroków, które będą kwe-
stionowane właśnie w oparciu o tę przesłankę?

Szanowni Państwo, nie odbierajcie opozycji prawa 
do krytyki, bo my mówimy w interesie nie tylko na-
szych wyborców, ale, jak myślę, w interesie porządku 
prawnego w Polsce, mając na względzie skutki, jakie 
przynosi działalność, taka działalność Krajowej Rady 
Sądownictwa. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: Brawo!)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan przewodniczący chciałby jeszcze zabrać 

głos i ustosunkować się do wystąpień senatorów…
(Głos z sali: Nie.)
…w dyskusji?
(Głos z sali: Tak.)
(Głos z sali: Ale on nie chce.)
Jest taka możliwość. To zależy od pana przewod-

niczącego.
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 

Leszek Mazur: Jestem do dyspozycji.)
(Głos z sali: Czyli tak?)
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(przewodniczący L. Mazur) było zadanie ustawodawcy działającego w poprzed-
nich składach Sejmu i Senatu. Skoro nie pojawiły 
się narzędzia prawne przez tak długi okres albo jeśli 
nawet się pojawiły w jakimś zakresie, to były reali-
zowane tylko w niewielkim stopniu… Przypomnę, że 
była ustawa, która przewidywała odpowiedzialność 
sędziów, którzy sprzeniewierzyli się zasadzie nieza-
wisłości w poprzednim, minionym okresie, i na pod-
stawie tej ustawy został wydalony z zawodu 1 sędzia.

A jeszcze chciałbym przypomnieć pewne do-
świadczenie, które wskazuje, jaki jest problem na-
wet z rozliczaniem spraw znacznie poważniejszych 
i oczywistych, można powiedzieć, zbrodni sądowych. 
Na konferencji, którą organizowaliśmy z kolei w tym 
roku, dotyczącej Żołnierzy Wyklętych – tytuł kon-
ferencji to „Historyczne źródła braku zaufania do 
sądownictwa” – dr Krajewski z Instytutu Pamięci 
Narodowej przypomniał, że w okresie tego powsta-
nia po roku 1945, bo tak to scharakteryzował, przez 
włączone do tego aparatu represji w sensie ścisłym 
sądownictwo zostało wydanych 8 tysięcy wyroków 
śmierci, z czego 5 tysięcy wyroków zostało wykona-
nych, przeciwko żołnierzom podziemia niepodległo-
ściowego. To jest liczba większa niż liczba wyroków 
wydanych na zbrodniarzy hitlerowskich. I pytanie: ile 
osób zostało pociągniętych do odpowiedzialności za 
te oczywiste zbrodnie popełnione w tamtym okresie? 
Były różne komisje, które próbowały w taki czy inny 
sposób sprawę rozwiązać, ale na obecnym etapie, 
nawet w trakcie konferencji, trudno jest uzyskać jed-
noznaczny obraz takiego opisu historycznego. Wydaje 
mi się, że to jest również taka pośrednia odpowiedź na 
pytanie. Podobny mechanizm zadziałał tutaj w kwe-
stii dekomunizacji, w związku z czym oczekiwanie od 
Krajowej Rady, że zajmie się tym problemem obecnie 
– zresztą nie bardzo wiem, jakie konkretne postulaty 
miałyby zostać zgłoszone – jest oczekiwaniem mało 
realistycznym, a właściwie nierealistycznym.

No, odnośnie do… W wypowiedzi pani senator 
Zdrojewskiej padły kwestie o dorabianiu na boku. Ja 
oświadczam: nie dorabiam na boku w żaden sposób. 
Szczegółowe dane podałem.

(Senator Stanisław Kogut: To nie dotyczy infor-
macji.)

Postępowania dyscyplinarne dotyczące sędziów, 
za jakieś, no, przekraczanie granic zaangażowania 
politycznego, są, moim zdaniem, możliwe do pro-
wadzenia i do przeprowadzenia ze względu na jed-
noznaczny zakaz prowadzenia takiej działalności. 
Aczkolwiek praktyczny problem polega na rozgrani-
czeniu, co takim zaangażowaniem jest, a co nie jest. 
Ale na ile znam stan postępowań dyscyplinarnych, 
to one dotyczą przede wszystkim tej przysłowiowej 
już kiełbasy, wiertarek, pendrive’ów… I nie da się 
sprawy załatwić czy zdezawuować takim stwierdze-
niem, że dotyczy to – jak w przypadku tej pani sędzi, 

rowie czy posłowie, którzy biorą udział w pracach 
Krajowej Rady, też nie reprezentują Sejmu, tylko re-
prezentują siebie. Każdy wykonuje samodzielny man-
dat. I myślę, że podczas pracy w Krajowej Radzie nie 
otrzymują oni żadnych instrukcji czy żadnych zaleceń 
co do tego, w jaki sposób mają podejmować decyzje, 
w jaki sposób głosować w sprawach indywidualnych 
czy opiniować projekty aktów.

Pan senator Zientarski próbował zdezawuować czy 
zakwestionował moją ocenę dotychczasowego spo-
sobu wybierania sędziów do Krajowej Rady, a więc 
takiego, że był to wybór sędziów przez sędziów, z po-
działem na jakby kurie reprezentujące poszczególne 
szczeble sądownictwa. Mówił, że fakt, iż na prze-
strzeni niemal 30 lat funkcjonowania Krajowej Rady 
Sądownictwa tylko 3 sędziów rejonowych wchodziło 
w skład tej rady, nie podważa wniosku o tym, że sę-
dziowie, większość sędziów, a więc także sędziowie 
sądów rejonowych, byli reprezentowani, ponieważ ci, 
którzy w tej Radzie przeważali, a więc sędziowie są-
dów wyższych instancji, przechodzili kiedyś również 
przez sąd rejonowy. Jednak ten podział kurialny ma 
charakter bardzo, bardzo warstwowy, bardzo utrwa-
lony. Przypomnę, że zgromadzenia sędziów istnieją 
na szczeblu okręgów oraz na szczeblach apelacyj-
nych i one są całkowicie niezależne od siebie. Tutaj 
nie ma mowy o jakimś zastępowaniu kompetencji. 
W związku z tym, jeżeli do Krajowej Rady był wy-
bierany sędzia sądu rejonowego, to on siłą rzeczy 
reprezentował sędziów rejonowych. I trudno byłoby 
mi obronić tezę, że jeżeli w składzie Krajowej Rady 
przeważali sędziowie apelacyjni czy sędziowie Sądu 
Najwyższego, to zapewniało to właściwą reprezenta-
cję sędziów ze szczebla rejonowego.

Padła tu też taka teza czy kwestia, że mamy do 
czynienia z… Tzn. pani senator Zdrojewska nawią-
zywała do dekomunizacji. Ja po prostu nie widzę 
tutaj roli Krajowej Rady. Już nie tylko dlatego, że 
mamy wiele do zrobienia, że mamy określone wy-
raźnie pewne statutowe czy ustawowe zadania. Temat 
dekomunizacji leży w pierwszym rzędzie w gestii 
innych instytucji, np. Instytutu Pamięci Narodowej, 
który się przecież tym zagadnieniem zajmuje. Zresztą 
upływ czasu spowodował, że kwestia jest niezwykle 
trudna do przeprowadzenia w takim aspekcie – w cu-
dzysłowie powiem – rozliczeniowym czy pociągania 
do odpowiedzialności. Mieliśmy spotkanie z sędziami 
niemieckimi, zawsze jest to pole do wymiany do-
świadczeń. Otóż państwo niemieckie problem ten roz-
wiązało w sposób szybki, definitywny i zdecydowany 
na początku lat dziewięćdziesiątych. Zajęło to bodajże 
od 6 miesięcy do roku i skończyło się wymianą kadry 
sędziowskiej na poziomie 60%, a w pionie karnym 
nawet na poziomie 80%. Niestety, wydaje się, że to 
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(przewodniczący L. Mazur) z informacji, którą przedstawiałem w roku ubiegłym, 
że te uchwały, które wtedy były podejmowane przez 
Krajową Radę Sądownictwa, nie tyle – w mojej ocenie 
– broniły sędziów, ile kontestowały wszelkie zmiany. 
Tam była cała lista opinii, które po prostu podwa-
żały wszystkie praktycznie rozwiązania dotyczące 
sądownictwa dyscyplinarnego, Sądu Najwyższego, 
Krajowej Rady Sądownictwa czy prokuratury.

Padła też taka teza, że sędziowie, którzy nie 
uznają nas za KRS i nie biorą udziału w tych proce-
durach nominacyjnych, rezygnują z awansu. Są tacy, 
którzy rezygnują, ale są tacy, którzy nie rezygnują. 
Jeżeli w tych procedurach nominacyjnych, które 
myśmy przeprowadzili, dotychczas wzięło udział 
ponad 2 tysiące kandydatów, z których zdecydowa-
na większość to sędziowie, to teza o tym, że skala 
kontestacji jest wysoka, jest trudna do przyjęcia. Ja 
zresztą jej jakoś nie zauważam. Bo np. nawet obecnie 
w konkursie, tym warszawskim, dotyczącym sądów 
warszawskich, gdzie jest do obsadzenia 120 albo 130 
stanowisk, a kandydatów jest bodajże 380, nie ma… 
A ten konkurs na etapie sądów, przed przekazaniem 
do Krajowej Rady, trwa już około roku, a na pewno 
8, 10 miesięcy. W każdej chwili kandydat może się 
wycofać, tymczasem czegoś takiego nie widzimy 
i to pomimo tych uchwał, które zobowiązują pre-
zesów do nieprzekazywania akt czy nienadawania 
biegu tym procedurom. Nikt się nie wycofuje – nie 
ma ani jednego oświadczenia o wycofaniu się z tego 
konkursu.

Trudno jest mi… Padło tu takie słowo, jakby 
podsumowujące nasze funkcjonowanie, jak „nie-
użyteczna”. No, mam takie wrażenie, że pan senator 
Zientarski chyba nie był obecny podczas pierwszej 
części mojego wystąpienia. Ono może rzeczywiście 
było nudne, bo sprowadzało się do podawania róż-
nego rodzaju liczb. Przypomnę, że do chwili obec-
nej myśmy zaopiniowali ponad 700 kandydatów, 
a 300 z nich otrzymało nominacje od prezydenta. 
W związku z tym twierdzenie, że nasza praca jest 
nieużyteczna, nie znajduje odzwierciedlenia w tej 
informacji.

Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy… Pan senator Pociej 
mówił o tym, że postępowania w Sądzie Najwyższym 
uległy wydłużeniu, no ale zostały zakwestionowane 
rozwiązania, które zmierzały do tego, żeby tym postę-
powaniom w Sądzie Najwyższym nadać jakieś cechy 
sprawności. Wydłużenie wieku orzekania, tzn. za-
chowanie dotychczasowego wieku na poziomie 70 lat 
powoduje, że… Jak zapoznawaliśmy się z różnego 
rodzaju dokumentami na potrzeby opiniowania wnio-
sków o przedłużenie przez prezydenta możliwości 
orzekania przez sędziów Sądu Najwyższego, to oka-
zało się, że większość tych sędziów jest na zwolnie-
niach lekarskich albo korzysta z urlopów i po prostu 
ich zawodowa aktywność jest znacznie mniejsza niż 

która, zdaje się, spodnie wyniosła – osób już w stanie 
spoczynku, bo te same zasady odpowiedzialności 
dotyczą sędziów w stanie spoczynku, albo stwierdze-
niem, że ta osoba była chora psychicznie czy miała 
jakieś problemy… Dlatego że w przypadku wiertarki 
czy pendrive’ów, w szczególności tych pendrive’ów, 
mieliśmy do czynienia z tzw. działaniem wspólnym, 
działaniem sędziego szczebla apelacyjnego w poro-
zumieniu z małżonką. Kilka razy… Tak więc tutaj 
aspekt ściśle kryminalny jest sprawą oczywistą.

Ale to, że w ogóle istniała konieczność zreformo-
wania sądownictwa dyscyplinarnego i nadania mu 
jakiegoś takiego bardziej efektywnego charakteru, 
wynika ze znanego z pewnością państwu senatorom, 
takiego stanowiącego egzemplifikację tego, jak ten 
system działał poprzednio… Mieliśmy sprawę sę-
dziego z Żyrardowa, co do którego wypowiedział 
się – i uniewinnił tego sędziego – Sąd Najwyższy. 
Chodziło o 50 zł na stacji benzynowej.

Ja tego orzeczenia nie będę komentował, tylko 
powiem, jaka jest recepcja tego zjawiska w następu-
jącej relacji. Kiedy przyjeżdżają… kiedy dochodzi do 
spotkań z sędziami z zagranicy i toczy się dyskusja, 
najczęściej mająca taki wydźwięk, że tutaj są represje, 
że tu są postępowania dyscyplinarne wobec sędziów 
itd., itd… Kiedy zapoznają się z tym nagraniem, to 
wszelkie dyskusje się kończą. To jest dla naszych 
gości coś po prostu zupełnie niewytłumaczalnego, 
niezrozumiałego, niewytłumaczalnego. A tymcza-
sem chodzi o wyrok Sądu Najwyższego, ostatecznej 
instancji. No, w takim właśnie stanie faktycznym… 
Państwo to przecież pamiętają.

Pani senator Sztark wskazała wady tego rozwią-
zania, które polega na tym, że sędziowie do Krajowej 
Rady są wybierani nie przez sędziów, tylko przez 
Sejm. Ja tu jeszcze raz tylko hasłowo powiem: chodzi 
o to, że władzę suwerenną sprawuje naród zgodnie z, 
o ile dobrze pamiętam, art. 4 konstytucji. Ten naród 
jest reprezentowany przez Sejm. Wybór sędziów do 
Krajowej Rady przez Sejm zapewnia demokratyczną 
kontrolę sądownictwa.

Przypomnę zapisy konstytucji, z której jeste-
śmy tak dumni, a które przypomniał kiedyś pan dr 
Żurawski vel Grajewski: w Konstytucji 3 maja zapisy 
dotyczące wyboru sędziów sprowadzały się do tego, 
że byli oni wybierani przez sejmiki ziemskie. A jest to 
rozwiązanie, z którego jesteśmy dumni. I wydaje się, 
że już wtedy dostrzegano właśnie taki walor podziału 
władzy, podziału i współdziałania.

Pan senator Zientarski wskazał, że my na uchwały 
poprzedniej rady, które broniły sędziów, zasady nie-
zawisłości i niezależności sądownictwa… To moje 
sprawozdanie dotyczy roku 2018, tak więc ja takimi 
szczegółowymi danymi nie dysponuję. Ale pamiętam 
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(przewodniczący L. Mazur) Korzystając z faktu obecności pana ministra 
Muchy, który reprezentuje wnioskodawcę – wnio-
skodawcą tej ustawy, przypomnę, był pan prezydent 
Rzeczypospolitej – ograniczę moje wystąpienie wy-
łącznie do opisu prac komisji, a przedstawienie usta-
wy pozostawię panu ministrowi, który znakomicie to 
zrobił na naszym posiedzeniu komisji.

Proszę państwa, w trakcie posiedzenia ko-
misji zostały zaproponowane poprawki przez 
Związek Banków Polskich i Stowarzyszenie „Stop 
Bankowemu Bezprawiu”. Te poprawki zostały omó-
wione przez wnioskodawców i zaopiniowane przez 
Biuro Legislacyjne, a także zaopiniowane przez 
przedstawiciela rządu i pana ministra reprezentują-
cego Kancelarię Prezydenta. Propozycje poprawek, 
które zgłaszał Związek Banków Polskich, general-
nie zmierzały do zmniejszenia obciążeń sektora 
bankowego wpłatami na rzecz Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców. Z kolei proponowana poprawka 
Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu” roz-
szerzała zakres działania tego funduszu. Ostatecznie 
po wysłuchaniu dyskusji komisja zdecydowała się nie 
wprowadzać poprawek do przyjętej ustawy.

Dodatkowo w trakcie posiedzenia w związ-
ku z informacją, którą przedstawił przedstawiciel 
Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu”, 
komisja zdecydowała, by zwrócić się do Komisji 
Nadzoru Finansowego o przedstawienie informacji 
o działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia 
stosowania przez banki klauzul abuzywnych w ob-
rocie gospodarczym.

To tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie z prac komisji. 
Oczywiście jestem do dyspozycji panów senatorów.

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?

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

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

w przestrzeni publicznej niejako wisi w powietrzu. 
Chodzi mianowicie o pewną zmianę, jaka nastąpiła 
w filozofii tej ustawy, i pewne niezadowolenie środo-
wiska tzw. frankowiczów z tych zmian, które zostały 
podjęte w ostatniej fazie prac sejmowych nad tą ustawą. 
Czy można prosić pana senatora o jakiś szerszy komen-
tarz do tego? Czy w ogóle na ten temat była dyskusja?

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak.)
A później zadam drugie pytanie. Dziękuję.

aktywność osób w młodszym wieku, co się wydaje 
oceną czy oczekiwaniem racjonalnym.

Sądząc po tych wyrazach, nie wiem, uznania, 
przynajmniej z jednej strony… Rozumiem że te wy-
jaśnienia czy dodatkowe informacje są wystarczające 
dla Wysokiej Izby, wobec czego pozwolę sobie po-
dziękować. (Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: Niech pan nie żartuje.)

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję panu Leszkowi Mazurowi, przewodni-
czącemu Krajowej Rady Sądownictwa, za przedsta-
wienie Senatowi informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy 
o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trud-
nej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt 
mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu ostatniego po-
rządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, 
że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Jest sprzeciw?
(Głos z sali: Nie.)
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli 
kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1219, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1219 A.

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

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na swo-

im posiedzeniu dziś rano rozpatrzyła ustawę o zmia-
nie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli 
kredyt mieszkaniowy, oraz niektórych innych ustaw; 
druk senacki nr 1219.

Komisja po wnikliwej analizie ustawy i znakomi-
tej dyskusji z udziałem wszystkich zainteresowanych 
stron rekomenduje Senatowi przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek.
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kwestie rozwiązywania problemów frankowych 
rozstrzygają się w sądach. Oczywiście jest też ocze-
kiwanie na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, którego zapowiedź została zaprezento-
wana przez rzecznika trybunału. Jeśli wyrok będzie 
zgodny z zapowiedzią, to frankowicze otrzymają 
ogromne wsparcie nie tylko z polskich sądów.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czym się różnią 

kredyty frankowe wzięte przez ludzi, którzy dzisiaj 
nie mogą czy nie dają rady ich spłacać, od kredytów 
złotówkowych? Czym różnią się naciągnięci przez 
ogłoszenia i zwabieni pokusą szybkich zarobków lu-
dzie, którzy zainwestowali w Amber Gold, ludzie, 
którzy zainwestowali w kryptowaluty… Wczoraj ko-
lejna giełda została zamknięta i ponoć ludzie stracili 
120 milionów zł. Czy to nie jest tak, że w którymś 
momencie Polska, parlament czy prezydent muszą 
odpowiadać za czasami naiwność, a czasami zbyt po-
chopne podejście do spraw związanych z pieniądzem?

Senator Grzegorz Bierecki:
To bardzo dobra uwaga. Ona pokazuje i pozwala 

nam zrozumieć różnice światopoglądowe, które nas 
dzielą. Można powiedzieć, że… Wyobraźcie sobie 
państwo, że jeszcze nie tak dawno w Australii uwa-
żano, że nie ma potrzeby posiadania czy funkcjono-
wania systemu gwarancji dla depozytów, bo przecież 
lokowanie pieniędzy w banku to jest prywatne ryzyko 
tego, kto to robi. Taki sposób myślenia kiedyś obo-
wiązywał. Niemniej jednak cywilizacja się rozwinęła 
i jedną ze zdobyczy cywilizacji jest przekonanie, że 
państwo ma chronić słabszą stronę. Czyli po to po-
datnicy wybierają swój rząd, aby chronił ich też przed 
przemocą wielkich korporacji, która jest zjawiskiem 
ogólnoświatowym, nasilającym się i wynika jak gdy-
by z istoty tych wielkich korporacji, bo one zawsze 
dążą do monopolu i do maksymalizacji zysków.

Tak więc historia kredytów frankowych, zresztą 
dobrze, że o tym w tej Izbie mówimy… Przypomnę 
państwu, że w poprzedniej kadencji tu, w Senacie 
mieliśmy całodniową debatę o kwestii kredytów 
frankowych. W trakcie tej debaty ujawniliśmy wte-
dy przecież fundamentalne rzeczy. Po pierwsze, nie 
było franków. Po drugie, klauzule były wpisywane 
do umów ze świadomością, że będą one szkodliwe 
dla konsumentów, że wywołają szkodliwy skutek. Po 

Senator Grzegorz Bierecki:

Tak. Dziękuję bardzo za to pytanie.
Rzeczywiście była nie tylko dyskusja, ale otrzy-

maliśmy pisma od Stowarzyszenia „Stop Bankowemu 
Bezprawiu”, także od organizacji „Kup franki”. Te 
organizacje nie kryły swojego rozczarowania kształ-
tem ustawy przyjętej przez Sejm, ale wydaje mi się 
– zresztą taką opinię podzielali chyba wszyscy człon-
kowie komisji – że wynika to z niewłaściwie kiero-
wanych oczekiwań, tak bym powiedział.

Kwestia rozwiązania… Ta ustawa nie jest ustawą, 
która rozwiązuje problem tych nieuczciwych abu-
zywnych kredytów oferowanych w walutach obcych, 
głównie we frankach. Ten problem rozwiązywany jest 
przez państwo polskie na drodze sądowej. Są już do-
bre wyroki Sądu Najwyższego. Informował nas zresz- Sądu Najwyższego. Informował nas zresz-nas zresz-
tą o liczbie procesów przedstawiciel Ministerstwa 
Sprawiedliwości, podał konkretne liczby spraw toczą-
cych się przed sądami i powiedział o dynamice tych 
procesów, o tym, że szybko przyrasta liczba pozwów. 
Informacja o tym, że można wygrać i że stanowisko 
Sądu Najwyższego zmieniło się na przestrzeni ostat-
nich kilku lat, jest wielką zachętą dla tzw. frankowi-
czów do wytaczania powództwa bankom. I to jest 
właściwa droga, najwłaściwsza. Niepotrzebna jest 
interwencja ustawowa, skoro sprawy są rozstrzygane 
w sądach.

Ta ustawa jest ustawą, która mówi o pomocy 
w spłacie kredytów mieszkaniowych dla wszystkich 
kredytobiorców, nie tylko tych, którzy posiadają zo-
bowiązania indeksowane, nominowane w walutach, 
ale także tych, którzy zaciągnęli kredyty złotówko-
we. Ustawa stwarza stale funkcjonujący mechanizm 
funduszu. To ma być trwała instytucja prawna – nie 
tak jak w przypadku poprzedniej ustawy, gdzie była 
instytucja czasowa – która będzie służyła pomocą 
ludziom, którzy wpadną w kłopoty, spłacając swo-
je zobowiązania z tytułu kredytów hipotecznych. 
Niewątpliwie w tej ustawie jest pomoc dla osób, któ-
re przejściowo znajdują się w trudnościach. Ta po-
moc będzie oferowana poprzez Bank Gospodarstwa 
Krajowego ze środków funduszu, na który składać 
się będą banki. Tak więc będzie to funkcjonować bez 
użycia środków pochodzących z budżetu państwa.

To dobry mechanizm. Wypada nam podzięko-
wać panu prezydentowi za przygotowanie tej ustawy, 
choć oczekiwania frankowiczów były takie, że my tą 
ustawą rozwiążemy problem abuzywnych klauzul 
umów kredytowych. Nie jest to właściwa ścieżka. 
My powinniśmy pracować raczej nad ułatwieniem 
czy przyspieszeniem rozstrzygania spraw sądowych, 
aby każdy, tak jak indywidualnie zaciągnął kredyt, 
indywidualnie otrzymał własną sprawiedliwość.

Być może było tu pewne nieporozumienie doty-
czące tej ustawy, ale szczęśliwie, jak powiedziałem, 
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(senator G. Bierecki) się w tej chwili. Niestety, nie mam tego w swoich 
notatkach. No, to są tysiące. Nie wiem, czy ktoś… 
Może pan minister pamięta tę liczbę? Czy pamiętacie 
państwo tę liczbę? Są to tysiące spraw. Może moi 
współpracownicy z komisji budżetu, którzy pewnie 
obserwują naszą debatę, dostarczą mi te liczby, bo 
one były w…

(Senator Kazimierz Kleina: 50 tysięcy wszystkich 
spraw, różnych.)

50 tysięcy ‒ taką liczbę zapamiętał senator Kleina.
(Senator Kazimierz Kleina: Łącznie, różnych.)
Ja zawsze starałem się być precyzyjny, stąd to moje 

wystąpienie…
Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia finalne, to jest 

szybko przyrastająca liczba prawomocnych wyro-
ków już korzystnych dla frankowiczów. Są 2 bardzo 
ważne wyroki Sądu Najwyższego, w których uznano, 
że klauzule abuzywne powinny być wykreślone, wy-
gumkowane z umowy, co oznacza, że w przypadku 
kredytów indeksowanych do franka mechanizm in-
deksacji zostaje usunięty, a zobowiązanie do spłaty 
będzie wynosić tyle, ile złotówek się wzięło w dniu 
wypłaty kredytu. To jest fundamentalna sprawa. Sąd 
Najwyższy pozostawił jednak oprocentowanie takie, 
jakie było przyjęte w umowie – ponieważ nie jest 
to klauzula abuzywna – w związku z czym wobec 
takiego wyroku posiadacze tych kredytów franko-
wych mieli rzeczywiście bardzo atrakcyjną usługę. 
Ale myślę, że należy im się taka rekompensata za lata 
cierpień, których doznali.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Powiedział 
pan tutaj dużo nie tylko na temat ustawy, ale trochę 
szerzej – i bardzo fajnie. Czy mógłby pan senator 
powiedzieć, w których latach była największa liczba 
kredytów frankowych i jaka w tych latach była re-
komendacja KNF? Czy pan ją zna? A jeśli nie, to ja 
w debacie o tym powiem.

Senator Grzegorz Bierecki:

Tak. Ja oczywiście wiem, że KNF wtedy – wtedy 
– nie rekomendowała kredytów frankowych. To…

(Senator Kazimierz Kleina: Kiedy?)
Największa liczba kredytów tzw. frankowych była 

udzielana w okresie 2007–2009.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, w 2008 się skoń-

czyło… Ale dobrze.)

trzecie wreszcie, państwo polskie widziało ten proce-
der i nie reagowało. To przecież wtedy usłyszeliśmy 
od ówczesnego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. 
Zresztą zachęcam państwa do lektury niedawno opu-
blikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli, który 
był przygotowany na prośbę mojej komisji ‒ myśmy 
z takim wnioskiem wystąpili ‒ a który pokazuje, jak 
bezczynne było państwo polskie w sprawie tzw. kre-
dytów frankowych. To było…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale kto uchwalił 
ustawę?)

(Rozmowy na sali)
Zadasz pytanie, Kazimierzu Drogi, odpowiem.
A więc…
(Senator Kazimierz Kleina: Żeby tak fałszować…)
Tak więc ta ustawa, jak powiedziałem, nie rozwiązu-

je problemu kredytów frankowych ‒ to rozwiązanie jest 
na innej ścieżce ‒ ale udziela wsparcia wszystkim tym, 
którzy… stwarza mechanizm wsparcia dla wszystkich 
tych, którzy mają kłopoty z regulowaniem swoich zobo-
wiązań z tytułu kredytu mieszkaniowego. I to jest bar-
dzo dobre rozwiązanie, to jest bardzo dobre rozwiązanie.

Pozwoliłem sobie na tak szeroką dygresję, ponie-
waż zauważyłem właśnie, że możemy w tym mo-
mencie pokazać tę naszą różnicę światopoglądową. 
Prawda? Ja jestem przekonany, że państwo może i po-
winno stać po stronie słabszych i chronić interesy 
konsumentów.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja bym prosił o rozwinięcie 

sprawy tych postępowań sądowych, ponieważ ja nie 
wiem, czy jest dzisiaj przedstawiciel Ministerstwa 
Sprawiedliwości i czy będzie się wypowiadał na ten 
temat. Gdyby pan zechciał chociaż powiedzieć, ile ta-
kich spraw obecnie się toczy przed sądami, czy jakieś 
skończyły się już w sposób skuteczny, tzn. na korzyść 
frankowiczów z prawomocnym orzeczeniem, i czy 
jest jakaś statystyka wskazująca na długość trwania 
takiego postępowania ‒ wiemy, że to jest oczywiście 
istotny czynnik w całej tej sprawie… Tak że o jakiś 
komentarz do tego bym prosił pana senatora.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Otrzymaliśmy szczegółową informację na posie-

dzeniu komisji dotyczącą liczby procesów toczących 
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(senator G. Bierecki) się zarówno do tych kredytobiorców, którzy mają kre-
dyty złotowe, jak i tych, którzy mają kredyty indek-
sowane czy denominowane do walut obcych. Jeżeli 
ktoś spełnia kryteria do skorzystania ze wsparcia, to 
może się o to wsparcie ubiegać, niezależnie od tego, 
czy ten kredyt będzie właśnie odnoszony do waluty 
obcej, czy będzie kredytem złotowym.

Bardzo wyraźnie rozszerzone zostały kryteria 
udzielania tej pomocy, dlatego że z jednej strony 
została zmieniona definicja, jeżeli chodzi o kredyt 
mieszkaniowy – jest bardzo rozszerzona – a z drugiej 
strony kryteria zostały zliberalizowane w taki spo-
sób, że o pomoc mogą się ubiegać te osoby, dla któ-
rych wartość wskaźnika „rata do dochodu” to 50%. 
Mówimy tu o stosunku wydatków kredytobiorcy 
związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej 
i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięczne-
go dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy. 
Ta zmiana jest zmianą w stosunku do obecnie obo-
wiązującego rozwiązania prawnego, aktualnego stanu 
prawnego, o 10 punktów procentowych. Próg, który 
jest obecnie w ustawie, wynosi 60%.

Po drugie, ustawa wprowadza dwukrotne podwyż-
szenie wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
kwot dochodu na 1 członka rodziny lub na osobę 
samotnie gospodarującą. Otrzymanie wsparcia bę-
dzie możliwe w przypadku, gdy miesięczny dochód 
gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne 
koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekro-
czy tych kwot. Zwiększamy to dwukrotnie, czyli to 
rozwiązanie to jest bardzo istotna zmiana.

Dalej: w ustawie utrzymana została przesłanka czy 
ten warunek korzystania ze wsparcia, jakim jest status 
bezrobotnego w przypadku kredytobiorcy.

Zakres pomocy. Ta pomoc, która według aktu-
alnego stanu prawnego obejmowała pomoc przez 
18 miesięcy w kwocie 1 tysiąca 500 zł… Ta pomoc 
może być udzielana przez 36 miesięcy w kwocie 2 ty-
sięcy zł. Mówimy o spłacie całej raty. Tak? Czyli jeżeli 
rata wynosi powyżej 2 tysięcy zł, to do 2 tysięcy zł 
miesięcznie przez 3 lata… Tak że tu będziemy mieli 
sytuację taką, że to wsparcie może sięgnąć – po prze-
mnożeniu – kwoty 72 tysięcy zł.

Trzeba bardzo wyraźnie wskazać, że jest też nowa 
instytucja prawna, jaką jest pożyczka na spłatę za-
dłużenia. Chodzi o sytuacje tego rodzaju: jeżeli kre-
dytobiorca podejmie dramatyczną decyzję, żeby zbyć 
nieruchomość, na której jest zabezpieczenie, czyli tę 
nieruchomość, którą nabył z kredytu mieszkaniowe-
go, ale nie wystarczy tych środków na to, żeby spłacić 
całe zobowiązanie, zwolnić się z długu, to będzie 
możliwość uzyskania wsparcia właśnie w ramach 
takiej pożyczki.

Mamy wyraźne wsparcie udzielane przez 3 lata, 
po których następuje okres 2-letniej karencji. Czyli 
w istocie rzeczy mamy sytuację taką: od momentu 

No…
(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli przeciętnie, 

przeciętnie…)
Był wtedy pewien boom gospodarczy, mieszkanio-

wy, finansowany kredytami w tamtej walucie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
(Senator Kazimierz Kleina: Za czasów pierwszego 

PiS.)
Tak. Potem niestety… Moja uwaga dotycząca de-

baty, którą mieliśmy tutaj, w Senacie, w roku chyba 
2012, w związku z opinią czy informacją o działa-
niach Komisji Nadzoru Finansowego przedstawianą 
przez ówczesnego przewodniczącego, dotyczyła braku 
skutecznych działań Komisji Nadzoru Finansowego 
wobec stosowanych klauzul abuzywnych. Tego to 
dotyczyło.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez prezyden-

ta. Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony pan 
Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

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

(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 
Mucha: Tak.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa  
Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponieważ pan przewodniczący w ramach spra-

wozdania bardzo trafnie i szeroko omówił tę pro-
blematykę, ja ograniczę się do wskazania głównych 
elementów, jeżeli chodzi o treść merytoryczną usta-
wy. Bo dyskusja, która toczy się od 2 lat, była prowa-
dzona bardzo szeroko w toku prac parlamentarnych. 
Dzisiaj także debatowaliśmy o tym na posiedzeniu 
komisji.

Jak sam tytuł projektowanej ustawy przedstawio-
nej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nowi, mówimy tu o ustawie, która dotyczy wsparcia 
kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. 
Ustawa, tak jak tutaj trafnie zostało wskazane, odnosi 
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(zastępca szefa P. Mucha) ustawy – wtedy bardzo duża liczba tych wniosków 
była składana – a dzisiaj jest ono znikome. To jest 
wprowadzenie, tak jak tutaj trafnie mówił pan prze-
wodniczący Grzegorz Bierecki, takiego rozwiązania 
prawnego, które jest oczywiście potrzebne tu i teraz – 
bo mówimy o wsparciu wszystkich, którzy dzisiaj na 
tę pomoc czekają – ale też będzie trwałym elementem 
systemu i będzie mogło służyć pomocą wszystkim 
kredytobiorcom. Kiedy mówimy o kredycie miesz-
kaniowym, hipotecznym, to państwo macie świado-
mość, że ta perspektywa jest kilkudziesięcioletnia. 
Może się tak zdarzyć, że ten, kto uzyskał kredyt, ma 
w danym momencie pewnego rodzaju przejściową 
sytuację – to mogą być kwestie rodzinne, osobiste, 
zdrowotne, inne, to może być utrata pracy – i będzie 
takiego wsparcia potrzebował. I przed wypowiedze-
niem kredytu będzie miał możliwość ubiegać się 
o to wsparcie, skorzystać z tego wsparcia, a później 
w bardzo długim okresie te środki spłacić. One będą 
nieoprocentowane, częściowo umorzone. Tak więc 
absolutnie wskazuję na trafność tych rozwiązań.

Chciałbym powiedzieć, że podczas głosowania 
w Sejmie, co też jest przedmiotem naszej satysfak-
cji, głosów za ustawą było 240. Jedynie 5 głosów 
było przeciw, a 169 posłów wstrzymało się od gło-
su. Głosy poparcia były głosami posłów, którzy re-
prezentują klub PO-KO, za co chcę podziękować, 
i oczywiście, w większości, głosami posłów Prawa 
i Sprawiedliwości. Ale to nie był podział, powiedział-
bym, stricte polityczny. Udało się to przeprowadzić. 
Komisja, o czym mówił pan przewodniczący, 5 głosa-
mi – nie było głosów przeciw i nikt się nie wstrzymał 
– tę ustawę poparła.

Pojawiło się – trochę może antycypuję te kwe-
stie – wiele głosów w toku dyskusji dotyczących 
trwających postępowań sądowych. Trzeba bardzo 
wyraźnie podkreślić: ustawa nikogo nie hamuje, 
nikomu nie zamyka drogi sądowej. To, o czym tu-
taj mówił także pan przewodniczący, to jest rzecz, 
która jest jednoznacznie przez nas postrzegana. Nie 
ma żadnej zgody na stosowanie przez banki klauzul 
abuzywnych, nie ma żadnej zgody na takie klauzule 
w umowach, jakie są wpisane do rejestru klauzul 
niedozwolonych. Jest to dzisiaj pole aktywności 
organów państwa, które w tej sprawie interweniu-
ją i się wypowiadają. Mówię tutaj o działalności 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mó-
wię o rzeczniku finansowym, mówię o tym, co się 
dzieje w przestrzeni organów, także nadzoru. Dzisiaj 
komisja wystosowała wniosek do KNF, żeby na bie-
żąco to monitorować.

Ustawa jest narzędziem wsparcia, a jeżeli cho-
dzi o klauzule abuzywne, to bardzo podkreślamy – 
Kancelaria Prezydenta organizowała spotkanie w tym 
zakresie – że tego rodzaju działania, niedozwolone, 
niezgodne z prawem europejskim i prawem krajo-

pojawienia się takiej sytuacji kryzysowej u kredy-
tobiorcy czy w ramach tego gospodarstwa domowe-
go mamy 5 lat na to, żeby doprowadzić do sytuacji, 
w której następuje spłata, przy czym ta spłata nastę-
puje w okresie 12 lat. Te kwoty są nieoprocentowane, 
czyli tę udzieloną w ciągu 3 lat pomoc zwracać będzie 
można w ciągu 12 lat bez żadnych odsetek i jeszcze 
z tego rodzaju mechanizmem, który zakłada, że jeżeli 
ta spłata będzie terminowo dokonywana przez 100 rat, 
to ostatnie 44 raty zostaną automatycznie umorzone. 
No, takich warunków nigdzie nie ma, takiego rodzaju 
pomocy czy wsparcia. Poza tym ten mechanizm za-
kłada także możliwość uzyskania, w nadzwyczajnych 
okolicznościach, wsparcia ponad to automatyczne 
umorzenie. Tego rodzaju możliwość jest.

I wreszcie, pojawił się tryb odwoławczy. Jeżeli 
kredytobiorca zwraca się z wnioskiem… Powiedzmy, 
że mam problem ze spłatą kredytu, z obsługą kredy-
tu mieszkaniowego, więc zwracam się z wnioskiem 
o udzielenie wsparcia, o którym mowa w tej ustawie. 
Przepis wprost stanowi o tym, że nie można wypo-
wiedzieć umowy kredytu czy pożyczki w okresie 
rozpatrywania tego wniosku. Co więcej, gdyby bank, 
pomimo tego, że przesłanki spełniam, nie wydał de-
cyzji pozytywnej, jest możliwość odwołania do rady 
funduszu. Jeżeli rada funduszu stwierdzi, że dana 
osoba, dany kredytobiorca kwalifikuje się do uzy-
skania tej pomocy, to taki kredytobiorca… Ciężar 
w postaci opłaty od odwołania przerzucony jest na 
bank, a kredytobiorca uzyska jeszcze od tego banku 
wsparcie, które będzie odpowiadać kwocie – moż-
na tak powiedzieć, odwzorowując te przepisy – tego 
wsparcia, które by uzyskiwał, gdyby nie opóźnienie 
związane z tą procedurą odwoławczą.

Mamy takie przekonanie, że te rozwiązania to są 
rozwiązania, które są dzisiaj absolutnie pożądane, 
są potrzebne.

W ramach środków Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców mamy zagregowane ponad 600 mi-
lionów zł. To są pieniądze, które mogą być wyko-
rzystywane właśnie po to, żeby pomóc tym kredy-
tobiorcom, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji 
finansowej. Z powodu bardzo wąskiego rozumienia 
kredytu mieszkaniowego i dotychczas bardzo rygo-
rystycznych kryteriów co do możliwości skorzystania 
ze wsparcia do tej pory takich umów zawarto dzie-
więćset kilka. W ramach tych ponad 900 umów mamy 
podział – tak można powiedzieć na podstawie danych 
Banku Gospodarstwa Krajowego – mniej więcej pół 
na pół, tzn. połowa tych, którzy się zwrócili o udziele-
nie tej pomocy, to kredytobiorcy, którzy mają kredyty 
złotowe, a połowa to ci, którzy mają je w walutach ob-
cych. Jesteśmy świadomi tego, że to zainteresowanie 
miało miejsce przede wszystkim po wejściu w życie 
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(zastępca szefa P. Mucha) zydenta reprezentować w sprawie projektu ustawy co 
do zmiany kodeksu cywilnego, kiedy przy poparciu 
Sejmu i Senatu zlikwidowaliśmy wyjątek od zaka-
zu anatocyzmu, czyli zlikwidowaliśmy możliwość 
domagania się odsetek od zaległych odsetek przez 
instytucję kredytową tylko z tego tytułu, że to jest 
instytucja kredytowa. Bank mógł się domagać od-
setek od odsetek, dlatego że jest bankiem. Był taki 
przepis w kodeksie cywilnym, który funkcjonował od 
1965 r., brał się jeszcze z uwarunkowań poprzedniego 
systemu. Państwo w Wysokim Senacie też poparliście 
to rozwiązanie, żeby to wykreślić.

I można powiedzieć, że w przyszłości różne 
rozwiązania też mogą być dyskutowane. Jesteśmy 
świadomi postulatów, które się pojawiają, np. takiego 
rozwiązania jak klucze za dług. To też jest w deba-
cie publicznej postrzegane jako takie rozwiązanie. 
Ono polega na tym, że na banki przenosimy ryzyko, 
jeżeli chodzi o szacowanie wartości nieruchomości, 
żeby kredytobiorca mógł się zwolnić z długu na takiej 
zasadzie, że jeżeli nie jest w stanie obsługiwać tego 
kredytu, to mówi: dobrze, to ja chcę zrezygnować 
z tej umowy, zwracam nieruchomość, a proszę mnie 
zwolnić z długu. Żeby nie było takich sytuacji, które 
się zdarzają, że spłacamy kredyt – to było w sytu-
acjach odnoszenia kredytu do waluty obcej – a po 
wielu latach spłaty wartość nieruchomości jest niższa 
niż wartość kredytu. I wiele działań jest dzisiaj po-
dejmowanych przez państwo polskie, żeby te sprawy 
porządkować.

Przedstawiając więc Wysokiemu Senatowi prezy-
dencką, zgłoszoną przez pana prezydenta Andrzeja 
Dudę inicjatywę zmiany ustawy o wsparciu kredyto-
biorców znajdujących się w trudnej sytuacji finanso-
wej, pozwalam sobie prosić Wysoką Izbę o poparcie 
tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze pozostać na mównicy, na pewno 

będą pytania.
Pierwszy zgłosił się pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie… Podrążyłbym 

jeszcze temat wątku, nazwijmy to, sądowego. O ile 
wiem, pozew trzeba, zdaje się, składać w miejscu 
właściwym dla siedziby banku czy instytucji finan-
sowej, w której taka umowa została zawarta. Czy 
to nie jest ograniczenie? Np. klient mieszka w zu-
pełnie odległym miejscu… A ponadto to trafiałoby 
przeważnie do sądów warszawskich, już nie wiem, 
do którego okręgu itd. W każdym razie to by mogło 

wym, należy zupełnie eliminować. I o to też apelu-
jemy do wszystkich stron, jeżeli chodzi o stosunki 
w zakresie umów kredytu.

Co do kwestii związanych z wątkiem europejskim, 
to oczywiście jest tak, że monitorujemy to, co się dzie-
je, jeżeli chodzi o postępowania. Pojawiło się zapyta-
nie czy wystąpienie dotyczące rozstrzygnięcia kwestii 
prejudycjalnej Sądu Okręgowego w Warszawie. Toczy 
się postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. W toku tego postępowania zosta-
ła już sformułowana opinia rzecznika generalnego. 
Opinia rzecznika generalnego jest absolutnie w duchu 
prokonsumenckim z odwołaniem się do dyrektywy 
93/13. Można się spodziewać w najbliższym czasie 
także rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Głosy, które się pojawiają, jeżeli chodzi o deba-
tę publiczną… Ta ustawa potocznie była nazywana 
ustawą frankową. Ona jest ustawą o wsparciu kredy-
tobiorców i dotyczy także oczywiście tych, którzy 
mają kredyty odnoszone do walut obcych. Ja bym tu 
świadomie podkreślał znamiona wsparcia i element 
socjalny. To jest wsparcie dla wszystkich kredyto-
biorców, którzy mają trudną sytuację, niezależnie 
od tego, czy mają kredyty złotowe, czy mają kredyty 
odnoszone, indeksowane, denominowane do franka 
szwajcarskiego, a także do euro, do funta, do dolara. 
To jest rzecz, która jest potrzebna.

Jeżeli chodzi o działania prokonsumenckie 
w Kancelarii Prezydenta, to one się nie kończą. Były 
też zapytania w debacie publicznej, czy to znaczy, że 
Kancelaria Prezydenta hamuje wszelkie prace. Nigdy 
nie kończą się prace, które są uwarunkowane treścią 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. My mamy 
wprost wpisane do konstytucji, że państwo polskie 
chroni konsumenta jako stronę słabszą, zwłaszcza 
w zderzeniu z ogromną korporacją, jaką jest bank, 
który dysponuje fachową wiedzą prawników, eko-
nomistów, wszystkich pracowników tej instytucji. 
I z jednej strony jesteśmy świadomi tych decyzji, 
które zapadły w toku postępowania, procedowania tej 
ustawy, bo tu się pojawiła propozycja zmiany i mamy 
wykreślenie funduszu konwersji… Ale chciałbym 
powiedzieć tak: sama konwersja jako taka zawsze 
jest oczywiście możliwa, czy odwalutowanie kredytu. 
Czy to na wniosek klienta, czy jeżeli bank wychodzi 
z inicjatywą, te rozwiązania są możliwe. Jesteśmy tak-
że, tak jak powiedziałem, w przededniu rozstrzygnięć 
dotyczących orzecznictwa europejskiego, kształtuje 
się korzystna dla kredytobiorców linia, jeżeli chodzi 
o orzecznictwo sądowe, mówię o polskiej najwyższej 
instancji, o Sądzie Najwyższym także.

Działania prokonsumenckie prowadzimy. Ja przy-
pomnę, że nie tak dawno miałem zaszczyt pana pre-
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(senator J.M. Jackowski) kierowane – że do takiej dyskusji powinniśmy wrócić, 
bo mamy jeszcze wywodzoną z prawa rzymskiego 
zasadę actor sequitur forum rei, czyli że właściwość 
miejscowa jest określona przez miejsce zamieszka-
nia, siedzibę pozwanego. Jeżeli chodzi o właściwość 
umowną, ona może być różnie… Są przepisy w ko-
deksie postępowania cywilnego, które to regulują. Ale 
globalna refleksja – dziękuję za to pytanie – byłaby, 
moim zdaniem, potrzebna, gdybyśmy mogli się spo-
dziewać zwiększonej liczby spraw, wpływu nowych 
spraw.

Nie sposób też przesądzać, jakie będzie orzeczenie 
TSUE, ale doświadczenie uczy, że w bardzo dużej 
liczbie spraw – żeby nie powiedzieć: w ogromnej 
większości – ono jest zgodne z opinią rzecznika ge-
neralnego, a tutaj rzecznik generalny wypowiedział 
się w duchu bardzo prokonsumenckim. No, mamy też 
taką sytuację… Ja to bardzo podkreślam, Kancelaria 
Prezydenta zorganizowała wiele spotkań w tym za-
kresie. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z obiek-
tywną niezgodnością z prawem, to trzeba zawsze od-
woływać się do przepisów danej gałęzi prawa. Jeżeli 
przy zawieraniu umowy doszło do jakiegoś przestęp-
stwa, jest właściwa droga zawiadomienia o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa. Wiemy zresztą, że takie 
postępowania karne się toczą i pewne okoliczności są 
tam wyjaśniane. Jest takie duże postępowanie karne, 
które się toczy.

Jeżeli mówimy o przepisach konsumenckich, to 
klauzule abuzywne powinny być absolutnie elimi-
nowane z naszego obrotu prawnego właśnie dlatego, 
że stanowią nadużycie prawa, są niezgodne z prawem 
i z wartościami, które, jak przyjmujemy, prawo ma 
wyrażać.

Ostatni kontekst to jest to, co trzeba powiedzieć, 
prostując wszelkie nieprawdziwe komentarze czy wy-
powiedzi medialne, które mogą się tutaj pojawiać. 
Ta ustawa w żaden sposób niczego nie hamuje. Co 
więcej, trzeba Polaków cały czas namawiać do tego, 
że powinni, jeżeli mają wątpliwości, zgłaszać się do 
powiatowego rzecznika konsumentów, powinni zgła-
szać się do prawników.

Efektem zmiany prawa, która została poparta 
przez Wysoki Senat, jest to, że od 1 stycznia 2019 r. 
mamy nieodpłatne dyżury prawników w całej 
Polsce. Państwo to na pewno wiecie. Mam prośbę, 
żeby przekazywać tę wiedzę wyborcom, mówić, że 
na skutek zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej w każdym polskim powiecie od poniedział-
ku do piątku przez co najmniej 4 godziny dziennie 
powinien być dostępny prawnik, adwokat, radca 
prawny na dyżurze. Wystarcza złożenie oświad-
czenia, że nie jest się w stanie uiścić kosztów, jeżeli 
chodzi o pomoc prawną. Trzeba te umowy analizo-
wać, sprawdzać, weryfikować, a jak jest podstawa 
– iść do sądu.

powodować pewne przedłużanie się rozpatrywania 
tych spraw. Czy w pana opinii – a pan prezydent 
podnosi ten problem już od 4 lat, bardzo efektyw-
nie, i bardzo za to dziękujemy – właściwe by było, 
żeby np. wprowadzić taką ustawową regulację, która 
umożliwiłaby poszerzenie kręgu sądów właściwych 
do rozpatrywania tego rodzaju spraw o sąd właściwy 
ze względu na miejsce stałego zamieszkania wnio-
skodawcy? Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa  
Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Panie Senatorze, oczywiście dyskusja dotyczą-

ca właściwości miejscowej i w ogóle problemu roz-
poznawania spraw, które odnoszą się zwłaszcza do 
kredytów indeksowanych denominowanych do walut 
obcych, się toczy, także w ramach prac Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Tutaj podnoszone są także argu-
menty dotyczące posiadania specjalnej wiedzy czy 
pewnego doświadczenia, jeżeli chodzi o orzekanie 
w tych sprawach, gdzie mamy do czynienia z jednej 
strony z potrzebą uwzględnienia prawa europejskie-
go, z drugiej strony – sprawdzania rejestru klauzul 
niedozwolonych. Bo to powinna być tzw. oczywista 
oczywistość, że sąd, stosując prawo, ma świadomość, 
że dana klauzula jest klauzulą wpisaną w rejestrze. 
Ale niestety zdarzają się takie przypadki, także nam 
są one sygnalizowane, że sąd nie uwzględnia tego, 
bym powiedział, w toku orzekania. Zresztą rozmaite 
orzeczenia zapadały, odkąd się pojawiły tego rodzaju 
procesy. Tak jak mówię, dzisiaj ta linia orzecznictwa 
się klaruje. I ja bym nie wykluczał… Nie chcę wcho-
dzić w sferę domeny Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Myśmy dzisiaj dyskutowali na posiedzeniu komisji 
o tym, ile jest spraw, na jakim są etapie w danej in-
stancji. Według mojej pamięci było kilkaset, ok. 700 
rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o sąd rejonowy, na pozio-
mie pierwszej instancji. Były też oczywiście sprawy 
w sądzie okręgowym, jako zarówno sądzie drugoin-
stancyjnym, jak i sądzie pierwszej instancji. To były 
wielkości przekraczające po 1 tysiąc spraw. Były tak-
że rozstrzygnięcia na poziomie sądów apelacyjnych.

Nie ulega wątpliwości – zwłaszcza gdyby okazało 
się, że rozstrzygnięcie, o którym mówimy, w sprawie, 
która toczy się przed TSUE, jest korzystne dla kon-
sumentów, co mogłoby prowadzić do zwiększonej 
aktywności, jeżeli chodzi o potencjalnych powodów, 
byłaby większa liczba spraw, powództw, które byłyby 
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(zastępca szefa P. Mucha) Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja oczywiście 
uważam, że to dobrze, że pojawia się ustawa, która 
w pierwszej kolejności będzie pomagała osobom, 
które są w trudnej sytuacji – osobiście zagłosuję za 
przyjęciem tejże ustawy.

Ale mam pytanie: Panie Ministrze, czemu tylko 
tyle? Pan prezydent w kampanii wyborczej powiedział 
to, co powiedział – chyba to jest ogólnie znane – czyli 
że nie ma problemu z tym, aby umowy zostały, że tak 
powiem, przewalutowane po kursie z dnia zawarcia 
umowy. Proszę powiedzieć, dlaczego tak skromnie 
działacie, zamiast od razu, z wielkim rozmachem, 
uporządkować problem kredytów walutowych.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa  
Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Przypomnę, że kiedy mieliśmy do czynienia 

z takim załamaniem kursu, jeszcze trwała kaden-
cja rządów PO-PSL. I przypomnę też, że ta ustawa, 
którą my dzisiaj modyfikujemy, była przyjęta, w ta-
kim wyborczym kontekście, jeszcze przez Platformę 
Obywatelską – to była ta pierwotna ustawa, która 
jest dzisiaj zmieniana. Wtedy też padały ze strony 
polityków Platformy Obywatelskiej rozmaite wypo-
wiedzi co do rozwiązania problemu, który się ujawnił 
w styczniu. Zakończyło się to ustawą, w październiku 
przyjętą, o takich bardzo rygorystycznych, wąskich 
kryteriach udzielania wsparcia.

Kancelaria Prezydenta w tej sprawie podejmo-
wała inicjatywę 3-krotnie. W pierwszej kolejności 
mieliśmy do czynienia z propozycją tzw. kursu spra-
wiedliwego – państwo możecie to pamiętać – czy 
kursu godziwego. Była wokół tego debata i były 
określone uwarunkowania w momencie skierowania 
tego projektu. Nie było woli ówczesnej większości 
parlamentarnej, żeby nad takim projektem procedo-
wać. Do Sejmu zostały przez pana prezydenta zgło-
szone jeszcze 2 projekty. Jeden to był projekt tzw. 
ustawy spreadowej, tj. projekt, który jest w toku, jest 
w Komisji Finansów Publicznych. Ja nie mam wpły-
wu na tempo prac parlamentu. To jest projekt, który 
został tam skierowany w roku 2016 – według mojej 
pamięci bodaj w okolicach 1 sierpnia miną od tego 
momentu 3 lata. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tą 
bieżącą ustawą, to ta ustawa była zgłaszana – mam 
na myśli inicjatywę prezydencką – w sierpniu roku 
2017, 2 lata temu. Mamy do czynienia z określonymi 
uwarunkowaniami, ale oczywiście pan prezydent od-

Mam nadzieję, że Wysoki Senat tę ustawę poprze. 
To są sprawy, które oczywiście ze sobą korespondują. 
Tu mówimy o problematyce wsparcia, a tu mówimy 
o konkretnych problemach na gruncie konkretnej 
umowy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Senator Jackowski dopyta.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym tylko dopytać, rozwijając to moje py-

tanie dotyczące miejsca zamieszkania wnioskodaw-
cy. Czy wprowadzenie takiej regulacji prawnej nie 
spowodowałoby… To by się wiązało dla strony ban-
kowej czy instytucji finansowej z kosztami. Mówię 
chociażby o wysyłaniu przedstawiciela prawnego na 
rozprawy w całym kraju. Czy to by nie przyspieszyło 
procesu zawierania zbiorowych ugód, które mogłyby 
być dla obu stron w jakiejś mierze korzystne? To też 
by było jakimś elementem rozwiązania tego proble-
mu.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ja chciałbym tylko 
jako przewodniczący…)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Pan Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:

Ja jeszcze w trybie… Korzystam z przywileju 
przewodniczącego. Chciałbym przekazać informa-
cję, której nie posiadałem, składając sprawozdanie, tj. 
informację dotyczącą liczby spraw znajdujących się 
w tej chwili w sądach. Tak więc w 2019 r., w pierw-
szym półroczu, wpłynęło do sądów okręgowych 
2,5 tysiąca spraw, do sądów rejonowych – 1 tysiąc 700 
spraw. Dla porównania w całym roku 2018 w sądach 
okręgowych to były 4 tysiące spraw, w rejonowych 
– 3 tysiące. Te 50 tysięcy, o których wspomniał pan 
senator Kleina, to są aktualnie toczące się sprawy 
z tytułu umów bankowych, dotyczące wszystkich 
kwestii bankowych. Te mniejsze liczby, które poda-
łem, dotyczą kredytów denominowanych w walutach 
obcych.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.
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(zastępca szefa P. Mucha) (Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Borowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, pan bardzo długo odpowiadał na 

to pytanie zadane przez pana senatora Czarnobaja, 
może dlatego, że pan senator Czarnobaj lekko je zawi-
kłał – a można je zadać prosto. Pan prezydent w kam-
panii wyborczej mówił jasno, że nie ma najmniejszych 
przeszkód, żeby przewalutować te kredyty po kursie 
z dnia zawarcia umowy. Żadna tego typu ustawa się 
nie pojawiła, pan prezydent nie złożył takiej ustawy 
– składał inne ustawy. Ja odnoszę wrażenie, że pan 
prezydent frankowiczów oszukał.

(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 
Mucha: Nietrafne.)

To jest nietrafne wrażenie?
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Tak.)
Rozumiem. Pan na pewno to uzasadni, a gdyby 

się panu udało krótko powiedzieć dlaczego, to byłoby 
jeszcze lepiej. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa  
Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja odnoszę się też 

do tego, że ustawy w tym zakresie były konsultowane 
ze wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład 
Komitetu Stabilności Finansowej. One były przygo-
towane we współpracy z Ministerstwem Finansów 
– jest tu zresztą reprezentacja rządowa w tym zakre-
sie, pan minister się naszej dyskusji przysłuchuje – 
były konsultowane z Narodowym Bankiem Polskim, 
były konsultowane z Komisją Nadzoru Finansowego 
i z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Rozwiązanie pierwotne, które było przedstawiane 
przez Kancelarię Prezydenta, które było dyskutowane 
na początku roku 2016 – wtedy mój poprzednik, pan 
minister Maciej Łopiński, jak pewnie państwo sobie 
przypominacie, prowadził tę debatę, w czasie której 
prezentowano określone założenia, także wspólnie 
z Narodowym Bankiem Polskim – było na bieżąco 
weryfikowane przez te wszystkie podmioty w związ-
ku ze zmieniającą się sytuacją ekonomiczną, z go-

nosi się do ochrony interesów konsumentów – wiele 
takich projektów zgłaszamy.

Poza tym taką sprawą, która jest podnoszona 
w toku debaty publicznej, jest kwestia odniesienia 
do kondycji sektora bankowego jako, można powie-
dzieć, kręgosłupa, na którym jest budowany cały sys-
tem gospodarczy. I tutaj mamy do czynienia z taką 
sytuacją… To nie jest jakaś tajemnica, że są takie 
banki, które są dzisiaj w określonej sytuacji, i że są 
plany naprawcze w określonych podmiotach, tak-
że powiązanych kapitałowo z takimi podmiotami, 
które udzielały na bardzo dużą skalę kredytów in-
deksowanych, denominowanych do walut obcych. 
Mamy do czynienia z kuratelą Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego w określonym wypadku czy też 
w określonych wypadkach. No, od tego wszystkiego 
nie można abstrahować.

W Sejmie pojawił się też, Panie Senatorze, projekt 
takiej ustawy, który zakładał koszty, które Komisja 
Nadzoru Finansowego szacowała dla sektora ban-
kowego na 50 miliardów zł. No, dla porównania po-
wiem, że cały wielki program socjalny, cieszący się 
powszechnym poparciem Polaków, czyli „Rodzina 
500+”, to bodaj 40 miliardów zł. Tutaj precyzyjny nie 
jestem, ale chodzi mi o skalę, rząd wielkości.

A więc można powiedzieć tak: udzielamy wspar-
cia. Dziękuję za ten głos poparcia, za tę deklarację co 
do głosowania. Liczę, że to będzie powszechne w tej 
Izbie, i za to dziękuję. No, niemniej jednak prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej musi odnosić się do uwa-
runkowań dotyczących interesu publicznego, kondycji 
polskiej gospodarki. Te uwarunkowania ekonomicz-
ne, gospodarcze mogą się zmieniać. Ta inicjatywa, 
która była pierwotnie składana czy dyskutowana, 
była najbliższa tego, o czym pan senator mówi, no 
ale oczekiwanie od przedstawiciela prezydenta odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego prace legislacyjne trwa-
ją latami… To już jest kompetencja przedstawicieli 
narodu, posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
także Senatu. 

No i można byłoby powiedzieć tak: gdyby ist-
niały dzisiaj proste rozwiązania, to i klub Platformy 
Obywatelskiej by takie rozwiązania zgłaszał, wno-
sił projekty dotyczące jakichś natychmiastowych 
rozwiązań. No, mamy świadomość, że materia jest 
bardzo wrażliwa, i działamy tutaj rozważnie. Ale 
ja bardzo mocno podkreślam, że jesteśmy otwarci 
na wszelkie inicjatywy – czy to inicjatywy klubu 
Platformy Obywatelskiej, czy inicjatywy społecz-
ne. Przyjmiemy wszelkie merytoryczne propozycje 
zmiany prawa, które mają wspierać konsumentów, 
kredytobiorców – przy założeniu, że z punktu widze-
nia danego momentu, sytuacji, w której jesteśmy, są 
to rozwiązania do przyjęcia. Dziękuję bardzo.
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(zastępca szefa P. Mucha) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca za-

pytania do przedstawiciela rządu, związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

Czy są takie pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Kleina.)
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Kleina. 

Proszę bardzo.
(Senator Władysław Komarnicki: Nie dogadaliście 

się?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, dogadaliśmy 

się, tylko ja idę do toalety.)

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Senator Stanisław Kogut: Krótko.)
Bardzo krótko chcę powiedzieć na ten temat. 

Można by powiedzieć w ten sposób: cieszymy się, 
że wreszcie po 4 latach rząd, Kancelaria Prezydenta 
i większość sejmowa przystępują do pracy nad usta-
wą, którą myśmy przyjęli jesienią 2015 r. To była 
ustawa, której celem było wówczas udzielenie pomo-
cy kredytobiorcom, którzy brali kredyty i pożyczki 
w walutach obcych i w złotych polskich. Rok 2015 
to był z punktu widzenia kredytobiorców tzw. fran-
kowych rok bardzo trudny. W styczniu 2015 r. bank 
Szwajcarii zdjął ochronę z franka i uwolnił jego kurs, 
a to wywołało duże problemy u kredytobiorców, któ-
rzy posiadali kredyty denominowane we frankach 
szwajcarskich. Pamiętamy ten czas, były wielkie 
emocje, były one wówczas podsycane przez polity-
ków opozycji. Kandydat na prezydenta, pan prezy-
dent mówił, że wprowadzą właśnie tę zasadę, o której 
wspomniał pan marszałek senator Borowski, a więc 
że w ogóle nie ma problemu z kredytami frankowy-
mi i że można z tym sobie doskonale i z łatwością 
poradzić.

Myśmy w Senacie w Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych – ja wówczas byłem jej przewodniczą-
cym – dużo dyskutowali na ten temat i próbowali 
znaleźć rozwiązanie, oczywiście przy wsparciu ze 
strony ministra finansów. To nie była łatwa ustawa, 
to była bardzo trudna ustawa. To był trudny problem. 
Myśmy podjęli nawet 2 próby przygotowania ustaw, 
początkowo odnoszące się tylko i wyłącznie do kredy-
tów denominowanych w walutach obcych. Uznaliśmy 
ostatecznie, że to byłoby niesprawiedliwe. Bo gdy się 
wówczas dokładniej przyjrzeliśmy strukturze proble-
mów i problemom, jakie były z kredytami, to okazało 
się, że one nie dotyczą tylko kredytów denominowa-
nych w walutach obcych, we frankach szwajcarskich, 

spodarczymi uwarunkowaniami. Tak jak mówiłem, 
ten pierwotny projekt, projekt tego kursu godziwe-
go czy sprawiedliwego, nie miał szans powodzenia 
w Sejmie. I teraz można by było odpowiedzieć na to 
pytanie jednym zdaniem: pan prezydent taką propo-
zycję sformułował, tylko że ona nie miała poparcia 
większości parlamentarnej. Jesteśmy świadomi po-
działu tych kompetencji, które przysługują Wysokiej 
Izbie, Sejmowi, Senatowi, władzy ustawodawczej. 
No, państwo takiej ustawy nie przyjęliście, państwo 
takiej ustawy nie przegłosowaliście.

A dzisiaj proponujemy rozwiązania, które są 
przedstawiane z perspektywy wsparcia kredyto-
biorców. Ja liczę, że także pan marszałek tę ustawę 
w przedłożonym kształcie poprze. No i, tak jak mó-
wię, jesteśmy świadomi zmieniających się uwarun-
kowań, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, gospo-
darczą. Dziękuję bardzo.

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
No właśnie, ja prosiłem o taką krótką wypowiedź 

i to się prawie udało panu ministrowi, ale z pańskiej 
odpowiedzi wynika, że prezydent w kampanii mógł 
mówić wszelkie głupstwa, a następnie tłumaczyć się, 
że Sejm tych głupstw nie chce wprowadzić w życie. 
No, to na to wychodzi. Czy może się mylę?

(Senator Stanisław Kogut: Myli się…)

Zastępca Szefa  
Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Myli się pan marszałek.
(Senator Marek Borowski: A, mylę się.)
Tak.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra? Nie ma 

pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Dziękuję bardzo.)
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister finan-
sów.

Czy pan minister Leszek Skiba chciałby zabrać 
głos?
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(senator K. Kleina) To samo dotyczy tego nieszczęsnego VAT. Kiedy my-
śmy np. wprowadzali w Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w Senacie odwrócony VAT, to wówczas 
głosowali przeciwko temu państwo, koleżanki i ko-
ledzy, z PiS, dzisiejsi wielcy obrońcy tych właśnie 
wszystkich idealnych rozwiązań. Tak więc prawda, 
prawda i jeszcze raz prawda to jest najlepsze rozwią-
zanie we wszystkim. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Czarnobaj.
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Można mówić…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie no, zaczekam…)
(Rozmowy na sali)
Proszę, Panie Senatorze. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Nie potrafię tak… No, ale trudno.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze 

Finansów! 
Nawiążę, żeby się nie powtarzać, do tego wątku, 

którym zakończył pan senator Kleina, bo w polityce 
prawda jest rzeczą fundamentalną. Jak to kiedyś po-
wiedział jeden z myślicieli, i w polityce można być 
przyzwoitym i mówić prawdę. Chciałbym przytoczyć 
kilka kwestii, ale najpierw jeszcze raz wrócę do tego, 
co powiedziałem.

Panie Ministrze, osobiście uważam, że ta ustawa 
niesie dobre zmiany i dlatego zagłosuję za nią. No, 
jestem trochę rozczarowany tym – o to pytałem – że 
ona nie rozwiązuje wszystkich problemów. Tak jak 
zresztą pan w dyskusji zaznaczył, problemy są, war-
to by do nich wrócić i zapewne wrócimy. To uwagi 
dotyczące tejże ustawy. W związku z tym, jeżeli ona 
pomaga, o co pytał tutaj senator Dowhan, nie tylko 
osobom z kredytami frankowymi, które znalazły się 
w trudnej sytuacji, ale w ogóle osobom w trudnej 
sytuacji… Podzielam pogląd, że państwo powinno 
chronić tych, którzy są w trudnej sytuacji, a najtrud-
niej im się przebić przez banki, korporacje i inne 
silne podmioty. I dlatego, Panie Ministrze, zagłosuję 
za tą ustawą.

Jeżeli chodzi o kwestię wypowiedzi pana prze-
wodniczącego mojej komisji, to chciałbym powie-
dzieć tak: warto przypomnieć sobie parę rzeczy do-
tyczących tych kredytów w frankach, bo zapewne 
będzie tak, jak z VAT. Przeczytam stanowisko, któ-
re jedno z ciał sformułowało w 2006 r. Stwierdziło 
tam, że „z niepokojem przyjmuje zalecenia Komisji 
Nadzoru Bankowego, «Rekomendację S», wprowa-
dzające ograniczenia w dostępności do kredytów 

ale także kredytów złotówkowych. I uznaliśmy, że 
bardziej sprawiedliwe jest rozwiązanie, które będzie 
dotyczyło także kredytów złotówkowych. Wydaje mi 
się, że to jest słuszne. Oczywiście najgłośniejsze są 
te sytuacje, które dzisiaj jeszcze ciągle się pojawia-
ją i które są właśnie pokazywane, dotyczące pro-
blemów kredytobiorców z kredytami we frankach 
szwajcarskich, ale problemy dotyczą także tych, któ-
rzy brali kredyty złotówkowe. I stąd była wówczas 
ta nasza ustawa. To była jesień 2015 r., to prawda, 
było krótko przed wyborami, ale taki był kalendarz 
problemu, który zaczął narastać, związanego z kre-
dytami frankowymi. I myśmy potrafili sobie z tym 
poradzić. Nie było to może idealne rozwiązanie, ale 
od tamtego czasu minęły 4 lata i przez te 4 lata pań-
stwo jako większość parlamentarna i także pan pre-
zydent nie podjęliście skutecznego działania, żeby 
pomóc tym, którzy mają kredyty denominowane 
w walutach obcych.

Ta ustawa, którą dzisiaj przyjmujemy, jest dobrym 
rozwiązaniem, bo de facto opiera się na naszej usta-
wie. Zresztą sam tytuł tej ustawy ‒ to jest ustawa 
o zmianie ustawy… Ja bym powiedział, że to nie jest 
żadna zmiana jakościowa, to jest de facto zmiana 
ilościowa ‒ mówił o tym pan minister Mucha, że 
zwiększa się kwoty, czyli jakby dopuszcza się większą 
liczbę osób, które mogą z tej ustawy skorzystać. To 
dobrze, bo sytuacja finansowa wielu ludzi dzisiaj jest 
inna, niż była w 2015 r. Płaca minimalna wzrosła, 
dochody osób wzrosły, a więc dzięki tym poprawkom, 
które państwo wprowadzacie, będzie z tej ustawy 
mogła skorzystać większa liczba osób. Ale tu nie ma 
żadnej rewolucji w stosunku do tego, co było, nie ma 
żadnego, że tak powiem, załatwienia haseł z kampanii 
propagandowej 2015 r., 4 lata trzeba było czekać tylko 
na to, żeby po prostu tamtą ustawę poprawić i dopa-
sować do dzisiejszej rzeczywistości ekonomicznej 
i finansowej. Tak więc robienie wielkiej propagandy, 
że oto nareszcie zaczynamy pomagać frankowiczom 
jest nieuczciwe i niesprawiedliwe ‒ a to wybrzmiało 
niestety w głosie senatora sprawozdawcy, który mówił 
jacy to jesteśmy wspaniali, jacy źli byli poprzednicy.

Chcę tylko powiedzieć tak: gdybyśmy przyjrzeli 
się choćby protokołom posiedzeń Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych Senatu, na których dysku-
towaliśmy nad tą ustawą w 2015 r., i gdybyśmy się 
przyjrzeli wynikom głosowań, jakie wówczas były, 
to wtedy by się okazało, kto był przeciw, a kto był 
za. Dzisiejsi wielcy obrońcy pokrzywdzonych fran-
kowiczów głośno wtedy krzyczeli, ale nie wspierali 
nas w niczym. My dzisiaj chcemy po prostu wesprzeć 
tę ustawę, zresztą naszą ustawę z 2015 r., chcemy 
wesprzeć te zmiany, które proponujecie, ale proszę 
pamiętać o tym, że trzeba opierać się na prawdzie. 
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(senator L. Czarnobaj) prezydenta jako na kandydata, a wyszło to, co wy-
szło: ustawa dobra, która pomaga osobom w trudnej 
sytuacji, ale problemu nie rozwiązuje.

I co słyszymy? Pan senator Bierecki mówi: ja się 
bardzo cieszę, że ludzie idą do sądów, bo to jest dobra 
droga. Panie Senatorze, jest tu pewna sprzeczność. 
Pan mówi, że w sytuacjach trudnych trzeba Polakom 
pomagać, a odsyłanie tylko na drogę sądową to nie 
jest specjalna pomoc państwa. Państwo w tej sytuacji, 
tak jak zresztą w wielu krajach, o czym tu czytam, 
mówiło o toksycznych kredytach, które są udziela-
ne w danym państwie, i rolą państwa powinno być 
przygotowanie tego rodzaju projektów, które będą 
próbowały rozwiązać ten problem.

Na koniec tylko przypomnę to, o czym po czę-
ści mówił pan senator Kleina. W końcówce kadencji 
prowadzone były intensywne prace na temat rozwią-
zania czy prób rozwiązania tego problemu. W koń-
cówce było to 50:50, tzw. 50:50, jeśli chodzi o koszty 
związane z kredytami walutowymi. I wtedy osoby 
zrzeszone w różnego rodzaju stowarzyszeniach mó-
wiły: nie, nie, 50:50 to jest jednak za mało. A czy 
pan, Panie Senatorze, pamięta głosy senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości z tamtego okresu? Sprowadzały się 
one do tego: no, faktycznie jest mało, jak my dojdzie-
my do władzy, na pewno będzie to inaczej rozwiąza-
ne. No i jest. Proszę teraz zapytać tych ludzi, którzy 
wtedy uwierzyli, że można lekką ręką wyjąć z bu-
dżetu 40 miliardów, 50 miliardów, 60 miliardów zł, 
różne są szacunki, i przeznaczyć na rozwiązywanie 
tego problemu…

Tak więc to jest mały kroczek, który będziemy 
popierać. I proszę pamiętać o tym, w jakim okresie 
głównie te kredyty zaistniały. Jako ciekawostkę po-
dam, że w roku 2007 było ich 8 razy więcej niż w roku 
2004, w którym się…

(Senator Kazimierz Kleina: A wówczas bank 
premiera Morawieckiego, którego był on prezesem, 
udzielał najwięcej kredytów frankowych.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pański…)

Ja już tego nie chciałem poruszać, ale to pan se-
nator w drugim wystąpieniu powie, że również bank 
pana premiera Morawieckiego bardzo dobrze udzielał 
tych kredytów.

(Senator Kazimierz Kleina: Za czasów pierwszego 
PiS…)

Tak że macie, Szanowni Państwo Senatorowie 
Prawa i Sprawiedliwości, moralne prawo do tego, 
żeby ten problem rozwiązać w sposób ustawowy 
– to jest, jak rozumiem, początek – bo obiecywali-
ście to w kampanii wyborczej pana prezydenta, tak, 
w kampanii wyborczej mówiliście, że Polskę na to 
stać. A gdy teraz mówicie, że musimy się przyjrzeć, 
czy stać… No to albo nie mieliście wiedzy, albo 
rozmyślnie wprowadzaliście Polaków w błąd po to, 

walutowych, których głównym skutkiem będzie 
zmniejszenie możliwości nabywania przez obywateli, 
szczególnie przez młode osoby, własnych mieszkań”. 
I dalej: „Niekorzystnym skutkiem «Rekomendacji S» 
może być sytuacja, w której znaczna część średnio 
zarabiających Polaków nie będzie w stanie uzyskać 
dostępu do kredytu z powodu gwałtownego wzrostu 
jego kosztów. Wprowadzenie sztucznych ograniczeń 
tamujących naturalny rozwój rynku kredytów nie 
służy polskiej gospodarce, a już na pewno nie służy 
obywatelom”. No, zawsze w służbie obywatela. I da-
lej: „Po wejściu w życie zmiany nastąpi dalsza mo-
nopolizacja rynku usług bankowych, a konsekwencje 
odbiją się na kieszeni klienta”.

Czy wiecie państwo, czyje to jest stanowisko? 
Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a jest z 2006 r. To 
jest odpowiedź na rekomendację Komisji Nadzoru 
Finansowego – już nie będę tego czytał – która w spo-
sób jednoznaczny mówi o ryzykach, o tym, że nie 
należałoby brać tych kredytów itd. Powiem, że pan 
Wojciech Kwaśniak, generalny inspektor nadzoru 
bankowego, ostrzega tu i mówi, że nie ma takiego 
kraju w Europie, w którym udziela się tak dużych 
kredytów w walutach obcych. I następuje tutaj cała 
historia, pokazująca zagrożenia i ostrzeganie przez 
KNF przed kredytami walutowymi. Opcja, która 
wtedy była u władzy, czyli Prawo i Sprawiedliwość, 
mówi: nie, Polacy, bierzcie, bo to jest dobra rzecz. 
I wręcz atakuje nadzór za to, że ogranicza dostępność 
kredytów. Jak to się mówi, Panie Senatorze, taka była 
wtedy prawda.

I następuje, Panie Ministrze, kampania wybor-
cza. Ja pytałem – ja rozumiem, że pan nie może na 
to odpowiedzieć – cóż takiego się stało? Przecież 
wtedy kandydat na prezydenta, a obecny pan pre-
zydent Andrzej Duda, mówił jednoznacznie: nie ma 
żadnego problemu, nie wierzcie w to. I prawie 1 mi-
lion osób uwierzyło w to, że nie ma problemu, że nie 
ma problemu z przewalutowaniem kredytu na dzień, 
w którym została zawarta umowa. Takie były dekla-
racje. Ja już nie chcę pytać, tak jak pytał pan senator 
Borowski, czy to jest oszustwo. No, ja rozumiem, że 
pan prezydent, wtedy kandydat, nie miał dostępu do 
wiedzy, jaka jest sytuacja gospodarcza, w związku 
z tym powiedział to, co powiedział. Ale to nie jest 
żadne wytłumaczenie, to po pierwsze. Po drugie, 
wtedy sytuacja społeczno-gospodarcza, szczególnie 
gospodarcza, zresztą tak samo sytuacja banków, była 
o wiele gorsza niż jest dzisiaj. W związku z tym, 
Panie Ministrze, mówienie o tym, że to przedłużające 
się prace, brak woli politycznej… To nie trzeba było 
deklarować, że to zrobię. Podejmę, spróbuję, zobaczę, 
rozeznam rynek, czy można… A tak to 1 milion osób 
uwierzyło. Ci ludzie, tak jak mówili, zagłosowali na 
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(senator L. Czarnobaj) działanie, wielka praca, jaka została wykonana, żeby 
ten wielki problem, który dotyczy prawie 1 miliona 
ludzi w Polsce, więcej… nie 1 miliona ludzi, bo na 
posiedzeniu komisji powiedziano nam, że był 1 mi-
lion umów kredytowych, a w tej chwili czynnych 
jest 450 tysięcy takich umów. Tak więc to jest skala 
tego problemu.

To są ogromne pieniądze, ogromne dochody dla 
banków, no, szacowane przez banki. Mówią, że stracą 
60 miliardów zł, jeśli będą musiały… jeśli przegra-
ją w sądach. To jest ich szacunek. To rzeczywiście 
bardzo dużo pieniędzy, które mogą trafić do portfeli 
polskich rodzin. To są pieniądze, które są im należne. 
Właściwie można powiedzieć, że to są ich pieniądze, 
ci ludzie odzyskają to, co wpłacili. Więc cieszę się, że 
ta sprawiedliwość dla tych ludzi zbliża się wielkimi 
krokami, a kluczowa dla tej zmiany, dla tych dobrych 
wyroków była właśnie zmiana postawy państwa pol-
skiego, tak, zmiana postawy państwa polskiego… 
albo może inaczej powiem, żeby rozróżnić: zmia-
na administracji państwowej. Tu chciałbym zwró-
cić uwagę mojemu przedmówcy, że państwo działa 
także poprzez sądy. Sądy są częścią państwa, sądy 
wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 
więc nie można mówić, że państwo w tej sprawie nie 
działa. Działa, we właściwy sposób i poprzez właści-
we organy.

Kiedyś mówiłem, że frankowicze powinni modlić 
się o dobre sądy. Zbliżamy się do tego. Jeśli państwo 
zobaczycie te wyroki Sądu Najwyższego, te 2 ostatnie 
wyroki Sądu Najwyższego… Wiem, że zostały one 
wydane przez nowych sędziów Sądu Najwyższego. Ja 
nie twierdzę, że ma związek z sentencją tego wyroku 
to, że to są nowi sędziowie. Ale chcę powiedzieć, że ta 
zmiana postawy państwa jest wyrażana także w tych 
wyrokach. Jest wyrażana w tych wyrokach.

W trakcie tej debaty o kredytach frankowych poja-
wia się argument, że zawali nam się system bankowy, 
kiedy oni będą musieli wydać 60 miliardów. Ta droga 
sądowa, o której mówię, jest drogą najbezpieczniejszą 
dla banków, bo rozkłada koszty na okres kilkuletni. 
Banki mają co roku ponad 20 miliardów czystego 
zysku – tego, który pokazują. 60 miliardów rozłożone 
w perspektywie kilku lat, pewnie 5 lat, to, gdyby to 
uśrednić, 12 miliardów rocznie. No, ale dobrze, nikt 
nie chce, nikt nie lubi wypłacać pieniędzy, zwłaszcza 
właściciele banków. Ale chcę powiedzieć, że przecież 
oni, otrzymując zgodę na nabycie banków w Polsce, 
musieli składać deklaracje, zobowiązania do kapita-
lizowania banków w sytuacji potrzeby kapitałowej.

No, i kto te banki reprezentuje, kim są właścicie-
le tych banków, które w Polsce oferowały kredyty 
frankowe? To niemiecki Commerzbank, to Deutsche 
Bank, też niemiecki, jak sama nazwa wskazuje, 
hiszpański Santander, portugalski BCP, austriacki 
Raiffeisen.

żeby wygrać wybory. Tak jak moja wnuczka cza-
sami mówi do mnie: i to jest, dziadek, prawda, tak 
ja, Panie Senatorze, mogę powiedzieć, że taka jest 
prawda o kredytach walutowych. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos ma pan senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:

Jak to mówią za Sienkiewiczem, „słuchać hadko” 
– tak bym powiedział.

Ja nie jestem zwolennikiem odnoszenia się ad per-
sonam, więc będę mówił wyłącznie ad rem, ponieważ 
mam coś do powiedzenia ad rem. Zwykle ci, którzy 
nie mają nic do powiedzenia, mówią ad personam, 
bo coś muszą powiedzieć.

Przepraszam, muszę wziąć sobie trochę wody, bo 
mam gardło lekko nadwyrężone.

Tak więc troszkę na marginesie tej ustawy, ale ta 
dyskusja zeszła nam z rozmowy o Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców – bo o tym jest ta ustawa, o poprawie 
warunków i bardzo dobrej przecież ofercie wspar-
cia dla ludzi, którzy mogą znaleźć się w kłopotach 
w trakcie spłacania kredytu, długoterminowego kre-
dytu hipotecznego – na kwestię kredytów franko-
wych, muszę państwu powiedzieć, że to jest całkowita 
nieprawda, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nic przez 
te lata nie robił, że pan prezydent nic nie robił w spra-
wie kredytów frankowych. Ogromna praca została 
wykonana, a najważniejsza rzecz, która została zro-
biona, to to, że pan prezydent, ministrowie, urzędy 
pod obecnym kierownictwem zgodnie twierdzą, że 
kredyty frankowe to było oszustwo i że to jest pro-
blem, który trzeba rozwiązać. Przypomnę wam, że 
nie tak dawno poprzednia władza nie mówiła tego, 
wprost przeciwnie, twierdziła, że wszystko jest zgod-
ne z prawem, legalne i że umów należy dochowywać.

Ta zmiana stanowiska ma swoje reperkusje, zmia-
na stanowiska, która jest udokumentowana konkret-
nymi działaniami, konkretnymi raportami. Ja mogę 
państwu wymienić raport NIK, który wspominałem, 
mogę wymienić znakomite raporty rzecznika finan-
sowego, zresztą chwała urzędowi rzecznika finanso-
wego za to, co robił w sprawie tych kredytów. Mogę 
wreszcie wymienić Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który identyfikuje klauzule abu-
zywne i wygrywa w sądzie z bankami, kiedy pro-
testują przeciwko wpisywaniu kolejnych klauzul na 
listę klauzul abuzywnych. To jest bardzo konkretne 
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(senator G. Bierecki) panu prezydentowi przygotowywać ten projekt czy 
te projekty pomocy frankowiczom. Wiem, jak po-
przedni szef Komisji Nadzoru Finansowego kluczył 
w tej sprawie, jak skąpo dostarczał informacji po-
trzebnej do oszacowania skutków regulacji. Chcę po-
wiedzieć też, że wiemy teraz, iż ten poprzedni szef 
KNF obecnie pracuje w mBanku, który jest jednym 
z głównych kredytodawców kredytów frankowych. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Nie ma komunikatów? Nie.
Przerwa w obradach do godziny 17.15.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 32  
do godziny 17 minut 16)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że 

najbliższe, osiemdziesiąte trzecie posiedzenie Senatu 
zaplanowane jest na dni 31 lipca oraz 1 i 2 sierpnia 
2019 r. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu 
dostarczony drogą elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wer-
salskiego.

Przypominam, że przed przerwą w obradach zo-
stało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 1194 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały zawartym w druku nr 1194 S.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 100. rocznicę podpisania traktatu 
wersalskiego.

Na posiedzeniu komisji dysponowaliśmy pismami 
z central tych banków, które protestowały przeciwko 
ingerencji państwa w tej sprawie. Mało tego, przecież 
ambasady tych krajów wystosowały w toku prac sej-
mowych pismo, także protestując przeciwko naszym 
działaniom.

Tak więc ci właściciele – wspierani jeszcze przez 
swoje rządy – którzy przecież złożyli tu, przed pol-
skim urzędem zobowiązania do kapitalizowania ban-
ków, będą musieli te zobowiązania wypełniać, jeśli 
zajdzie taka okoliczność. Ale myślę, że dadzą sobie 
radę, że z tych zysków… My nie mówimy tutaj o tym, 
że ten system się wywróci, tylko że oni będą troszkę 
mniej zarabiali przez jakiś okres. Albo będą musieli 
oddać to, co kiedyś zarobili bezprawnie.

Polska jest ostatnim krajem w Europie, który bo-
ryka się z omawianym tu problemem. We wszyst-
kich krajach, gdzie takie kredyty były oferowane… 
A w tamtych latach, które wspominali moi przed-
mówcy, była to cała fala. To były produkty wymy-
ślone za granicą i oferowane przez banki zagranicz-
ne we wszystkich krajach, gdzie te banki mają takie 
usługi. Takie coś, proszę państwa, w nomenklaturze 
amerykańskiego Wall Street nazywa się „wielkim 
strzyżeniem owiec”. To znaczy, że się tworzy pe-
wien produkt, który ma, że się tak wyrażę, zestrzyc 
pewną grupę społeczną, czyli wyciągnąć pieniądze 
z tych ludzi, którzy te pieniądze mają, bądź którzy 
są taką grupą aspirującą, którzy mogą mieć dochody 
przyszłe. I takie grupy są atakowane. W wielu kra-
jach funkcjonują różne sposoby, wymyślane są takie 
produkty. I to, o czym tu mówimy, to były produkty 
ogólnoeuropejskie. Nabrali się Hiszpanie, nabrali się 
Austriacy, nabrali się Chorwaci, wielu się na to na-
brało. Wszyscy to jakoś rozwiązali. Jedni… Węgrzy 
rozwiązali to za pomocą interwencji ustawowych, 
wypłacając pieniądze z budżetu. Hiszpanie, o ile do-
brze pamiętam, załatwili to sądami. Chorwaci – chyba 
też sądami. Szczegółowe informacje są we wszystkich 
tych raportach, które tu przywoływałem.

Tak więc to, że państwo polskie zachęca do drogi 
sądowej, że zmieniło się stanowisko władz, że fran-
kowicze wygrywają w sądach, bo są klauzule abu-
zywne, które wpisał Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, to jest najważniejsze, co dokonało się 
w ciągu ostatnich kilku lat. Pan prezydent ma swoją 
ogromną zasługę, ogromną rolę w tym, że tak mocno 
sprawę tych frankowiczów postawił. Tak że franko-
wicze powinni być wdzięczni panu prezydentowi za 
jego stanowisko w tej sprawie, za jego niezłomność, 
bo to miało wpływ na działanie całego aparatu pań-
stwowego.

Ostatnie słówko wreszcie, ostatnie słówko. Chcę 
też państwu powiedzieć, że wiem, iż nie było łatwo 
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(marszałek S. Karczewski) Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym jeszcze raz zwrócić się do państwa 

senatorów z apelem o to, aby odrzucić ustawę, któ-
ra czyni niebezpieczny precedens. W sposób siłowy 
próbuje rozwiązać problem, który można rozwiązać 
przy użyciu obowiązujących przepisów. Jeżeli ce-
lem ustawy jest upamiętnienie bohaterów, obrońców 
Westerplatte, to można to zrobić we współpracy 
i na zasadzie kompromisu z lokalną społecznością, 
z lokalnym samorządem. Myślę, że to jest właściwa 
metoda do tego, żeby rozwiązywać tego typu waż-
ne zagadnienia, jakim jest budowa muzeum. Ten 
precedens, czyli siłowe odebranie własności samo-
rządowi… Mam nadzieję, że nie będzie on furtką 
do tego, aby w przyszłości spory między rządem, 
między większością parlamentarną a samorządem 
rozwiązywać w taki właśnie sposób, czyli siłowo. 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie – w wypadku odrzucenia tego wniosku 
– nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu, 
Komisji Infrastruktury oraz senatora Sławomira 
Rybickiego o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 9 należy głosować łącznie. 
Poprawka nr 1 powoduje, że planowane inwestycje 
w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 
– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
będą obejmowały także budowę dróg wewnętrznych 
i ciągów pieszych. Ponadto poprawka zapewnia spój-
ność ustawy z przepisami ustawy o drogach publicz-
nych. Poprawka nr 9 ma analogiczny charakter.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 1234 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakre-
sie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 
Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, które ustosunkowały się do 
przedstawianych w toku debaty wniosków i przygo-
towały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 1224 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Roberta 
Gawła, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone Komisja Infrastruktury oraz Komisja 

Kultury i Środków Przekazu rekomendują Senatowi 
wnioski zawarte w pkcie II, poprawki nr 1, 3 i 7–17. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos 
w tej sprawie?

Jeśli chodzi o ewentualne wystąpienia senatorów, 
to powiem, kto może to zrobić: pan senator, marsza-
łek Bogdan Borusewicz, senator Sławomir Rybicki, 
senator Czesław Ryszka oraz pozostali sprawozdawcy 
komisji – pan senator Jan Maria Jackowski, senator 
Barbara Zdrojewska, senator Robert Gaweł i senator 
Piotr Florek.

Pan senator chce. Bardzo proszę.
Czy ktoś jeszcze będzie chciał zabrać głos?
Bardzo proszę.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) m.in. uchylenia, zmiany i wznowienia decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budo-
wy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka nr 11 powoduje, że do wyrażenia zgody 

na zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku będzie uprawniony jedynie minister.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka nr 12 ma na celu zapewnienie spójności 

ustawy w zakresie regulacji dotyczącej wydawania 
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z przepisami 
ustawy o ochronie przyrody.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka nr 15 – przechodzimy do niej, ponieważ 

nad poprawkami nr 13 i 14 już głosowaliśmy – upraw-
nia inwestora do dysponowania nieruchomościami, 
do których odnoszą się określone w przepisach usta-
wy ograniczenia w zakresie możliwości korzystania 
z nich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka nr 16 precyzuje tytuł ustawy o ochro-

nie gruntów rolnych i leśnych w celu zapewnienia 
poprawnego odesłania do jej przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 17 ma charakter językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Nad poprawkami nr 2, 18 i 19 należy głosować 
łącznie. Poprawka nr 2 powoduje, że w celu przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie budo-
wy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy mi-
nistrze właściwym do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego będzie działał komitet organiza-
cyjny. Poprawki nr 18 i 19 stanowią jej konsekwencję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 25 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka nr 3 powoduje, że wojewoda pomorski 

przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na 
realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku, w przypadku, gdy in-
westycja dotyczy terenów niezbędnych dla obronności 
państwa, będzie występował o zgodę, a nie o opinię 
ministra obrony narodowej. Ponadto poprawka pre-
cyzuje wielkość skali mapy ewidencyjnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 60 – za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka nr 7 koryguje odesłanie w konsekwen-

cji zmian wprowadzonych w art. 4 przedmiotowej 
ustawy. Poprawka nr 13 – nad poprawkami nr 7 i 13 
głosujemy łącznie – ma analogiczny charakter. Teraz 
poprawki nr 7 i 13.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 60 – za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 9)
Nad poprawkami nr 8 i 14 należy głosować łącz-

nie. Poprawka nr 8 precyzuje tytuł ustawy o gospo-
darce nieruchomościami w celu zapewnienia popraw-
nego odesłania do jej przepisów, poprawka nr 14 ma 
analogiczny charakter.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka nr 10 wprowadza regulację określającą 

sposób zawiadamiania stron o wszczęciu postępowa-
nia oraz doręczeń decyzji i postanowień w sprawie 
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(marszałek S. Karczewski) Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 20)

Poprawka nr 4 koryguje odesłanie, uwzględniając, 
że zaliczka na poczet dywidendy nie może być wy-
płacana z kapitału akcyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka nr 5 skreśla bezprzedmiotowy przepis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka nr 6 koreluje terminologię kodeksu spół-

ek handlowych z kodeksem cywilnym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka nr 7 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka nr 8 zmierza do zapewnienia jedno-

znaczności i komunikatywności przepisu o samo-
dzielnym zwoływaniu posiedzenia rady nadzorczej 
oraz rady dyrektorów przez członka rady nadzorczej, 
członka zarządu albo dyrektora.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka nr 9 uściśla przepis, wskazując, że okre-

ślenie „z ważnych powodów” odnosi się wyłącznie 
do zawieszenia dyrektora w czynnościach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka nr 10 ma charakter technicznolegisla-

cyjny.
Kto jest za?

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 58 – za, 25 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o inwestycjach 
w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie popra-
wek do ustawy; druk senacki nr 1195 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka nr 2 doprecyzowuje treść umowy spółki 

w zakresie akcji za wkłady niepieniężne.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka nr 3 zapewnia spójność ustawy w zakre-

sie przepisów o dywidendzie, dotyczących poszcze-
gólnych spółek kapitałowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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(marszałek S. Karczewski) Poprawka nr 17 koreluje terminologię ustawy o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji z kodek-
sem spółek handlowych i ujednolica terminologię 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka nr 18 skreśla wyrazy niemające warto-

ści normatywnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 19 skreśla przepis, który stał się bez-

przedmiotowy w związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 
spółdzielcze.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka nr 20 uwzględnia, że w ustawie – Prawo 

o notariacie sformułowano skrót pojęcia „kancelaria 
notarialna”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawki nr 21 i 22 należy przegłosować łącznie. 

Korelują one terminologię ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych i ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych z kodeksem spółek 
handlowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 38)
Poprawka nr 23, ostatnia, ujednolica brzmienie 

analogicznych przepisów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 39)

Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawka nr 11 skreśla fragment przepisu będący 

powtórzeniem innej regulacji.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawka nr 12 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka nr 13 zamieszcza przepis we właściwym 

miejscu w strukturze artykułu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka nr 14 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka nr 15 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka nr 16 uwzględnia w przepisie, który 

określa skutki przekształcenia spółki kapitałowej 
w inną spółkę kapitałową, w stosunku do posia-
daczy obligacji spółki, że prosta spółka akcyjna 
może przekształcić się w spółkę akcyjną i odwrot-
nie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Wysoki Senat raczy przyjąć poprawki nr 1–9, 
12–16, 19 oraz 21.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przy tej okazji 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu 
rządu, pani minister przedsiębiorczości i technologii 
za te ponad półtora roku pracy nad wspomnianą usta-
wą, szczególnie tutaj, w Senacie, na posiedzeniach 
komisji, w trakcie debaty. Chciałbym podziękować 
wszystkim organizacjom pracodawców za wszyst-
kie ciepłe słowa co do procesu legislacyjnego, które 
przedstawiały prace nad tą ustawą, jakże ważną dla 
przedsiębiorców ustawą o zatorach płatniczych, jako 
ideał i wzór procesu legislacyjnego. Dotyczy to rów-
nież kolegów z opozycyjnej Platformy Obywatelskiej. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Bardzo dzię-

kuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, bo nie usłyszycie państwo, kto 

zgłosił w trakcie dyskusji wnioski.
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Leszek Czarnobaj, pan senator Kazimierz Kleina 
i pan senator Tadeusz Kopeć, który ewentualnie 
jeszcze raz…

Czy któryś z panów chce zabrać głos? Nie.
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1, 3, 6 należy głosować łącz-
nie. Zmierzają one do tego, żeby z tzw. ulgi za złe 
długi mógł skorzystać również wierzyciel, który na 
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złoże-
nia zeznania podatkowego będzie w trakcie postępo-
wania restrukturyzacyjnego, postępowania upadło-
ściowego lub w trakcie likwidacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Nad poprawkami nr 2, 4 i 7 należy głosować łącz-

nie. Zmierzają one do tego, aby podatnik korzystający 
z tzw. ulgi za złe długi w kolejnych latach podatko-
wych był obowiązany wykazywać w zeznaniu podat-
kowym wierzytelności, z którymi związana jest ulga.

I teraz przystępujemy do głosowania nad podję-
ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 61 – za, 23 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o systemie instytucji roz-
woju.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1221 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 59 – za, 23 – przeciw, 3 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o systemie insty-
tucji rozwoju.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku deba-
ty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 1229 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Tadeusza 
Kopcia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Tadeusz Kopeć:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedze-

nie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 
Komisje rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku de-
baty nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia zatorów płatniczych.
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Poprawka nr 14 uściśla, że obowiązek informa-

cyjny oraz kompetencja prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, o których mowa w prze-
pisie, będą mogły być realizowane wyłącznie w toku 
postępowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 50)
Poprawka nr 15 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Poprawka nr 16 zapewnia spójność terminologicz-

ną w obrębie artykułu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawki nr 17, 18 i 20 należy przegłosować 

łącznie. Obniżają one maksymalną wysokość kary, 
jaką będzie mógł nałożyć prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, zmniejszają wyso-
kość bonifikat w wysokości kary, a także mody-
fikują przesłanki nałożenia kary i zastosowania 
bonifikaty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 26 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 53)
Poprawka nr 19 zmierza do tego, aby począt-

kiem terminu na spełnienie świadczenia pieniężne-
go jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia 
kary przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów był dzień doręczenia stronie po-
stanowienia o wszczęciu postępowania, a nie dzień 
wszczęcia postępowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 43)
Poprawka nr 5 koreluje element wyliczenia z wpro-

wadzeniem do wyliczenia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 83 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawka nr 8 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka nr 9 uzupełnia odesłanie, uwzględ-

niając, że przepisy powinny odnosić się również do 
obliczenia terminów zapłaty, które stosowane będą 
w przypadku naruszenia ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
Nad poprawkami nr 10 i 11 należy głosować łącz-

nie. Zmieniają one stawki rekompensaty za koszty 
odzyskania należności i progi wartości świadczenia 
pieniężnego, od których zależą poszczególne stawki, 
a także eliminują ograniczenie zbywalności prawa do 
rekompensaty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 26 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 47)
Poprawka nr 12 uwzględnia, że w zmienionej 

ustawie sformułowano definicję pojęcia „podmiot 
publiczny”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka nr 13 dostosowuje treść przepisu odsy-

łającego do przepisu, do którego następuje odesłanie.
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawki nr 2 i 3 przegłosujemy łącznie. Mają one 

na celu wyeliminowanie przepisu, który sugeruje, że 
w ustawie uregulowano kwestie inne aniżeli potwier-
dzenie, że w okresie przejściowym Wielka Brytania 
ma być traktowana tak jak państwo członkowskie 
w Unii Europejskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 59)
Poprawka nr 4 usuwa przepis, który może wpro-

wadzać adresatów ustawy w błąd co do okresu obo-
wiązywania ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 60)
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ure-
gulowaniu niektórych spraw w związku z wy-
stąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na 
podstawie umowy.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze pu-
blicznym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 1227 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 54)

Poprawka nr 20 już przegłosowana.
Teraz głosujemy nad poprawką nr 21. Ujednolica 

ona terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 55)
Poprawka nr 22 skraca z 30 do 10 dni termin zwrotu 

uiszczonej kary w przypadku uchylenia albo stwier-
dzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary, albo 
zmiany tej decyzji polegającej na obniżeniu wysokości 
kary oraz modyfikuje zasady ubiegania się o zwrot.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 25 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 56)
Przystępujemy teraz do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 60 – za, nikt nie był prze-

ciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego 
porządku obrad: ustawa o uregulowaniu niektórych 
spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej na podstawie umowy.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki 
nr 1202 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby tytuł ustawy 

zawierał precyzyjną i jednoznaczną informację o tym, 
jakie sprawy są w niej uregulowane.



220
82. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2019 r. 

Głosowania

rekomendowanych przez KNF stosowana była zasada 
dwukrotnej liczby kandydatów w stosunku do liczby 
obsadzanych mandatów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 66)
Poprawka nr 6 uwzględnia w przepisie szczegó-

łowym treść przepisu ogólnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 67)
Poprawka nr 7 ma na celu jednoznaczne określenie 

sekwencji działań podejmowanych przez agencję, któ-
re dotyczą projektu jej rocznego planu finansowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawka nr 8 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 69)
Poprawka nr 10…
(Głos z sali: Nr 9.)
Tak, nr 9, bo to jest to zdanie… Tak, oczywiście.
Poprawka nr 9 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka nr 10 uwzględnia, że jedynym organem 

prowadzącym dochodzenie dyscyplinarne w stosun-
ku do biegłych rewidentów jest krajowy rzecznik 
dyscyplinarny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 71)
Poprawka nr 11 zmierza do tego, aby przepisy 

dotyczące prawa dostępu do informacji stanowiących 
tajemnicę bankową stosowało się odpowiednio do 

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje Senatowi przyjęcie popra-

wek nr 1–11 oraz 13–15.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan jako wnioskodawca chce zabrać głos?
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję.)
Nie. Dobrze.
To przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 uzupełnia wytyczne w przepisie 
upoważniającym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 62)
Poprawka nr 2 zapewnia spójność pomiędzy ode-

słaniem a przepisem, do którego się odsyła.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 63)
Poprawka nr 3 eliminuje przepis, który nie ma 

wartości normatywnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 64)
Poprawka nr 4 uwzględnia, że również śmierć 

może być przyczyną wakatu na stanowisku prezesa 
Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Marek Borowski: To jest dyskusyjne.)
Ale to już nie pora, teraz głosujemy.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 65)
Poprawki nr 5 i 13 zmierzają do tego, aby również 

w przypadku kandydatów na członków rady agencji 
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(marszałek S. Karczewski) Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 76)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiąte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1228 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat pod-

jął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 1231 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Krzysztofa 
Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości 

komisji, pana senatora Kazimierza Kleinę, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jesteśmy w takiej trochę niezręcznej i kłopotliwej 

sytuacji. Ustawa wydaje się dobra, bo przecież ma 

informacji stanowiących tajemnicę zawodową w ro-
zumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 72)
Poprawka nr 14 uwzględnia, że plan finansowy 

agencji nie może obejmować okresu, w którym ten 
podmiot nie istniał.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 73)
Poprawka nr 15 wydłuża do 31 sierpnia 2020 r. 

termin na dostosowanie się przez firmy audytorskie 
do nowych wymogów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 74)
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.
Głosowało 83 senatorów, 63 – za, 1 – przeciw, 19 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 75)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie 
nr 1220 A i 1220 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(senator sprawozdawca K. Kleina) (Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, czy 
ktoś może to lepiej i mądrzej powiedzieć niż Kazik 
Kleina?)

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie… No, jeszcze głosujemy, 

trochę czasu…
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 58 – za, 19 – przeciw, 7 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 78)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Infrastruktury przedstawiły jednobrz-
miące projekty uchwał, w których wnoszą o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy; druki senackie 
nr 1222 A i 1222 B.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ma charakter uściślający. Dookreśla 

znamiona czynu zabronionego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 79)
Nad poprawkami nr 2 i 4 należy głosować łącznie. 

Zapewniają one spójność ustawie w zakresie vacatio 
legis, tak aby w przepisach prawa farmaceutycznego, 
wchodzących w życie w odrębnym, wcześniejszym 
terminie, uniknąć odesłań do przepisów ustawy o sys-
temie monitorowania wchodzących w życie w termi-
nie późniejszym.

Kto jest za?

stwarzać dobre warunki, korzystne warunki dla ludzi 
młodych. Tak? Ustawa likwiduje podatek od docho-
dów osobistych wszystkim młodym, ale… Sytuacja 
jest niestety bardzo kłopotliwa, ponieważ ustawa do-
tyczy tylko części ludzi młodych. Co więcej, jeżeliby-
śmy przyjęli tę ustawę w tym kształcie, jeżelibyście 
państwo poparli jej przyjęcie bez poprawek, to ona 
przyczyniłaby się do tego, że wielu młodych ludzi 
nie byłoby zainteresowanych podnoszeniem swoich 
kwalifikacji. Więcej: ona zniechęci do studiowania. 
I to jest niestety…

(Poruszenie na sali)
(Senator Robert Mamątow: Co?)
Tak. Niestety tak wygląda ta ustawa. Ona mówi 

o tym, że osobami zwolnionymi z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych są osoby do dwudziestego 
szóstego roku życia. Tak? A więc wszyscy ci, którzy 
kończą szkołę zawodową, korzystają z tego przywileju 
przez 8 lat, ci, którzy kończą technikum – przez, po-
wiedzmy, 4–5 lat, nawet 6 lat, zaś osoby, które kończą 
studia, czyli starają się jak najbardziej podnieść swoje 
kwalifikacje, chcą być inżynierami, prawnikami, eko-
nomistami itd., mogą z tej ustawy skorzystać najwyżej 
przez rok lub nawet w ogóle. To jest niestety…

(Senator Dorota Czudowska: A kto płaci za stu-
dia?)

I to jest niestety ten problem, że my jako ustawo-
dawcy powinniśmy działać w tym kierunku, żeby 
młodzi ludzie podnosili swoje kwalifikacje, żeby 
studiowali, żeby byli konkurencyjni na rynku pracy 
i w Polsce, i w świecie, a nie zniechęcać ich do podno-
szenia kwalifikacji. Dlatego ta nasza poprawka mówi 
o tym, żebyśmy zwolnili z podatku PIT także osoby 
po studiach, które jeszcze przez 5 lat, tak w skrócie 
mówiąc, po ukończeniu studiów mogłyby korzystać 
z tego przywileju. Czyli żeby zrównoważyć sytuację 
osób… nawet nie do końca zrównoważyć sytuację 
osób, które kończą edukację na szkole zawodowej, 
na technikum, i tych, którzy uczą się dalej, studiują. 
Dlatego prośba do państwa, abyście nie głosowali 
za przyjęciem ustawy bez poprawek, czyli żebyście 
zagłosowali najpierw przeciwko tej ustawie, a potem 
przyjęli tę naszą poprawkę.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ależ oczywiście, że 
tak, logiczne.)

Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, teraz nie ma już dyskusji, pytań, 

choć chętnie bym je zadał, ale już nie mogę.
Czy senator Jan Rulewski jako wnioskodawca oraz 

sprawozdawca chce jeszcze zabrać głos?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 84)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych oraz ustawy o pracowniczych programach 
emerytalnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciw-
pożarowej.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 1205 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 85)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciw-
pożarowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Środowiska, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 1230 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, panią senator Alicję 
Zając, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Alicja Zając:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje proszą o przyjęcie poprawek 

nr 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 i nr 13–22 włącznie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Nad poprawkami nr 3 i 5 należy głosować łącznie. 

Przesądzają one, że obowiązkiem zgłoszenia rejestra-
cyjnego uproszczonego, w okresie od dnia następu-
jącego po dniu ogłoszenia ustawy do dnia 31 marca 
2020 r., objęte zostaną jedynie te podmioty, które 
nie zastosują regulacji przejściowej z art. 16 ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 81)
Poprawka nr 6 zapewnia spójność ustawie w za-

kresie vacatio legis, tak aby przepis określający 
właściwość organu podatkowego w sprawie zwrotu 
akcyzy, następującego w przypadku wykazania zuży-
cia wyrobów do celów opałowych, wchodził w życie 
w tym samym terminie co podstawa do dokonania 
takiego zwrotu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 82)
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.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 83)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych oraz ustawy o pracowniczych programach 
emerytalnych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1197 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 81 – za, 1 – przeciw, 2 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 90)
Szóstkę omijamy.
Poprawka nr 7 wprowadza obowiązek przystąpie-

nia do gminnego systemu gospodarowania odpadami 
w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczyn-
kowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 81 – za, 2 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 91)
Poprawka nr 8 podnosi maksymalne stawki opłat 

za gospodarowanie odpadami.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 18 – za, 62 – przeciw, 

4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 92)

Poprawka nr 9 umożliwi gminom ustalenie meto-
dy liczenia zużycia wody na potrzeby określenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami i wskazuje uchwałę, 
w której mogłoby nastąpić ustalenie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 81 – za, 3 – przeciw. 

(Głosowanie nr 93)
Poprawka nr 11 nakazuje, aby wysokość opłaty 

w przypadku niesegregowania śmieci stanowiła wie-
lokrotność opłaty podstawowej, a nie opłaty maksy-
malnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 77 – za, 4 – przeciw, 3 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 94)
Poprawka nr 13 skreśla przepis modyfikujący 

skutki orzeczeń o zakazie prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 81 – za, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 95)
Poprawka nr 14 wyłącza obowiązek rejestrowa-

nia nowych pojazdów w terminie 30 dni od dnia ich 
sprowadzenia z zagranicy.

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-
sili: pan senator Zdzisław Pupa, pani senator Jadwiga 
Rotnicka i pani senator Alicja Zając.

(Senator Alicja Zając: Dziękujemy.)
Przystępujemy w takim razie do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 eliminuje podkreślenie, że utrzy-
manie instalacji do przetwarzania odpadów może 
znajdować się w kompetencjach organów związków 
międzygminnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 86)
Poprawka nr 2 otwiera katalog postanowień zawie-

ranych w gminnych regulaminach czystości.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 23 – za, 58 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 87)
Poprawka nr 3 umożliwia gminom określenie kry-

teriów uznania, że zbiórka odpadów jest prowadzona 
selektywnie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 88)
Poprawka… Która teraz?
(Głos z sali: Czwarta.)
Poprawka nr 4 nadaje przepisowi brzmienie 

uwzględniające brak obowiązku oddawania zmie-
szanych odpadów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 89)
Poprawka nr 5 wyłącza dobrowolność przystąpie-

nia do gminnego systemu gospodarowania odpadami 
w przypadku nieruchomości częściowo zamieszka-
nych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 102)
Poprawka nr 21 wprowadza środek dyscyplinujący 

posiadaczy odpadów do aktualizacji zabezpieczenia 
roszczeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 103)
Poprawka nr 22 pozwoli na funkcjonowanie spa-

larni odpadów do czasu wydania rozporządzenia 
określającego wykaz takich spalarni.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 104)
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 73 – za, 2 – przeciw, 

9 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 105)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 1223 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 106)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 79 – za, 1 – przeciw, 3 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 96)
Poprawka nr 15 doprecyzowuje zakres podmiotów 

obowiązanych do transmisji monitoringu odpadów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 97)
Poprawka nr 16 prawidłowo określa czynność 

wpisania do rejestru.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 79 – za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 98)
Poprawka nr 17 poprawia przepis zawierający 

wyliczenie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 99)
Poprawka nr 18 nadaje poleceniu nowelizacyjnemu 

prawidłowe brzmienie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 100)
Poprawka nr 19 skreśla przepis przyznający mar-

szałkom województw kompetencje w zakresie wyda-
nia rozporządzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 101)
Poprawka nr 20 przywraca… Która godzina jest?
(Głos z sali: 18.09.)
Poprawka nr 20 przywraca kodeksowe zasady 

stosowania ustawy uwzględniejszej…
(Głosy z sali: Względniejszej.)
…względniejszej dla sprawcy.
Kto jest za?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 80 – za, 2 wstrzyma-

ło się od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie 
nr 109)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 1134 S.

Komisje proponują ponadto, żeby Senat upoważnił 
senatora Aleksandra Pocieja do prezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 110)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia tego projektu ustawy do Sejmu.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Aleksandra Pocieja do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie 
drogowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1199 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 107)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie 
drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, zaś mniejszość 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
wnosi o wprowadzenie poprawki; druk senacki 
nr 1235 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionym wnioskiem mniejszo-
ści.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 73 – za, 4 – przeciw, 

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 108)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1218 A.
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(marszałek S. Karczewski) (Senator Marek Borowski: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo. W jednej postaci tylko… Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawcy, w związku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

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

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami według kolejności 
przepisów projektu, a następnie nad przyjęciem 
projektu – druk nr 1175 S – w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 
Poprawka nr 1 ogranicza wykonanie wyroku tylko do 
ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. oraz precyzuje, 
że ubezpieczeni dostaną wyrównanie za dotychczaso-
wy okres pobierania zaniżonych emerytur. Poprawka 
nr 2 określa procedurę dotyczącą sytuacji, w których 
postępowanie w sprawie ponownego przeliczenia 
zaniżonej emerytury zostało wszczęte przed dniem 
wejścia w życie projektowanej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 112)
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad 

przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senato-
ra Marka Borowskiego do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 113)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Marka Borowskiego do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: drugie czyta-

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 
głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 761 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
senatora Aleksandra Szweda do prezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę i o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 79 było za, od głosu 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 111)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Aleksandra Szweda do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania; znajduje się ono 
w druku nr 1175 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Marka 

Borowskiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Informuję, że do tego projektu zgłoszona została 1 

poprawka. Ta poprawka została przyjęta jednogłośnie. 
To wszystko. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Borowski jeszcze jako wnio-

skodawca może zabrać głos.
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(marszałek S. Karczewski) koszty weryfikacji i wykonania tego znaku na grobie. 
To się dobrze wpisuje w poprzednio przyjętą ustawę 
o obchodach stulecia i pozwoli znakować te groby, 
nie tylko w Polsce, choć tu szeroko, bo wartość tego 
będzie wynosiła 20 zł, ale również za granicą, zwłasz-
cza tam, gdzie być może nie pozwolą odbudowywać 
grobów weteranów i bohaterów.

Podczas dyskutowania i głosowania nad popraw-
kami panowało takie przekonanie, że to jest inicja-
tywa tylko jednej grupy posłów. Nie, ona wynika 
z ducha poprzedniej ustawy, którą przyjął Senat. I jest 
taka prośba, żebyśmy dali Sejmowi szansę na wpisa-
nie się na listę autorów, zwłaszcza panu premierowi 
Morawieckiemu, który mówi, że obecne świadczenia 
mają charakter jałmużny. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Pani senator Sztark? Pan senator Rulewski? 
Nie.

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy i wnioskodawców w związku z przedsta-
wionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 
głos, zadać pytanie? Nie widzę i nie słyszę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawkami – druk nr 1035 X – we-
dług kolejności przepisów projektu, a następnie nad 
przyjęciem projektu z druku nr 1035 S w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawka nr 1 uzupełnia przepisy określające za-
kres przedmiotowy ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 25 – za, 49 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 114)
Poprawka nr 2 poszerza definicję o osoby repre-

sjonowane z powodów politycznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 25 – za, 49 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 115)
Poprawka nr 3 porządkuje przepisy dotyczące 

wydawania legitymacji wdowie lub wdowcowi po 
działaczu opozycji. 

Kto jest za?

nie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach repre-
sjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania; znajduje się ono 
w druku nr 1035 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Rulewskiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgłoszono ogółem 12 poprawek. W wyniku gło-

sowania, podobnie jak w przypadku pierwszego czy-
tania, większością głosów przyjęto tych 12 poprawek 
przy braku głosów przeciwnych, ale dużej liczbie 
wstrzymujących się od głosu.

Wśród tych 12 poprawek jest oczywiście kilka 
dyscyplinujących. Z takich zmieniających, meryto-
rycznych jest tu m.in. rozszerzenie zakresu tej ustawy 
o stosowanie jej do osób prowadzących działalność 
gospodarczą i rolniczą, rolników. Dalej. Pani senator 
Sztark proponuje, aby świadczenie dla wdów i wdow-
ców po osobach represjonowanych było w wysokości 
całego świadczenia, czyli 426 zł. Oczywiście wdo-
wom i wdowcom przyznaje się uprawnienia z zakresu 
opieki i inne przysługujące osobom, z którymi dzielili 
oni życie, wydaje im się delegacje. Te świadczenia 
zgodnie ze standardami są zwolnione od podatków.

Jeśli chodzi o poprawki dotyczące drugiej części 
tejże ustawy, która traktuje o możliwości wprowa-
dzenia znaków nagrobnych na grobach weteranów 
i działaczy opozycji antykomunistycznej – to oczy-
wiście dotyczy możliwości takiego wykonania – to 
wysłuchano opinii rządu i wniesiono poprawkę mó-
wiącą, że tym zagadnieniem miałby się zajmować, 
we współdziałaniu z urzędem do spraw kombatan-
tów, Instytut Pamięci Narodowej, przez co ten znak 
nabierałby charakteru znaku honorowego, ważnego, 
nie byłby tylko ozdóbką. Przysługuje on zawsze na 
wniosek rodziny, ale organizacje kombatanckie, za 
zgodą rodziny, też mogą występować z podobną 
inicjatywą, a jeśli już wystąpią, to są zwolnione od 
kosztów. Taką zmianą merytoryczną jest też fakt, że 
będzie pobierana opłata 25 zł, znacznie mniejsza niż 
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(marszałek S. Karczewski) Nad poprawkami nr 9 i 11 należy głosować łącz-
nie. Przenoszą one regulacje dotyczące znaku na-
grobkowego do ustawy o grobach weteranów walk 
o wolność i niepodległość Polski i jednocześnie wpro-
wadzają kolejne zmiany porządkujące przepisy oraz 
przewidujące wprost w ustawie wysokość opłaty za 
wydanie znaku na poziomie 25 zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 23 – za, 1 – przeciw, 

49 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 121)

Poprawka nr 10…
(Głos z sali: Wykluczona. Dwunasta teraz.)
A, teraz dwunasta.
Poprawka nr 12 wobec przyznania w projekcie 

działaczom opozycji „świadczenia dodatkowego” 
uwzględnia to świadczenie w przepisach dotyczących 
zwolnienia od podatku dochodowego oraz przepisach 
dotyczących zasad liczenia dochodu, na który składa 
się to świadczenie – analogicznie jak w już obowią-
zujących rozwiązaniach dotyczących świadczenia 
pieniężnego i pomocy pieniężnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 23 – za, 51 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 122)
(Głos z sali: Całość.)
(Głos z sali: Teraz następna strona.)
Następna? Ale… A, tu.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senatora 
Jana Rulewskiego do reprezentowania Senatu w dal-
szych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 24 – za, 42 – przeciw, 8 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 123)
(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Ciii.)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat… Gdzie to jest? A, tu…
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
projektu ustawy i tym samym zakończył postępowa-
nie w tej sprawie.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 24 – za, 48 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 116)
Poprawka nr 4 zwiększa wysokość świadczenia 

pieniężnego dla wdowy lub wdowca po działaczach 
opozycji do wysokości świadczenia przysługującego 
działaczom.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 21 – za, 1 – przeciw, 

48 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 117)

Nad poprawkami nr 5 i 6 należy głosować łącz-
nie… 

(Senator Grażyna Sztark: O kurczę, przeszło. 
Dziękuję.)

(Rozmowy na sali)
Ale proszę nie komentować, proszę państwa. No, 

jesteśmy w Senacie, przypominam państwu.
(Głos z sali: To nie Sejm.)
(Głos z sali: Ciii…)
Poprawki nr 5 i 6 zakładają, że świadczenie do-

datkowe będzie przyznawane osobom represjonowa-
nym, które objęte są jednocześnie wskazanymi prze-
pisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 23 – za, 51 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 118)
Poprawka nr 7 obejmuje pomocą pieniężną „do-

raźną”, jednorazową i okresową wdowy i wdowców 
po działaczach opozycji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 23 – za, 50 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 119)
Poprawka nr 8 porządkuje przepisy wprowadzają-

ce niezbędne konsekwencje rozwiązań już przyjętych 
w projekcie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 23 – za, 50 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 120)
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(marszałek S. Karczewski) Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oświadczenie swoje kieruję do pani minister 

spraw wewnętrznych i administracji, pani Elżbiety 
Witek.

Tym oświadczeniem nawiązuję do oświadczenia 
wygłoszonego przeze mnie 26 czerwca br. podczas 
osiemdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu. 
Wówczas to wygłosiłem oświadczenie w sprawie bez-
pieczeństwa w sezonie letnim w nadmorskich kuror-
tach, takich jak Łeba, Ustka, Władysławowo, Darłowo 
i inne. Skupiłem się głównie na miejscowości Łeba.

Sprawą bezpieczeństwa w tych miejscowościach 
w okresie lata zajmuję się już wiele lat. Niestety, są 
problemy, które ciągle nie są rozwiązane. Miasto 
Łeba, które liczy ok. 4 tysięcy stałych mieszkań-
ców, w okresie lata staje się miastem 50-tysięcznym, 
a w szczycie sezonu nawet 100 tysięcy ludzi jedno-
razowo przebywa w tym mieście. Niestety, w tych 
miejscowościach posterunki Policji lub komisariaty 
Policji są zamykane w godzinach popołudniowych 
i nieczynne są w wolne dni, czyli w soboty i niedzie-
le. Wydaje się, że policja w tych miastach w okresie 
lata powinna w większym stopniu zaangażować się 
w sprawy związane z bezpieczeństwem, uruchomić 
posterunki Policji, uruchomić komisariaty także 
w godzinach popołudniowych. Miasto Łeba w okre-
sie lata jest większym miastem niż miasto powiatowe, 
w którym jest zlokalizowana komenda powiatowa 
Policji. W takich miastach jak Łeba zagrożenia są 
dużo większe niż w miastach, które w okresie lata 
są spokojne i przebywa w nich mniej wczasowiczów.

Do mojego biura dotarło pismo podpisane przez 
kilkudziesięciu mieszkańców i przedsiębiorców Łeby, 
skierowane do powiatowego komendanta Policji 
w Lęborku dotyczące porządku w centrum Łeby. 
W dokumencie tym wymienionych jest szereg przy-
kładów notorycznego łamania prawa przez właści-
cieli i pracowników niektórych dyskotek. Tak więc 
notoryczne zakłócanie ciszy nocnej; przekraczanie 
wszelkich norm hałasu poprzez wystawianie głośni-
ków na zewnątrz lokali czy przemarsze, przejazdy 
w celach reklamowych z wykorzystaniem głośników, 
megafonów i bezprawnym używaniem klaksonów 
samochodowych; przebywanie tam pracowników 
dyskotek pod wpływem alkoholu, niektórzy uży-
wają także narkotyków. Mieszkańcy oraz miejscowi 
przedsiębiorcy zaznaczają, że wielokrotnie zwracali 
się i nadal zwracają się o interwencję policji w tej 
sprawie.

Podzielam także większość zawartych we wspo-
mnianym piśmie opinii i ze smutkiem przyznaję, że 
działania funkcjonariuszy są kompromitujące, są sła-
be, niewystarczające. Docierają do mnie informacje, 
że niektórzy policjanci boją się wejść do wspomnia-

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znaj-
dujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy 
zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senac-
ki nr 1219 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 61 – za, nikt nie był 

przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 124)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zacią-
gnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych 
ustaw.

Informuję, że porządek został wyczerpany.
Są zgłoszenia do oświadczeń?
(Głosy z sali: Tak.)
To proszę.
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 

złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Kazimierz Kleina. Bardzo proszę.
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(senator K. Kleina) Senator Jerzy Wcisła:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do ministra gospodarki 

morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
21 marca tego roku zwróciłem się do pana mini-

stra z prośbą o objęcie portu morskiego w Elblągu 
zadaniem pogłębienia toru wodnego na rzece Elbląg 
stanowiącego część budowy kanału przez mierzeję. 
Uzasadnieniem prośby jest fakt, że rzeka Elbląg ma 
charakter morskich wód śródlądowych i z tego powo-
du podlega urzędowi morskiemu, a więc i państwu 
polskiemu, a bez pogłębienia portu budowa kanału 
przez mierzeję traci sens ekonomiczny.

Odpowiedź pana ministra z 18 kwietnia była jed-
noznacznie negatywna: administracja morska za to 
nie odpowiada, a zadanie znajduje się w gestii zarządu 
portu – tak pisał pan minister. 

W dniu 28 maja zaapelowałem do prezesa Rady 
Ministrów o umożliwienie Elblągowi złożenia wnio-
sku do programu „Mosty dla regionów”, aby roz-
wiązać problem z budową mostu na rzece Elbląg, 
rekomendowanego przez rząd w tym programie i tak-
że strategicznie ważnego dla ekonomicznego sensu 
budowy kanału przez mierzeję. Odpowiedź z dnia 
19 czerwca była także negatywna i nie wskazywała, 
by rząd zamierzał zająć się tą inwestycją.

Obie odpowiedzi świadczą jednoznacznie, że pol-
ski rząd nie zamierza finansować żadnej z 2 wymie-
nionych inwestycji niezbędnych dla ekonomicznej 
opłacalności budowy kanału przez mierzeję, uzna-
jąc, że jest to problem i obowiązek samorządów. 
Jednocześnie w różnych miejscach przedstawiciele 
ministerstwa lub jednostek podległych informują, że 
obie inwestycje będą zrealizowane. 

Ponieważ odpowiedzi, które otrzymałem na pi-
śmie, i słowne deklaracje wzajemnie się wykluczają, 
proszę o konkretną informację. W jakich progra-
mach i budżetach ujęte są inwestycje budowy mo-
stu w Nowakowie i pogłębienia portu morskiego 
w Elblągu? Jakie środki są przeznaczone na realizację 
tych inwestycji? W jakim terminie przewidziane jest 
ich wykonanie?

Kolejne oświadczenie także kieruję do ministra 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pana 
Marka Gróbarczyka.

Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej zapowiada wyłonienie wykonawcy 
pierwszego etapu budowy kanału przez mierzeję. 
Oznaczać to powinno, że rozstrzygnięte są wszyst-
kie wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące tej inwe-
stycji. Proszę zatem o informację, czy rozbieżno-
ści z Komisją Europejską zostały wyjaśnione. Czy 
Komisja Europejska zaakceptowała projekt budowy 

nych dyskotek, ponieważ część ochroniarzy to obecni 
lub byli funkcjonariusze Policji. W związku z tym 
można domniemywać, że z powodów koleżeńskich 
funkcjonariusze, którzy są na służbie, nie reagują 
na te naganne zachowania pracowników i bywal-
ców wspomnianych klubów. Takie działanie, a więc 
niepodejmowanie interwencji, może prowadzić do 
tragicznych sytuacji. Ostatnio właśnie w Łebie, w są-
siedztwie jednej z dyskotek doszło do sytuacji, kiedy 
2 osoby zostały zaatakowane nożami i jedna z tych 
osób walczy o życie.

Szanowna Pani Minister, wydaje się, że ta sprawa 
to nie tylko konkretny przykład braku odpowiednie-
go nadzoru w służbach mundurowych, ale w mojej 
ocenie również skutek wieloletnich zaniedbań ze 
strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wydaje 
mi się, że na okres lata powinny być przegrupowane 
odpowiednie i wystarczające środki z miejscowo-
ści, z których mieszkańcy wyjeżdżają na wczasy, 
takich jak np. Warszawa czy wiele innych miejsc. 
Funkcjonariusze powinni interweniować i działać 
czasowo w miejscowościach takich jak Łeba czy inne 
miejscowości wczasowe.

Dzisiaj komendant powiatowy Policji twierdzi, że 
otrzymuje do pomocy coraz mniejszą liczbę funkcjo-
nariuszy, którzy mają mu pomagać w okresie sezonu 
letniego. Rząd pana premiera Morawieckiego mówi 
o otwieraniu kolejnych posterunków, komisariatów, 
tych, które – jak twierdzi – były zamykane za czasów 
rządów Platformy Obywatelskiej. Cóż z tego, że są 
otwierane nowe komisariaty, nowe posterunki, sko-
ro w tych posterunkach, tych komisariatach nie ma 
policjantów? To jest droga donikąd. Potrzebne jest 
zdecydowane działanie. Nie musi w każdym miejscu 
działać posterunek, ale potrzebna jest zdecydowana 
interwencja policji. O to proszę. Proszę panią mini-
ster, aby na okres lata skierować odpowiednie siły 
i środki do wypoczynkowych miejscowości, aby nie 
dochodziło do tragedii.

Jeszcze raz chcę podkreślić: mieszkańcy i przed-
siębiorcy nie są przeciwko dyskotekom, uważają na-
wet, że może być organizowana w każdym mieszka-
niu, w każdym lokalu. Jednak trzeba po prostu dbać 
o bezpieczeństwo, a są służby, które muszą je egze-
kwować. Dlatego też występuję po raz drugi w krót-
kim, nieodległym czasie, z apelem, aby tą sprawą się 
zająć, ponieważ lato jest krótkie, a tragedia może się 
zdarzyć w każdej chwili. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Wcisłę.
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(senator J. Wcisła) Włączenie tych dróg do sieci TEN-T będzie miało 
wielkie znaczenie dla rozwoju portów i województwa 
warmińsko-mazurskiego, a sam fakt ujęcia w sieci 
TEN-T otworzy możliwość pozyskania środków unij-
nych na ich budowę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Artur Warzocha.

Senator Artur Warzocha:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mieszkańcy miejscowości Jeżowa w gminie 

Ciasna w powiecie lublinieckim w województwie 
śląskim zwrócili się do mojego biura senatorskie-
go z wnioskiem o wstrzymanie budowy drogi S11 
w zaplanowanym wariancie, który ich zdaniem jest 
niezwykle krzywdzącym rozwiązaniem komuni-
kacyjnym. Jednocześnie poinformowali, że w tej 
sprawie interweniowali już w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, u wójta gminy Ciasna, 
u projektanta drogi oraz u posła na Sejm RP, pana 
Andrzeja Gawrona. Zaproponowali jednocześnie taki 
wariant przeprowadzenia drogi, który stał się jednym 
z kilku równoważnych możliwych przebiegów tejże 
trasy w ich miejscowości. 

Proponowany przez mieszkańców wariant zielony 
przebiega niemalże na całym odcinku przez obsza-
ry leśne w odpowiedniej odległości od zabudowań 
i prowadzonych od pokoleń gospodarstw rolnych. Dla 
odmiany wcześniej zaprojektowane warianty, czyli 
niebieski i czerwony, uniemożliwiają dalszy rozwój, 
ale też prowadzenie wspomnianych gospodarstw. 
Dalsza uprawa gruntów rolnych znajdujących się po 
drugiej stronie w niekorzystnych wariantach spro-
wadza się do pokonywania dużych odległości przez 
rolników. W wariantach tych oddziela się również 
miejscowość od reszty gminy Ciasna, co spowoduje 
liczne utrudnienia np. w dojazdach dzieci i młodzie-
ży do szkół. Mieszkańcy obawiają się jednocześnie, 
że izolacja miejscowości od reszty gminy i budowa 
drogi w pobliżu budynków mieszkalnych może do-
prowadzić w przyszłości do całkowitego wyludnienia 
Jeżowej. Równie niekorzystnymi czynnikami są silne 
natężenie hałasu oraz zanieczyszczenia pochodzące 
ze spalin samochodów.

Jednocześnie mieszkańcy podnoszą, że wszystkie 
wymienione instytucje rozumieją ich obawy, z wy-
jątkiem wójta gminy Ciasna, który jednoznacznie 
sprzeciwia się wariantowi zielonemu.

W związku z tym uprzejmie proszę o skierowanie 
niniejszego oświadczenia do ministrów infrastruktu-
ry i budownictwa, ochrony środowiska oraz rolnictwa 
i rozwoju wsi, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

kanału przez mierzeję? Czy wniosła do projektu 
swoje uwagi? Czy mają one znaczenie dla kosztów 
i przebiegu inwestycji? Jeżeli tak, to jakie? Czy sta-
nowisko Komisji Europejskiej i polskiego rządu we 
wszystkich szczegółach zostało uzgodnione? Jeśli 
nie, to czego dotyczą kontrowersje i jaki mogą mieć 
one wpływ na realizację inwestycji, w tym pierw-
szego etapu?

Wiem, że polski rząd przekonywał Komisję 
Europejską, że budowa kanału przez mierzeję, jako 
inwestycja realizowana ze względu na bezpieczeń-
stwo państwa i Unii Europejskiej, nie musi spełniać 
wszystkich wymogów środowiskowych. Czy te argu-
menty zostały przez Komisję Europejską uwzględ-
nione?

Ponadto w ramach konsultacji organizacje ekolo-
giczne i m.in. samorząd województwa pomorskiego 
też wniosły uwagi do budowy kanału przez mierzeję. 
Czy na wszystkie te uwagi wnioskodawcy uzyskali 
odpowiedzi? Czy uwzględnienie tych uwag będzie 
miało wpływ na inwestycję?

Jeśli nie wszystkie wątpliwości związane z uwa-
runkowaniami środowiskowymi i uzgodnieniem sta-
nowiska z Komisją Europejską zostały rozstrzygnięte, 
to czy ten fakt nie będzie miał wpływu na realizację 
pierwszego etapu budowy kanału przez mierzeję? 
A jeżeli może mieć, to czy decyzja o wyłonieniu wy-
konawcy nie powinna być poprzedzona rozstrzyga-
jącymi uzgodnieniami ze wszystkimi składającymi 
zastrzeżenia, w tym z Komisją Europejską? Proszę 
o odpowiedź na to pytanie.

I jeszcze jedno oświadczenie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, proszę.)
Krótkie. 
Oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów 

Mateusza Morawieckiego.
Szanowny Panie Premierze!
Do 17 lipca trwają konsultacje publiczne dotyczą-

ce rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
TEN-T. Włączenie się polskiego rządu w ten proces 
może mieć duże znaczenie dla decyzji o ujęciu w sieci 
TEN-T istotnych dla naszego kraju dróg transpor-
towych. Mam nadzieję, że taka okazja nie zostanie 
zaprzepaszczona.

Proszę jednocześnie o ujęcie w konsultacjach sie-
ci dróg wodnych ujętych w konwencji AGN, czyli 
międzynarodowych dróg wodnych E30, E40 i E70 
wraz z uzupełniającymi je kanałami: kanałem przez 
mierzeję i kanałem Dunaj – Odra – Łaba, a także 
drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy koło 
Grudziądza – Iława – Ostróda. Ten odcinek pozwoli 
na połączenie mających statut bazowych dróg A1 
i S7. Jednocześnie umożliwi połączenie Via Carpatia 
z portami w Gdańsku, Gdyni i Elblągu.
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(senator A. Warzocha) specjalnej rezerwy celowej. Nie są one jednak zuży-
wane w całości – część finansów z tej rezerwy po jej 
rozwiązaniu wraca do budżetu państwa.

Panie Ministrze, czy nie czas już na ujednoli-
cenie w formie jednej ustawy przepisów dotyczą-
cych pomocy osobom pokrzywdzonym w trakcie 
II wojny światowej, a także na zrównanie uprawnień 
poszczególnych grup, ich urealnienie i oczywiście 
podwyższenie świadczeń? Za tym ostatnim prze-
mawia fakt szybkiego zmniejszania się liczby osób 
uprawnionych ze względu na ich wiek. A przecież 
środków na ewentualne podwyżki świadczeń nie 
brakuje. Ten postulat odpowiedniego docenienia 
osób pokrzywdzonych przez obydwu najeźdźców 
i okupantów Polski ma znaczenie tym większe 
akurat teraz, w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu 
II wojny światowej.

Państwo polskie słusznie domaga się wypłacenia 
należnych Polsce reparacji wojennych oraz odszko-
dowań dla swoich obywateli od sprawców II wojny 
światowej. Godne potraktowanie przez swoje pań-
stwo, przez swoją ojczyznę Polaków pokrzywdzonych 
przez historię może stać się dodatkowym argumen-
tem w dyskusji, którą Polska będzie toczyć z na-
stępcami prawnymi agresorów II wojny światowej. 
Z wyrazami szacunku – Jerzy Czerwiński, senator 
Rzeczypospolitej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że protokół osiemdziesiątego drugie-

go 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 drugie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

przebiegu planowanej drogi. Wniosek poparła grupa 
257 mieszkańców Jeżowej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Swoje dzisiejsze oświadczenie kieruję do 

szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, pana Jana Józefa Kasprzyka.

Szanowny Panie Ministrze!
Urząd, którym pan kieruje, zajmuje się m.in. 

udzielaniem pomocy osobom, które, mówiąc ogól-
nie, zostały pokrzywdzone przez historię. Polska 
historia, szczególnie czasy II wojny światowej i lata 
bezpośrednio powojenne, działania wojenne, okupa-
cja, deportacje, wypędzenia, siłowe wprowadzanie 
tzw. władzy ludowej do naszego kraju – wszystko to 
zostawiło trwały ślad w naszym narodzie.

Państwo polskie w istotny sposób pomaga wszyst-
kim pokrzywdzonym, dotkniętym wojną i jej skutka-
mi: kombatantom, osobom represjonowanym, wdo-
wom i wdowcom po nich, deportowanym do pracy 
przymusowej, żołnierzom zastępczej służby wojsko-
wej, niewidomym ofiarom działań wojennych, inwali-
dom wojennym. Niestety przepisy dotyczące pomocy 
są porozrzucane po różnych ustawach. Zakres po-
mocy jest różny dla różnych kategorii pokrzywdzo-
nych. Dodatkowo jej formy często nie są już zgodne 
z oczekiwaniami poszczególnych grup adresatów ze 
względu na upływ czasu i zmianę warunków spo-
łecznych. Te fakty rodzą wśród osób uprawnionych 
niepotrzebne niesnaski i pretensje.

Zaznaczyć trzeba też, że corocznie na potrzeby 
realizowane przez urząd przeznaczane są środki ze 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 51)
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + - + + - + - + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn - + + + + + + - - + + + + + + + - + + +
  4 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 + - + + - + - + + + + + + + + + + + + +
 



237
82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    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 81 82 80 80 85 84 85 85 85 85 84 85 84 84 84 84 84 85 84 84
  Za 56 26 80 80 26 84 25 60 60 85 84 85 84 84 84 84 58 85 84 84
  Przeciw 24 53 0 0 58 0 60 25 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
  Wstrzymało się 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

238
82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  4 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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 



239
82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 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 85 84 85 85 85 85 85 84 85 85 83 85 84 84 85 85 85 85 83 84
  Za 85 84 85 85 85 85 85 84 85 85 83 85 84 84 85 85 85 85 83 61
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

240
82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik + + + + + + - + + + + + - + + - + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn - + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  4 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 + + + + + + - + + + + + - + + - + + + +
 



241
82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 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 85 83 84 85 84 85 85 84 84 85 85 85 85 85 85 84 85 82 85 85
  Za 59 83 84 83 84 85 26 82 84 85 85 85 26 85 85 25 60 82 85 85
  Przeciw 23 0 0 2 0 0 59 2 0 0 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0
  Wstrzymało się 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

242
82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + - + + ? + +
  4 G. Bierecki + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  5 P. Błaszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  6 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + ? + + - + +
  8 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + ? + . ? + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + . + + + . + . ? + + - + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + ? + + ? + +
  12 M. Budner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 J. Chróścikowski + + + + + + + . + + + + + + + + + + + .
  14 Z. Cichoń + . + + + . + + + . + . + + . + + . . +
  15 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + ? + + - + +
  16 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  17 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  18 D. Czudowska + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
  19 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  20 J. Dobrzyński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  21 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + ? + + - + +
  22 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
  23 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + ? + + - + +
  24 R. Gaweł + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 A. Gawęda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 M. Golba + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 A. Grabowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  29 T. Grodzki + + + + . + + . + + + + + + ? + + - + +
  30 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31 J. Hamerski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  32 J.M. Jackowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 A. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 K. Kleina + . + + + + + + + + + + + + ? + + - + +
  36 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + ? + + ? . +
  37 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 M. Koc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 S. Kogut + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  40 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
  41 T. Kopeć + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 M. Kopiczko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  43 W. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  45 M. Łuczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 J. Łyczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  47 R. Majer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 R. Mamątow + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 M. Martynowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  51 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 A. Misiołek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  53 K. Mróz + . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
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82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  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 85 79 84 84 84 83 84 81 85 84 84 83 82 82 83 85 83 84 82 83
  Za 85 79 84 84 84 83 84 81 85 84 84 82 81 82 63 85 83 58 82 83
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 19 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 7 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się
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82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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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82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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 85 85 85 84 85 80 82 83 83 84 84 84 84 84 84 83 81 81 82 81
  Za 85 85 85 84 85 80 23 82 82 81 81 18 81 77 81 79 81 79 81 80
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 58 0 0 1 2 62 3 4 0 1 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 4 0 3 3 3 0 2 1 1
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się
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82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  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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82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Wyniki głosowań 

    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  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 84 84 84 84 84 84 83 82 82 81 80 81 81 74 74 72 70 74 73 73
  Za 82 82 82 82 73 82 83 73 80 81 79 80 80 25 25 24 21 23 23 23
  Przeciw 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  Wstrzymało się 2 2 2 2 9 2 0 5 2 0 1 0 0 49 49 48 48 51 50 50
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Wyniki głosowań 

    121 122 123 124
  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 ? ? - +
 

    121 122 123 124
  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 73 74 74 72
  Za 23 23 24 61
  Przeciw 1 0 42 0
  Wstrzymało się 49 51 8 11
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Westerplatte to dla Polaków miejsce święte i symboliczne. 1 września 1939 r. o świcie niemiecki pancernik 

„Schleswig-Holstein” otworzył ogień w kierunku polskiej placówki. Od tego momentu przez 7 dni Wojskowa 
Składnica Tranzytowa na Westerplatte była miejscem heroicznej walki obronnej z niemieckim najeźdźcą. Do 
dzisiaj bohaterska obrona nielicznej załogi wobec zmasowanego ataku z wody, lądu i powietrza jest – i, mam 
nadzieję, na zawsze zostanie – dla pokoleń Polaków częścią naszej narodowej tożsamości historycznej. Tę walkę 
w obronie półwyspu należy uznać za walkę o niepodległość Polski.

Wydawałoby się, że nikogo z Polaków nie trzeba przekonywać, że pole bitwy na Westerplatte, mając tak 
szczególne znaczenie dla naszej historii, powinno znakomicie upowszechniać wiedzę o tej bohaterskiej obronie, 
że musi być dobrze utrzymane i zadbane. Niestety, tak dzisiaj nie jest. Brakuje ścieżki edukacyjnej, która po-
winna odtwarzać przebieg tamtych wydarzeń. Dzisiaj zwiedzającym trudno jest poznać szczegóły tej historii. 
Zwiedzający są tam nieustannie, tylko nie wiedzą, co mają oglądać. W zarządzie Gdańska – od lat siedem-
dziesiątych XX w. – jest wartownia nr 1. Na 70 m2 pokazuje się cenne, ale nieliczne eksponaty. A gdzie reszta? 
Należy zrewaloryzować wszystkie obiekty dawnej architektury militarnej, ponieważ stanowią one przykład 
polskiej architektury obronnej, zbudowanej przez Polaków w latach dwudziestych minionego wieku – nie przez 
Niemców, nie przez gdańszczan, tylko przez rząd Polski, który odkupił ten teren i wyposażył jednostkę wojskową.

W roku 1966 wybudowano tam charakterystyczny pomnik, jednak praca nad godnym upamiętnieniem obrony 
Westerplatte w 1939 r. miała zacząć się w 2003 r., kiedy to teren pola bitwy na Westerplatte rozporządzeniem 
ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został uznany za pomnik historii, czyli za przedmiot szcze-
gólnej troski państwa polskiego. Niestety, pomimo nadania tak wielkiego znaczenia temu miejscu, zostało ono 
zaniedbane. Choć dzisiaj śmieci zostały uprzątnięte, to ktoś, kto tam przyjdzie, nie ma pojęcia, jak ta bitwa 
przebiegała, jak wyglądała obrona Westerplatte. Teren przypomina parkową zabudowę, a środki wydawane 
przez miasto służą głównie utrzymaniu zieleni.

Dlaczego specustawa? Ten tryb poselskiego projektu ustawy budzi ogromne emocje. Szermuje się hasłem, 
że specustawa oznacza zabranie tego terenu miastu. Specustawa dlatego, że na tym obszarze własność jest 
rozdrobniona między kilka podmiotów, głównie miasto Gdańsk, Skarb Państwa, wojsko, Straż Graniczną. 
Należy ten problem kompleksowo rozwiązać. Ani poprzedni samorząd, ani poprzednie władze państwowe nie 
potrafiły się dogadać z jednostką wojsk specjalnych ani ze Strażą Graniczną. Specustawa daje taką możliwość, 
pozwala ujednolicić strukturę właścicielską oraz pokonać wiele innych trudności, aby w możliwie krótkim 
czasie powstało muzeum.

Są już wstępne porozumienia. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało, żeby spe-
cjaliści wskazani przez miasto Gdańsk weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 
Obronnej 1939. Ma to być komitet decydujący o tym, jak ma wyglądać to nowoczesne plenerowe muzeum, 
które w sposób obrazowy opowiadałoby nie tylko o 7-dniowej bitwie, lecz także o męczeństwie wielu Polaków, 
więźniów, których Niemcy ściągnęli tu do przymusowych prac z obozu koncentracyjnego Stutthof. Najkrócej 
mówiąc, muzeum ma zachować unikatową wartość historyczną, przestrzenną, materialną i niematerialną, 
symbolizującą bohaterstwo oraz ofiarę poniesioną przez polskiego żołnierza.

Próby powołania tego muzeum czynione są od 2006 r. Wtedy to rząd powołał pełnomocnika ds. rewitalizacji 
tego terenu i budowy takiego muzeum. W 2007 r. rząd PiS powołał Muzeum Westerplatte jako filię Muzeum 
Historii Polski. Jednak po utracie władzy Platforma Obywatelska, a także związane z nią władze Gdańska 
już tej inicjatywy nie podjęły. Rząd PO postanowił budować Muzeum II Wojny Światowej w innym miejscu, 
a o Westerplatte jakby zapomniał.

Po odzyskaniu władzy – w grudniu 2015 r. – rząd PiS powołał Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Potem 
podjęto decyzję, że będzie to filia już istniejącego Muzeum II Wojny Światowej. Powstało wówczas, w związku 
z odwołaniem dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, napięcie polityczne, które trwa do dzisiaj. Mimo że rząd 
daje 150 milionów zł na tę inwestycję, to ta forma pomocy jest odrzucana.

Jedno jest pewne: nie wolno pozwolić, aby następowała degradacja symbolu polskiego bohaterstwa. To jest 
zadanie państwa polskiego, a nie tylko samorządu. Brud i ubóstwo wokół postawionego w 1966 r. monumentu 
uwłaczają pamięci żołnierzy, którzy walczyli tam w obronie Rzeczypospolitej.

To muzeum należy się Polakom i światu. Nikt miastu nie odbiera terenu, ale samorząd musi zgodzić się na 
to, że to rząd, państwo polskie prowadzi politykę zagraniczną i historyczną. Aktualnie rząd PiS, Zjednoczonej 
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Prawicy, przywraca właściwą politykę historyczno-patriotyczną. Niestety, mimo że dotyczy to historii naszej 
ojczyzny, co powinno łączyć Polaków, polityczna opozycja robi wszystko, aby prawda historyczna była niejasna 
i nieoczywista.

Na Westerplatte trzeba w końcu wybudować prawdziwe muzeum, a tym samym należy dokończyć proces, 
który rozpoczął się w latach 2005–2007. Sprawdzoną metodą realizacji budowy muzeum jest właśnie specu-
stawa, która uruchamia potencjał półwyspu Westerplatte, a dzięki inicjatywie parlamentarnej wspartej przez 
państwo kwotą ponad 150 miliona zł możliwe stanie się przełamanie wieloletniej inercji i rządów, i samorządu. 
To oznacza sprawne uruchomienie i sfinalizowanie prac formalnoprawnych i inwestycyjnych na Westerplatte 
oraz przyspieszenie prac merytorycznych nad ostatecznym kształtem ekspozycji.

Z prac nad kształtem muzeum nie zostanie wyłączony samorząd miasta Gdańska. Zostanie on zaproszony 
do udziału w pracach koncepcyjnych w ramach rady programowej Muzeum II Wojny Światowej oraz komitetu 
honorowego muzeum Westerplatte.

Specustawa absolutnie nie przewiduje nacjonalizacji zbiorów jakiegokolwiek muzeum znajdującego się na 
tym terenie ani likwidacji jakiegokolwiek pomnika, który tam się znajduje. Historia Polski jest naszym wielkim 
i wspólnym dziedzictwem, które powinno nas łączyć, a nie dzielić. Takim dobrem jest Westerplatte, miejsce 
niezwykle ważne dla samego Gdańska, Polski, Europy, ale też całego świata. Decydujemy o losie jednego z naj-
ważniejszych miejsc w historii XX w. na terenie Polski. Przyjęcie specustawy oznacza początek wyczekiwanego 
od 3 dekad procesu budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym podejmujemy ustawę, która ma określać zasady, warunki i tryb przygotowania i re-

alizacji inwestycji w zakresie budowy muzeum Westerplatte, organy właściwe w sprawach przygotowywania 
i realizowania inwestycji oraz źródła jej finansowania. Jak podkreślono, ustawę uchwala się: „uznając, że Pole 
Bitwy na Westerplatte ma szczególne znaczenie dla historii oraz pamięci zbiorowej Narodu Polskiego jako miej-
sce będące symbolem rozpoczęcia II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego XX wieku, w celu 
realizacji interesu publicznego, polegającego na upowszechnianiu wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte 
we wrześniu 1939 r. oraz zapewnieniu ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury 
militarnej znajdujących się na terenie Westerplatte”.

I rzeczywiście musimy pamiętać, że Westerplatte to jedno z najważniejszych miejsc, które na stałe zapisało 
się w historii Polski. To tu rozpoczęła się II wojna światowa. To tutaj polscy żołnierze dawali heroiczny opór 
Niemcom. Skapitulowali dopiero po tygodniu, gdy skończyła się amunicja i żywność. Dlatego to miejsce za-
sługuje na własne muzeum, a teren na godne zagospodarowanie.

Tymczasem jaką sytuację mamy w tym miejscu obecnie? W ostatnim czasie głośno było o zaniedbaniach 
w zakresie zagospodarowania tego terenu. Myślę, że warto tutaj przytoczyć zwłaszcza tę opinię, która pojawiła 
się na portalu Fakt24 w artykule „Zróbcie porządek na Westerplatte!”: „Westerplatte (…) to przecież miejsce 
pamięci, a wręcz razi tu nieporządek. Część zabytków tonie w chaszczach i śmieciach. (…) Ministerstwo chce 
zbudować tu muzeum, a miasto woli, by pozostało w obecnej formie. Ta niestety pozostawia wiele do życzenia. 
Najgorzej jest na ścieżce edukacyjnej wzdłuż linii brzegowej. Gdy zajrzeliśmy do jednego z bunkrów, okazało 
się, że wnętrze jest zasypane butelkami i puszkami. Stan stojącej obok dawnej wieży obserwacyjnej także woła 
o pomstę do nieba. Jej szczyt został zabazgrany przez wandali, a z wnętrza ktoś zrobił sobie popielniczkę. Nieco 
dalej znajduje się zabytkowa suwnica, która jest zniszczona, a «zdobią» ją butelki po alkoholu (…)”.

Czy tak powinno wyglądać miejsce tak ważne w historii, nie tylko Gdańska, ale całej Polski? I to w zbli-
żającą się osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej? W mojej opinii nie. Dlatego cieszy mnie ta 
determinacja naszego rządu, żeby ten stan faktyczny zmienić. W mojej opinii celem niniejszego projektu jest 
upowszechnianie wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 r., ale też przede wszystkim 
zapewnienie ochrony, utrzymania i rewaloryzacji obiektów architektury militarnej znajdujących się na tym 
terenie. Dlatego w pełni popieram niniejszą ustawę i trzymam kciuki za to, żeby wreszcie powstało muzeum, 
które opowie nam o bohaterstwie oraz wielkiej ofierze poniesionej przez polskich żołnierzy na Westerplatte. 
Dziękuję bardzo.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Dlaczego pan K.B. został zwolniony z (…), którą kierował od 12 lat?

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zwrócenie szczególnej uwagi na postulaty przedstawicieli 

ośrodków akademickich, w których kształceni są pedagodzy specjalni.
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela wyklucza możliwość realizowania w formie studiów niestacjonarnych kierunku: pedagogika 
specjalna. Konsekwencją ww. przepisu może być w przyszłości brak specjalistów w tej dziedzinie.

Do projektu zgłoszono wiele zastrzeżeń, w tym ze strony pedagogów specjalnych, którzy wskazują, że 
proponowana w nowelizacji minimalna liczba godzin dla kierunku pedagogika specjalna (2700 godz.) jest 
niemożliwa do zrealizowania na studiach jednolitych niestacjonarnych magisterskich (czas i koszty). Może 
przyczynić się to do rezygnacji z realizacji kształcenia w ww. formie na polskich uczelniach. Jednocześnie 
środowiska te podkreślają, że godziny ograniczono już na studiach podyplomowych i ten sam proces może 
nastąpić analogicznie w przypadku studiów niestacjonarnych. 

Kolejnym prawie niemożliwym do realizacji działaniem jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć z zakresu 
przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotowych. Materiał dotyczący dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest dużo obszerniejszy – nie jest możliwe, aby przedstawić go w ciągu 
30 godzin.

W związku z powyższym wnoszę o analizę planowanej nowelizacji i pochylenie się nad problematyką 
kształcenia pedagogów specjalnych w dalszej pracy nad ww. przepisami.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o ponowną analizę planowanej nowelizacji ustawy o Polskiej 

Akademii Nauk.
Zakres proponowanych w tej chwili zmian jest niewystarczający, a system PAN wymaga obecnie szczegółowej 

reformy. Słuszny jest nowy przepis wyrównujący płace naukowców akademii względem płac uniwersyteckich 
pracowników naukowych. Jednocześnie dużym ułatwieniem jest planowane wprowadzenie regulacji dotyczącej 
możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów wobec całości wynagrodzenia osoby pracującej 
w PAN. Projekt zakładał jednak więcej zmian. Odnosił się m.in. do mechanizmu sprawowania kontroli zarząd-
czej nad instytutami Polskiej Akademii Nauk, a także związanych z tym procedur odwoławczych. Środowisko 
akademii wyraża chęć współpracy przy tworzeniu kompleksowej reformy systemu PAN.

Wobec powyższego wnoszę o analizę planowanej nowelizacji i pochylenie się nad pozostałymi postulatami 
w dalszej pracy nad wskazanymi przepisami.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym odnieść się do planowanych zmian w kodeksie pracy, 

polegających na poszerzeniu katalogu przyczyn dyskryminacji pracownika.
Rzeczona nowelizacja przepisów zawiera pewną niespójność. Z kodeksu pracy usunięte zostaną: z art. 113 

sformułowanie „a także ze względu na” oraz z art. 183a §1 sformułowanie „a także ze względu na”; niestety 
w proponowanej nowelizacji pierwszy z tych zwrotów nadal pozostawiono w art. 94 pkt 2b kodeksu pracy. 
W związku z tym nowelizacja będzie niespójna. 

Zmiany prawne mogą jednocześnie przyczynić się do powstania wielu pozwów przeciwko pracodawcom 
– zniwelowanie sformułowań pozostawia bowiem otwarty katalog możliwości uznania pewnych działań za 
dyskryminację. Pozostawiony przepis art. 94 pkt 2b k.p. określa zamknięty katalog, który został jednocześnie 
rozszerzony poprzez usunięcie tych zapisów z art. 11 oraz art. 18. Analogicznie zarówno pracownik, jak i praco-
dawca nie mogą precyzyjnie odwołać się do przepisów dotyczących dyskryminacji zawartych w kodeksie pracy.

W związku z tym wnoszę o ponowne przeanalizowanie proponowanych zmian pod kątem konsekwencji 
prawnych wynikających z ich wprowadzenia.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz do 
minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań mających na celu usprawnienie systemu 

składania rocznych raportów do KRS.
Z największymi problemami borykają się w chwili obecnej spółki przekształcone w trakcie roku. Napotykają 

one na trudności w wysyłce sprawozdań poprzez elektroniczny system Repozytorium Dokumentów Finansowych. 
E-sprawozdanie finansowe wysyłane za pomocą płatnego portalu S24 w takich wypadkach również często jest 
odrzucane. Problemy występują przy weryfikacji podpisów, a także przy datach, kiedy spółka ulegała prze-
kształceniu – błąd polega na braku w systemie dat wskazujących okres istnienia spółki. Jest to obecnie duże 
utrudnienie dla właścicieli spółek, dla których system e-sprawozdań miał być znacznym ułatwieniem.

Wobec powyższego wnoszę o pochylenie się nad wskazanymi problemami w systemie, zdając sobie sprawę 
z tego, że jest on stosunkowo nowy i cały czas udoskonalany.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań mających na celu weryfikację sprzedaży 

leków przez internet.
Obecnie w sieci dostępne są wszelkiego rodzaju medykamenty. Dotychczas większość z nich stanowiły 

suplementy diety, jednak od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się tam preparaty onkologiczne, antybiotyki czy 
leki na astmę. Coraz więcej pacjentów trafia do lekarzy w wyniku zażycia podróbek lub niewłaściwego daw-
kowania leków. Podrabiane są leki, które są drogie w aptekach. Proceder występuje coraz częściej, a strony 
www, na których oferowana jest sprzedaż, rejestrowane są za granicami Polski. Służby nie mają odpowiednich 
uprawnień do zamykania stron internetowych czy usuwania ogłoszeń. Drugą kwestią jest weryfikacja prze-
syłek, w których znajdują się leki – nie ma fizycznej możliwości sprawdzenia każdej z nich – nadanych przez 
zagranicznego i prywatnego sprzedawcę.

Wobec powyższego wnoszę o przedstawienie działań lub planu działań ministerstwa mających na celu 
ograniczenie występowania tego typu sytuacji. 

Jednocześnie nadmieniam, że same regulacje prawne nie są w stanie całościowo zniwelować problemu. Czy 
więc ministerstwo planuje adekwatne działania profilaktyczne (edukacyjne) w tym zakresie?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Do mojego biura senatorskiego zwracają się osoby, które uzyskały dyplomy ukończenia wyższych uczelni 
w krajach, które nie mają podpisanej z Polską umowy o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów. 
Moi rozmówcy wskazują na problemy w uzyskaniu pracy zgodnej z osiągniętym wykształceniem. 

Proszę o informację dotyczącą postępowania w takiej sytuacji oraz ewentualnych opłat związanych z pro-
cedurą uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych Pawła Pietrzyka

Do mojego biura senatorskiego zwróciła się grupa osób – czcicieli bł. Władysława z Gielniowa (ok. 1440–
1505). Moi rozmówcy chcieliby odnaleźć dokument z 15 czerwca 1604 r. potwierdzający, że władze Warszawy 
wybrały bł. Władysława z Gielniowa na patrona miasta.

W związku z tym zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o informację, czy w podległych Panu archiwach 
znajduje się jakikolwiek dokument poświadczający tę informację.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Z niepokojem przyglądam się inwestycjom zarówno wykonanym, jak i zatwierdzonym przez wojewodę 
lubuskiego. Inwestycje te pozbawione są poszanowania prawa własności. Grunty w obrębie prowadzonych in-
westycji (gmina D. i gmina S.) są zawłaszczone przez (…) SA na stałe wbrew woli ich właścicieli. Dużo większa 
powierzchnia została tym samym pozbawiona możliwości wykorzystania do celów innych niż rolnicze. (…) SA 
zaniża odszkodowania za użytkowanie terenów, obniża ich wartości, a często nawet całkowicie odmawia wypłaty.

Poprzednie inwestycje (…) pozostawiły złe doświadczenia co do rzetelności wykonanych operatów i wysoko-
ści lub braku wypłat odszkodowań. Niezgodności z prawem, jak np. działania prowadzone przez rzeczoznawcę, 
również miały miejsce. Niezbędne jest uczestnictwo niezawisłego rzeczoznawcy. Zawłaszczone grunty to działki 
o powierzchni od kilkudziesięciu arów do kilku hektarów. Jeśli uwzględni się teren ochronny, to są to szkody 
niejednokrotnie w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Zdaję sobie sprawę, że inwestycje tego typu są niezbędne, jednak konieczne jest respektowanie praw własno-
ści i sprawiedliwe wynagradzanie spowodowanych inwestycjami strat. Satysfakcjonującym zaspokojeniem tej 
niesprawiedliwości, pomijając oczywiście terminowe wypłacanie adekwatnych odszkodowań, byłyby regulacje 
prawne zobowiązujące (…) SA i innych inwestorów ingerujących tak mocno w prawo własności do płacenia 
opłat za przesył. Stałe opłaty na rzecz pokrzywdzonych właścicieli gruntów muszą wyrównywać straty, które 
bez ingerencji (…) by nie istniały. W państwach tzw. starej Unii zapisy prawne o opłatach za przesył stworzone 
są z myślą o właścicielach ziemi, którzy otrzymują coroczne opłaty w stosownej wysokości, wyrównującej 
straty w wartości gruntu.

Oczekuję na stosowne regulacje w tej kwestii, które obciążyłyby inwestorów zarówno prywatnych, jak 
i spółki z udziałem Skarbu Państwa.

W związku z powyższym proszę o informację we wspomnianej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Na jesieni wchodzą w życie kolejne regulacje ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, zwanej ustawą 2.0. W części zaczęła ona obowiązywać już w październiku 2018 r., jednak wprowa-
dzenie wynikających z niej zmian zostało rozciągnięte na kilka lat. 

Z końcem września bieżącego roku organy jednostek organizacyjnych uczelni, jak np. dziekani wydziałów, 
przestają być organami uczelni. Do początku października muszą także zostać wprowadzone nowe statuty 
i regulaminy pracy uczelni oraz regulaminy szkół doktorskich. Ponadto od 1 października 2019 r. pierwsi dok-
toranci rozpoczną kształcenie w nowej formie – w ramach szkół doktorskich. Również od tego dnia mogą być 
wszczynane postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora 
według nowych zasad. 

W związku z przedstawionymi faktami proszę o informację, czy ministerstwo przygotowało analizę doty-
czącą tego, jak wymieniona ustawa wpłynie na funkcjonowanie uczelni wyższych.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

O 2 lata przesunięto wejście w życie przepisów dotyczących elektromobilności w samorządach. Miały 
obowiązywać już od stycznia przyszłego roku. Jednak ani urzędy, ani przedsiębiorcy nie są gotowi.
Przedsiębiorcy mają kłopot, bo na rynku brakuje wyspecjalizowanych pojazdów elektrycznych i gazowych. 

O ile kupienie elektrycznego samochodu osobowego czy hybrydowego nie jest problemem, o tyle w usługach 
komunalnych tych pojazdów po prostu nie ma.

W związku z powyższym proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

W wielu miastach dobiegł końca pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Nie wszystkie 
dzieci dostały się do wymarzonej placówki, a skala problemu jest większa niż zwykle.

Są miasta, w których wielu uczniów nie dostało się do wymarzonej placówki, ale będą oni mogli się uczyć 
w innej. Są jednak takie, gdzie miejsc po prostu nie ma. Po stolicy – tu brakuje 7 tysięcy miejsc w szkołach 
średnich – kolejne aglomeracje mają kłopot z pomieszczeniem uczniów kończących podstawówkę i gimnazjum. 
Zaostrzyły się kryteria przyjęcia do liceów: trzeba mieć więcej punktów niż w poprzednich latach. 1 tysiąca 
miejsc zabrakło w liceach w Rzeszowie. Niemal identyczna sytuacja jest w Białymstoku. W Olsztynie nie ma 
800 miejsc dla uczniów wszystkich rodzajów szkół ponadpodstawowych. W stolicy województwa podkarpac-
kiego było 4,5 tysiąca kandydatów do liceów, a miejsc wystarczyło dla 3,5 tysiąca.

W związku z powyższym bardzo proszę o informacje, co ministerstwo zamierza zrobić w przedstawionej 
sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem śledzę decyzje rządu dotyczące nowelizacji ustawy o Karcie nauczyciela, a w szczególności 

niejasnych zapisów w sprawie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli. Z dostępnych w mediach 
informacji wnioskuję, że najpewniej nauczyciele przedszkoli stracą dodatek za wychowawstwo. Pytam: dlaczego?

W porozumieniu zawartym dnia 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy stroną rządową reprezentowaną przez panią 
Beatę Szydło, wiceprezes Rady Ministrów, i stroną związkową reprezentowaną przez pana Ryszarda Proksę, 
przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty, czytamy wyraźnie o „ustaleniu w przepisach minimalnej kwoty 
dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie 
zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorial-
nego zachowują kompetencję podwyższania tego dodatku”. Podkreślam: podwyższania, a nie zabrania!!!

Z całym szacunkiem przypominam, że celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego roz-
woju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – jest to fundamentalny zapis podstawy 
programowej. Dodatek za wychowawstwo, jak sama nazwa wskazuje, to dodatek za to, że nauczyciel wkłada 
trud nie tylko w nauczanie, ale także w wychowanie dzieci. Nie rozumiem, dlaczego nauczyciel przedszkola 
miałby zostać pozbawiony tego dodatku. Dlaczego odbiera się mu część wynagrodzenia za tę ciężką pracę 
wychowawczą? Pragnę podkreślić, że ten dodatek w przypadku nauczycieli przedszkoli był i tak wypłacany 
po połowie, bo w grupie pracuje dwóch nauczycieli. W niektórych miastach to są naprawdę śmieszne kwoty! 
Coraz częściej się zastanawiam, w czym nauczyciel w przedszkolu jest gorszy od nauczyciela w szkole. Kim 
są nauczyciele przedszkoli? Oczywiście, że nauczycielami! Bo tak jeszcze wynika z Karty nauczyciela. Jednak 
bardzo często są pomijani! Mają większe pensum (22–25 godzin), co wynika ze specyfiki ich pracy, krótsze 
wakacje, a wynagrodzenie takie samo jak pozostali nauczyciele, w szkołach. Ich praca z dziećmi ukierunkowana 
jest na każdy obszar rozwoju. Nauczyciele przedszkoli są specjalistami w zakresie wychowania przedszkolne-
go. Oprócz wyższego wykształcenia bardzo często posiadają dodatkowe kwalifikacje – bo takie stawia się im 
wymagania. Dlaczego więc mają poczucie, że są gdzieś w drugim szeregu, że się o nich zapomina?

Media informują, że prawdopodobnie dokonane zostaną zmiany na poziomie rozporządzenia regulującego 
płace nauczycieli, tak by to samorządy (w zależności od możliwości finansowych) mogły decydować o przyzna-
niu nauczycielom przedszkoli dodatku za wychowawstwo. Czy aby o to chodziło w podpisanym porozumieniu? 
Pani Szydło wyraźnie mówiła o uregulowaniu tej kwestii i zlikwidowaniu różnic.

Podejrzewam, że samorządy jak zwykle będą zasłaniać się brakiem pieniędzy. Takie stanowisko rządu 
to szukanie oszczędności, a dla nauczycieli przedszkoli obiecana podwyżka stanie się w chwili pozbawienia 
dodatku obniżką wynagrodzenia. 

Wiążę nadzieję, że nauczyciele przedszkoli będą pracować w swoim wyuczonym zawodzie, dalej wycho-
wywać najmłodsze dzieci, wiedząc, że są ważną i potrzebną grupą zawodową w społeczeństwie.

W związku z tym proszę o informację w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz 
do prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Przemysława Dacy

Szanowny Panie Ministrze! Panie Prezesie!
Pozwalam sobie ponownie indagować Państwa oświadczeniem z powodu licznych nieprawidłowości, jakie 

ujawniła Państwa odpowiedź. Proszę o wyjaśnienie nieprawidłowości i ocenę stanu faktycznego. Proszę o re-
alizację spotkania z mieszkańcami terenów, których problem dotyczy. Pozostają oni w przeświadczeniu, że 
realizowana w tajemnicy przed nimi inwestycja jest efektem uzgodnień osób trzecich działających na szkodę 
ich oraz ich wielodzietnych rodzin.

W związku z odpowiedzią udzieloną na moje oświadczenie w sprawie budowy wału prostopadłego do rzeki 
Odry w miejscowości Dziergowice załączam mapkę planowanej realizacji budowy wału przeciwpowodziowego, 
na której naniesiono przez urzędników lokalizację przewidzianego do budowy wału w kierunku prostopadłym 
do rzeki Odry. Podawanie tego w wątpliwość uważam za bezcelowe. Faktycznie takie usytuowanie wału ochroni 
mieszkańców wsi Bierawa, ale to nie oni skarżą się na pominięcie ich interesów życiowych. Skarżą się ludzie 
zamieszkujący teren nazywany przez Państwa obszarem między wałami. Na załączonej mapie zarysowany jest 
obszar, jaki w przypadku wylewania rzeki Odry stanowić będzie zbiornik. Ten właśnie obszar zamieszkują 
oraz prowadzą na nim gospodarstwa rolne skarżący się ludzie.

Nie jest zgodne z prawdą podane przez Państwa twierdzenie, że budowa odcinka prostopadłego (załączona 
mapka) do rzeki zamknie obszar występowania wody z rzeki Odry systemem wałów, który ochroni mieszkańców 
wsi Dziergowice w całości nowym wałem. Część mieszkańców wsi znajdzie się po niewłaściwej, podatnej na 
zalewanie części wału. Planowany do budowy wał nie utworzy również systemu zamkniętego obwałowania, 
ponieważ nie zostanie połączony z innym wałem, lecz zostanie doprowadzony do wzniesienia naturalnego – 
skarpy. Jakie są parametry wytrzymałości na podmywanie wodą tej skarpy?

Proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej omawianego terenu z udokumentowaniem fotograficznym zamknię-
tego ciągu obwałowań, na który powołano się w odpowiedzi.

W odpowiedzi powołujecie się Państwo na szerokie konsultacje projektów budowy wału prowadzone z zainte-
resowanymi stronami przez pracowników Wód Polskich. Proszę o ustalenie, dlaczego w konsultacjach pominięto 
opiniowanie budowy przez mieszkańców terenu, który będzie poddawany zalewaniu. Od mieszkańców otrzyma-
łem informację, że spotkanie, o którym piszecie, było spotkaniem z przedstawicielem gminy Bierawa (wójtem), 
z wyłączeniem mieszkańców terenu, którzy będą mieli pecha znaleźć się na terenach zalewowych. Nie byli oni 
powiadamiani o spotkaniach, o których dowiadywali się już po nich. Proszę o kserokopię listy obecności ze spo-
tkań konsultacyjnych, na które się Państwo powoływali, z przytoczeniem dat, w których odbyły się spotkania.

Podawane piętrzenie wody w przypadku właściwej zabudowy wału, równolegle do rzeki Odry, trudno 
uznać za uzasadnione, ponieważ zarówno w górnym, jak i w dolnym biegu rzeki Odry znajdują się obwałowa-
nia wykonane właśnie równolegle do jej biegu, co zawęża ją na szerokość podobną do pierwotnie planowanej 
w przypadku wałów równoległych do rzeki Odry. Plan taki, dostępny przez wiele lat, dla mieszkańców był 
podstawą do inwestowania w gospodarstwa rolne i produkcję na terenie, który będzie po realizacji budowy 
wału w przyjętej przez Państwo formie zagrożony zalewaniem.

Na załączonej mapie widać stawy, w których prowadzona jest obecnie hodowla ryb. Ich część zostanie po 
właściwej stronie wału, część będzie podatna na zalewanie. To właśnie na takie nierówne traktowanie w ramach 
poczynionych przed laty inwestycji produkcyjnych skarżą się mieszkańcy zamieszkujący sporny teren.

Proszę o odpowiedź w poruszonej sprawie udzielenia rolnikom skutecznej odmowy ubezpieczania terenów 
upraw oraz działalności na tym terenie przez firmy ubezpieczeniowe po publikacji planów budowy wału. Kto 
przejmie odpowiedzialność za ubezpieczenie przeciwpowodziowe tych terenów produkcyjnych z powodu przy-
jętych przez Wody Polskie planów i ich realizacji? W przypadku spotkania z mieszkańcami w gminie Bierawa, 
na którym omawiano z nimi kwestie odszkodowań oraz wywłaszczania, proszę o kserokopię listy obecności 
mieszkańców obecnych na spotkaniu oraz podanie daty i miejsca spotkania. Czy byli to mieszkańcy terenu, 
który z uwagi na prowadzoną inwestycję ma być podatny na zalewanie?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Pocieja

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w nawiązaniu do wydarzeń, jakie miały miejsce w związku z przywróceniem 

Rosji prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Jako przewodniczący największej frakcji 
w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE – Europejskiej Partii Ludowej – obserwowałem z bliska niedowierzanie 
i rozczarowanie przedstawicieli państw dawnego bloku wschodniego po wyłamaniu się Polski z widocznej od 
wielu lat na arenie międzynarodowej polityki solidarności wobec Ukrainy.

Przypominam, iż nie tylko spotkanie Komitetu Ministrów, które odbyło się w Helsinkach w dniu 17 maja 
bieżącego roku, miało istotny wpływ na powrót Federacji Rosyjskiej do Rady Europy na mocy pełnoprawnego 
członka. Również wcześniejsze głosowanie w Strasburgu dotyczyło takich zmian statutowych, które do tego 
powrotu prowadziły. Polska się za nimi opowiedziała, wbrew stanowisku nie tylko Ukrainy, ale także państw 
bałtyckich, Gruzji, a nawet Armenii, która uchodzi za kraj prowadzący prorosyjską politykę.

Również w kuluarowych rozmowach koledzy z sąsiednich państw, ale też bardziej postronni obserwatorzy, 
wyrażali zdumienie postawą i rolą Polski w całym mechanizmie, który finalnie doprowadził do przywrócenia 
Rosji wszystkich praw w Radzie Europy.

Komentarze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pojawiające się w ostatnich dniach w polskich mediach 
w kontekście oceny roli Polski w tych wydarzeniach, sprawiają wrażenie niespójnych i miało wiarygodnych, 
zwłaszcza w świetle wiedzy, jaką posiadam z racji pełnionej funkcji. Dlatego bardzo proszę Pana Ministra 
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz doprecyzowanie, jak ma się to do oficjalnej, wieloletniej koncepcji 
polityki zagranicznej Polski wobec naszych sąsiadów – Rosji i Ukrainy oraz walki o zachowanie standardów 
demokratycznych w całej Europie.

Chciałbym przy tym zaznaczyć, iż zależy mi nie tylko na wyjaśnieniu kwestii postawy Polski podczas 
spotkania Rady Ministrów w Helsinkach, ale również, jeśli nie przede wszystkim, w trakcie wcześniejszego 
głosowania w Strasburgu. Dokładne poznanie oficjalnej linii rządu RP w związku z tymi wydarzeniami, jak 
również przesłanek i istotnych czynników, które wpłynęły na stanowisko polskiego MSZ podczas wspomnianych 
spotkań, będzie bardzo pomocne w mojej działalności w Radzie Europy i bieżących oraz przyszłych rozmowach 
z przedstawicielami innych państw w Zgromadzeniu Parlamentarnym.

Z poważaniem 
Aleksander Pociej
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Rulewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas dyżuru senatorskiego w Sępólnie Krajeńskim, na sesji rady powiatu sępoleńskiego występowała 

reprezentująca Szpital Powiatowy w Więcborku pani Maria Kiełbasińska, prezes zarządu NOVUM-MED Sp. 
z o.o.

W wystąpieniu wystosowała ona apel, kierowany za moim pośrednictwem do władz centralnych, o poprawę 
warunków finansowania szpitala i wielu innych szpitali powiatowych o cechach organizacyjnych (tj. samorzą-
dowych) zbliżonych do zarządzanego przez nią podmiotu.

Zastrzeżenia budzą nade wszystko:
– finansowanie świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, tj. świadczeń ratujących życie, 

w ramach ogólnego ryczałtu sieciowego. Wskazać należy, iż zakres generuje znaczące nadwykonania, które 
z uwagi na przyjęty sposób finansowania nie stanowią dodatkowych środków finansowych. Konieczne jest 
wyłączenie przedmiotowego zakresu z ryczałtu sieciowego i uwzględnienie go w odrębnym finansowaniu 
w ramach umowy sieciowej;

– pogarszająca się sytuacja finansowa wynikająca ze stałego wzrostu kosztów funkcjonowania spółki, będąca 
skutkiem braku kadry medycznej na rynku usług zdrowotnych, a co za tym idzie, coraz większych kosztów jej 
pozyskania i utrzymania, jak również wzrostu cen mediów, oleju napędowego grzewczego, leków, materiałów 
opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, energii elektrycznej itd. przy utrzymywaniu przez płatnika 
finansowania świadczeń zdrowotnych na niewystarczającym poziomie (dla przykładu: stawka za funkcjonowanie 
izby przyjęć przyjęta na poziomie ryczałtu dobowego w kwocie 1 593 zł znacząco nie wystarcza na ponoszone 
koszty, tj. koszty personelu, infrastruktury, potrzeb medycznych pacjentów).

Mając na uwadze zarówno wielkość wniesionych spraw, jak i inne sygnały, wskazuję, iż w systemie finan-
sowania szpitali doprecyzowania bądź modyfikacji wymaga działalność szpitali pracujących na warunkach 
sieci, gdyż przyjęto zaniżone wskaźniki zarządzania finansowego, tj. jednakowe dla szpitali uniwersyteckich 
zlokalizowanych w bogatszych ośrodkach lub innych szpitali o większym oddziaływaniu środowiskowym.

Szpitale powiatowe pracują wśród pacjentów o zdecydowanie obniżonych dochodach, a tym samym ograni-
czonych możliwościach leczenia na własny koszt. Szczególnie dotyczy to powiatów o przekroju środowiskowym 
takim jak w Sępólnie Krajeńskim, gdzie bezrobocie sięga 12%, poziom inwestycji jest 3-krotnie mniejszy niż 
w innych powiatach, bardziej rozwiniętych, a dochody ludności (w tym rolniczej) są o 30–40% mniejsze niż 
w bogatszych, uprzemysłowionych aglomeracjach.

Zwracam się do Pana Ministra o analizę powyższego problemu i objęcie korektą finansową tego rodzaju 
instytucji.

Jan Rulewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

Rząd zobowiązał się do zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. Jednak by stało się to 
możliwe, należy znowelizować rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2005 
r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (DzU z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.).

Nauczycielom biorącym udział w akcji strajkowej potrącono znaczną część wynagrodzeń za okres strajku. 
Z kolei w budżetach jednostek samorządu terytorialnego pozostały częściowo środki, które były przeznaczone 
z subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli, a w związku ze strajkiem nie zostały wypłacone.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Kiedy minister dokona nowelizacji stosowanego rozporządzenia, która pozwoli na realizację obiecanych 

nauczycielom podwyżek?
2. Czy jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe środki na podwyżki? Jeśli tak, to kiedy 

i w jakiej wysokości?
3. Czy ministerstwo podejmie prace legislacyjne nad wprowadzeniem możliwości wyrównania nauczycielom 

wynagrodzeń za okres strajku?
4. Czy zostaną ustanowione przepisy dające wyraźne upoważnienie do wypłaty nauczycielom przez jednost-

ki samorządu terytorialnego i dyrektorów jednostek oświatowych środków na wynagrodzenia wstrzymanych 
w związku ze strajkiem?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki



271
82. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 lipca 2019 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 82. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) w maju br. zaleciła znaczne redukcje połowów dorszy i śledzi 
w Morzu Bałtyckim ze względu na bardzo duże przełowienie tych gatunków i ich niepokojącą sytuację śro-
dowiskową. W październiku br. Rada Europejska określi wiążące kwoty połowowe na rok 2020. W związku 
z tym proszę o następujące informacje.

1. Jakie jest lub będzie stanowisko rządu odnośnie do unijnych całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) 
i kwot w Morzu Bałtyckim dla połowów dorszy i śledzi?

2. Czy ministerstwo monitoruje liczebność dorsza i śledzia w Bałtyku i w Zatoce Gdańskiej? Jeśli tak, to 
jakie są zasoby? Jeśli nie, to z jakich powodów nie monitoruje?

3. Czy i jakie działania podjęło oraz jakie podejmie ministerstwo, aby wesprzeć rybaków w związku z ogra-
niczeniami połowów?

4. Jakie działania prowadzi lub będzie prowadzić ministerstwo na szczeblu krajowym i unijnym w celu 
wypracowania rozwiązań prowadzących do zwiększenia liczebności dorsza i śledzia w Bałtyku?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Brak podejmowania kompleksowych i efektywnych działań w zakresie poprawienia dostępności komunika-
cyjnej zachodniej części Pomorza (m.in. powiatów słupskiego i bytowskiego) prowadzi do pogłębiania wyklu-
czenia komunikacyjnego tego obszaru. Wpływa to negatywnie na lokalną gospodarkę, skutkując marginalizacją 
i dewaluacją sfery społeczno-gospodarczej.

W przygotowywanym obecnie przez PKP PLK Krajowym Programie Kolejowym do roku 2030 opracowanie 
dokumentacji przedprojektowej na rewitalizację odcinka kolejowego linii nr 212 zostało ujęte tylko częściowo, 
tj. w odniesieniu do odcinka Lipusz – Bytów, oraz umieszczono je na liście rezerwowej. Taka bezczynność 
w zakresie inwestycji w infrastrukturę transportową przyczynia się do regresu w rozwoju lokalnych społecz-
ności i przedsiębiorczości.

W pełni podzielam apel samorządowców w sprawie reaktywacji linii kolejowej nr 212 w całości (tj. przy-
wrócenia połączeń kolejowych pomiędzy Słupskiem a Kościerzyną).

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec apelu samorządowców?
2. Czy podjęte zostaną działania mające na celu rewitalizację linii nr 212 w całości, tak by móc przywrócić 

na niej połączenia kolejowe towarowe i pasażerskie? Jeśli nie, to z jakich powodów?
3. Czy ministerstwo podejmie działania, by niniejsza inwestycja została ujęta na liście podstawowej projektów 

do realizacji, a nie, jak dotychczas, na liście rezerwowej?
4. Czy ministerstwo podejmie dialog z samorządowcami i PKP PLK, tak by wypracować najkorzystniejsze 

rozwiązania w tym zakresie?
5. Czy zabezpieczone zostaną środki finansowe na realizację tej inwestycji?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

W środowisku służby zdrowia, ale także w debacie publicznej coraz częściej podnoszone są istotne problemy 
dotyczące złego stanu systemu lecznictwa psychiatrycznego, w szczególności dzieci i młodzieży. Zauważalny 
jest m.in. znaczny wzrost liczby pacjentów, ograniczone zasoby lokalowe i kadrowe ośrodków leczenia psy-
chiatrycznego czy brak ogólnopolskich rozwiązań systemowych. Wpływa to negatywnie na jakość udzielanej 
pomocy i wykonywanych świadczeń w ramach ochrony zdrowia psychicznego, więc również bezpośrednio na 
pacjentów. O wsparcie i rozwiązanie priorytetowych problemów w tym zakresie apelują również samorządy.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Czy podjęte zostaną prace nad stworzeniem systemowych rozwiązań i szczegółowych procedur postępo-

wania wobec pacjentów w kontekście problemu wzrostu liczby pacjentów i jednoczesnego ograniczenia zasobów 
lokalowych i kadrowych podmiotów świadczących opiekę psychiatryczną?

2. Czy planowane jest zwiększenie nakładów finansowych na lecznictwo psychiatryczne? Jeśli tak, to w jakim 
stopniu i w jakim czasie? Jeśli nie, to z jakich powodów?

3. Czy podjęte zostaną działania w celu wypracowania ogólnopolskich standardów dotyczących opieki nad 
chorymi w ośrodkach psychiatrycznych?

4. Jakie działania podjęto dotychczas – oraz jakie są planowane – w celu zwiększenia kadry i liczby spe-
cjalistów z zakresu psychiatrii oraz zapewnienia odpowiedniej opieki i leczenia chorych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży?

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!
Zwracam się do Pana w imieniu pana A.W., zam. (…) z prośbą o interwencję i wzruszenie prawomocnie 

zakończonego postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, sygn. akt 
IV P 1494/15, a w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, sygn. akt III AUa 982/18.

Pan A.W. wnioskiem z dnia 30 lipca 2015 r. ubiegał się o przyznanie świadczenia emerytalnego. Decyzją 
z dnia 24 sierpnia 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (znak: ENP/6/009049300) przyznał panu A.W. 
świadczenie emerytalne, nie uwzględniając jednak do jego obliczenia zatrudnienia w urzędach gminy w Z., T. 
oraz P. w latach 1971–1977. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) nie uwzględnił okresu 24 
miesięcy, podczas których pan A.W. został niesłusznie tymczasowo aresztowany.

W związku z tym pan A.W. wniósł odwołanie, w którym domagał się uwzględnienia wyżej wskazanych 
okresów do wyliczenia świadczenia emerytalnego. Jego zdaniem ZUS niesłusznie uznał, iż praca wykonywana 
w latach 1971–1977 nie została wystarczająco udokumentowana. Przy wypłacie należnego mu wynagrodzenia 
dany urząd gminy dokonywał potrącenia przedpłat na podatki oraz należności na rzecz ZUS. Ponadto doku-
menty potwierdzające jego zatrudnienie w spornym okresie zostały przekazane prokuraturze wojewódzkiej 
w Lublinie do sprawy o sygn. akt Ds. 42/77/s. Z akt tej sprawy, w ocenie pana A.W., wynika jednoznacznie, iż 
w 1976 r. na poczet ZUS została mu potrącona kwota 260 326 starych złotych. W toku tego postępowania doszło 
na podstawie postanowienia prokuratora D. do zabezpieczenia przysługującego panu A.W. wynagrodzenia.

Jednocześnie pan A.W. podnosił, że ustalenie kapitału początkowego za lata pracy w szkolnictwie (1985–1990) 
w oparciu o tzw. wynagrodzenie śmieciowe było niewłaściwe, gdyż wynagrodzenie pracowników oświaty za-
wsze oscylowało wokół wynagrodzenia średniego w sektorze gospodarki uspołecznionej. Następnie pan A.W. 
wniósł do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Niestety decyzją z dnia 8 września 2015 r. (znak: 
KPU-1000030692888-2015) ZUS odmówił przeliczenia. Również od tej decyzji pan A.W. wniósł odwołanie.

Sprawy te zostały połączone do wspólnego rozpoznania w I instancji przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. 
Następnie zaś dołączono do tego postępowania sprawę z odwołania pana A.W. od decyzji ZUS z dnia 3 sierpnia 
2017 r. (znak: ENP/6/009049300) dotyczącej przeliczenia emerytury. W swoim odwołaniu pan A.W. ponownie 
domagał się zaliczenia okresu zatrudnienia w terenowych zakładach usługowych jednostek budżetowych gmin, 
okresu tymczasowego aresztowania, a także okresu pracy w latach 1979–1981 w ZMA w W. prowadzonego 
przez pana S.C. Ponadto domagał się uznania wykonywanej przez niego pracy w spornych okresach jako pra-
cy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, a nie o dzieło, gdyż nie był rzemieślnikiem, i zabezpieczenia 
oświadczeń bankowych będących w dyspozycji prokuratury wojewódzkiej w Tarnobrzegu do sprawy o sygn. 
akt II K 54/78.

Postępowanie w I instancji zakończyło się wydaniem przez Sąd Okręgowy w Częstochowie w dniu 13 lutego 
2018 r. wyroku umarzającego postępowanie co do przeliczenia kapitału początkowego i wysokości emerytury 
według WWPW 11,97% oraz zmianą zaskarżonych decyzji poprzez uwzględnienie panu A.W. do wysokości 
kapitału początkowego i wysokości emerytury okresu nieskładkowego w wymiarze 5 lat, przychodu za okres 
od 17 października 1985 r. do dnia 31 grudnia 1985 r. w kwocie 24 341,95 zł, przychodu za okres od 1 stycznia 
1989 r. do dnia 31 grudnia 1989 r. w kwocie 727 807 zł oraz przychodu za okres od 1 stycznia 1990 r. do 31 
sierpnia 1990 r. w kwocie 1 845 813 zł. Sprawę dotyczącą zatrudnienia w latach 1969–1970 oraz w okresie 
1979–1981 sąd okręgowy przekazał właściwemu oddziałowi ZUS, a w pozostałym zakresie odwołania oddalił.

Pan A.W. nie zgodził się z powyższym rozstrzygnięciem i zarówno on osobiście, jak i ustanowiony w sprawie 
pełnomocnik wywiedli apelacje. W swojej apelacji pan A.W. zarzucał zaskarżonemu orzeczeniu nieuwzględnie-
nie wyroku arbitrażu gospodarczego w Lublinie, uznającego zasadność zastosowania narzutu podstawowego 
w wysokości 70% i obciążenia nim zleceniodawcy (PKP) z uwagi na obowiązek odprowadzania składek na 
ubezpieczenia społeczne wynikających z treści zawartych umów cywilnoprawnych z terenowymi zakładami 
usługowymi, tj. umów-zleceń. Dodatkowo również w ocenie pana A.W. sąd I instancji pominął ustalenia wo-
jewódzkiego sądu w Lublinie orzekającego w sprawie karnej, który przyjął, iż pan A.W. świadczył prace na 
podstawie umów-zleceń. Podnosił także, że w latach 1985–1989 prowadził szkolny hufiec i był nauczycielem 
przedmiotu kierunkowego, czego sąd okręgowy nie wziął pod uwagę. Najistotniejszym błędem przy ocenie 
materiału dowodowego, zdaniem pana A.W., jest uznanie go za rzemieślnika wykonującego działalność rzemieśl-
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niczą, gdyż nigdy nie był rzemieślnikiem, nie przynależał do żadnego cechu ani nie znajdował się w wykazie 
prowadzonym przez Wydział Handlu i Usług Urzędu Miasta w Częstochowie.

W świetle powyższego pan A.W. domagał się uznania, że wykonywał prace w oparciu o umowy-zlecenia 
będące w rzeczywistości stosunkiem pracy i że to terenowe zakłady usługowe były zobowiązane do odprowa-
dzania składek ubezpieczeniowych, a nie on sam, co też czyniły.

Jednakże sąd I instancji oddalił wszystkie wnioski dowodowe pana A.W. zmierzające do wykazania, iż 
świadczył pracę w oparciu o umowę o pracę, w szczególności oddalił wnioski dowodowe o przesłuchanie 
świadków w tym zakresie, i w konsekwencji uznał, iż okresem składkowym jest tylko taki okres, w którym 
zgłoszono osobę do ubezpieczenia i opłacono z tego tytułu składki. Ustalenia te stoją w sprzeczności z opinią 
biegłego F.H. wydaną w toku postępowania, który jednoznacznie uznał, że malowanie mostów było przepro-
wadzone przez osoby prywatne, nieposiadające do tego żadnych uprawnień i wykonujące te roboty w oparciu 
o umowy-zlecenia zawarte z terenowymi zakładami usługowymi.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób 
wykonujących pracę na rzecz jednostki gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umo-
wy-zlecenia, obowiązkowe ubezpieczenie społecznie obejmowało osoby wykonujące stale i odpłatnie pracę na 
podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Nie ulega wątpliwości, iż pan A.W. świadczył pracę stale 
przez okres co najmniej 6 miesięcy, gdyż malowanie mostów odbywało się przeważnie przez nieprzerwany 
okres około 10 miesięcy, a czasami nawet w zimie, gdy warunki pogodowe na to zezwalały. W świetle przy-
wołanej ustawy nie było zatem możliwe wykonywanie na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej pracy na 
podstawie innych umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło.

Sąd II instancji nie podzielił jednak przedstawionych zarzutów oraz nie znalazł podstaw do zakwestiono-
wania orzeczenia sądu I instancji i wyrokiem z dnia 22 listopada 2018 r. oddalił apelację. W wyniku tej rażącej 
niesprawiedliwości pan A.W. został pozbawiony świadczenia w należnej mu wysokości.

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądów nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie 
i wymiarze sądownictwa.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu 
przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania, proszę Pana Ministra o zainteresowanie i podjęcie 
zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie, mających na celu wzruszenie prawomocnie zakończonego 
postępowania. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra skargi 
kasacyjnej na podstawie art. 3981 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego bądź 
skargi nadzwyczajnej w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Wszelkie doku-
menty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Częstochowie.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz do 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy

Szanowni Państwo Ministrowie!
Zwracam się do Państwa w imieniu pani K.S., zam. (…) z prośbą o interwencję w jej sprawie, ale także 

w sprawie unormowań prawnych regulujących rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach osób uro-
dzonych przed 31 grudnia 1948 r.

Pani K.S. domagała się przyznania emerytury, a następnie ponownego jej przeliczenia z uwzględnieniem stażu 
pracy w warunkach szczególnych w okresie od 09.08.1965 r. do 30.08.1975 r. i od 06.09.1975 r. do 28.02.1998 r. 
oraz przyznania jednorazowego odszkodowania stanowiącego rekompensatę za pracę w szczególnych warun-
kach i pozbawienia prawa przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zaliczenia tych okresów i, co za tym idzie, przyznania re-
kompensaty z uwagi na niespełnienie przesłanek ustawowych, bowiem pani K.S. nie zalicza się ani do grupy 
uprawnionych osób urodzonych w latach 1949–1968, z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze, ani też do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., uprawnionych do wcze-
śniejszej emerytury. Wobec tego nie należy się jej również rekompensata za pracę w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze. Tylko pracownicy urodzeni po 1948 r., którzy nie skorzystali z wcześniejszej 
emerytury, mają prawo do rekompensaty.

Zdaniem pani K.S. zarówno ona sama, jaki i inne osoby urodzone przed 1948 r. zostały pokrzywdzone przez 
takie uregulowanie prawne. W świetle zagwarantowanej w Konstytucji RP równości obywateli wobec prawa 
rozróżnienie praw dotyczących emerytury i rekompensaty zależne od tego, kiedy dana osoba się urodziła, jest 
niesprawiedliwe, ponieważ pozbawia możliwości przeliczenia świadczenia emerytalnego i, co za tym idzie, 
uzyskania wyższej emerytury osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r.

W mojej ocenie stanowisko K.S. jest zasadne i dlatego proszę Państwa o interwencję w tej sprawie i rozwa-
żenie wprowadzenia zmian w przepisach prawa.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Słonia

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy oraz do 
ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o rozpoznanie sprawy, z jaką zwrócili się do mnie rodzice dzieci niepełnosprawnych, 

dotyczącej orzecznictwa o niepełnosprawności. Problem, jaki przedstawiają rodzice, dotyczy szczególnie 
orzecznictwa osób z zespołem Downa.

Proszę również o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych w podnoszonych przez za-
interesowanych kwestiach.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Słoń
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W następstwie analizy doniesień medialnych prezentowanych przez portale informacyjne i gazety, a także 

potwierdzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, pragnę zwrócić uwagę na zastój w re-
alizacji programu budowy dróg ekspresowych i autostrad.

W naszym kraju od 30 lat realizujemy program rozwoju infrastruktury drogowej i poprawy bezpieczeństwa, 
co ma służyć obywatelom, przedsiębiorcom i turystom. Coraz częściej też słyszymy o rosnącej liczbie samo-
chodów, które przemieszczają się po naszym kraju zarówno w ruchu lokalnym, krajowym, jak i tranzytowym. 
Dlatego powinniśmy zadbać o taką rozbudowę sieci krajowej, która pozwoli na rozwój ekonomiczny regionów, 
będzie wspierać mobilność Polaków i umożliwi bezpieczne i szybkie poruszanie się wszelkich pojazdów po kraju.

Polityka realizowana przez różne rządy od 1989 roku wspierała budowę sieci dróg ekspresowych i autostrad, 
traktując ją jako główne koło zamachowe polskiej gospodarki i główny czynnik rozwoju, przybliżający nas do 
standardów Europy Zachodniej. Niestety od 2017 roku w Polsce nie oddano ani jednego kilometra autostrady.

Dzisiejsza sieć autostrad – dróg najwyższej klasy – liczy 1 638,45 km. Cel, wyrażony w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku ze zmianami, określa sieć dróg ekspresowych i autostrad na po-
ziomie 7 650 km (w tym około 2 000 km autostrad). Jest tu więc pewna dysproporcja, a ponadto wątpliwości 
budzi fakt, że już aktualny stan sieci tej klasy dróg na poziomie 1 638,45 km można traktować jako wartość 
„około” 2 000 km. Jeśli chodzi o ostatnie oddane kilometry autostrady, to rozpoczęto ich eksploatację w 2016 
roku (81 km), co było jeszcze efektem działań poprzednich rządów w tym zakresie. W interesie gospodarczym, 
politycznym i społecznym jest całkowita realizacja założeń rozwoju infrastrukturalnego i komunikacyjnego 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Szanowny Panie Ministrze, rozwój sieci dróg ekspresowych i autostrad, a w szczególności dróg najwyższej 
klasy, które wykazują się wysokimi indeksami bezpieczeństwa i możliwością sprawnego poruszania się z wysoką 
prędkością, nie tylko przyczynia się do wzrostu mobilności i rozwoju obszarów gospodarczych położonych przy 
tej infrastrukturze, ale także ma walory społecznej użyteczności, wspiera przedsiębiorczość i łączy Polaków 
ze sobą. Dzięki kompleksowej realizacji założeń sieci autostrad można będzie ograniczyć liczbę wypadków 
drogowych na trasach (aktualnie są one zatłoczone w wyniku braku realizacji tych założeń), tworzyć nowe 
szlaki transportowe oraz komunikacyjnie włączyć regiony do gospodarczego życia kraju.

W związku z tym uprzejmie proszę Pana o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy oraz o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytanie: czy Ministerstwo Infrastruktury planuje – a jeśli tak, to w jakiej perspek-
tywie faktycznej (niewynikającej z samego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023) – oddać 
nowe odcinki autostrad i zrealizować założenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 roku 
w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (DzU poz. 1334), z uwzględnieniem wprowadzonych zmian?

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 mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy zwracają uwagę 

na negatywne skutki globalnego ocieplenia. Lubuszan niepokoi przede wszystkim podejście polskiego rządu 
do przedmiotowego problemu. Kryzys klimatyczny narasta w przerażającym tempie. W czerwcu w Radzyniu 
w województwie lubuskim zanotowano najwyższą w historii temperaturę dla Polski. Termometry wskazały 
tam ponad 38 stopni. W naszym regionie występuje również największa w kraju susza rolnicza.

W opinii Lubuszan Polska powinna w większym stopniu rozwijać energetykę odnawialną i zmniejszać 
swoje uzależnienie od paliw kopalnych, które przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla, a w konsekwencji 
do globalnego ocieplenia. Jak alarmują eksperci, za 30 lat, a nawet już za 20 lat możemy zmagać się z jeszcze 
wyższą temperaturą, niewyobrażalnymi dziś suszami i innymi kataklizmami. Obecna sytuacja wymaga, aby 
rząd realnie przeciwdziałał emisji gazów cieplarnianych, podejmował szybkie i zdecydowane działania, zmie-
rzające do zapobiegania niepożądanym zmianom klimatycznym, a przede wszystkim nie bagatelizował ich. 
Tymczasem na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli Polska sprzeciwiła się osiągnięciu neutralności klima-
tycznej przez Unię Europejską do 2050 r.

Wielu naukowców zwraca uwagę, że szczególną rolę w ograniczeniu ocieplenia klimatu odgrywają drzewa, 
które pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Niestety w Polsce proceder wycinki drzew rozpoczął się, od 
kiedy zaczęła obowiązywać ustawa zezwalająca właścicielom posesji na wycinanie drzew i krzewów uznanych 
za zbędne lub stanowiące przeszkodę w zagospodarowaniu terenu. Krótko po wejściu w życie nowych przepisów 
wycięto ogromną liczbę drzew, a w większości przypadków działania te nie miały poważnego uzasadnienia. 
W tym miejscu należy podkreślić, że były minister środowiska prowadził również masową wycinkę drzew na 
terenie Puszczy Białowieskiej, co było niezgodne z prawem Unii Europejskiej, zobowiązaniami Polski wobec 
UNESCO, a także oczekiwaniami społecznymi.

Szanowny Panie Ministrze, zmiany klimatyczne realnie zagrażają naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, 
ekologicznemu czy żywnościowemu. Dlatego wszelkie działania zmierzające do redukcji emisji dwutlenku 
węgla leżą w interesie polskiego społeczeństwa oraz stanowią szansę dla rozwoju gospodarki naszego kraju.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowego 
problemu oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

Po pierwsze, jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Środowiska w celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w Polsce? 

Po drugie, czy Ministerstwo Środowiska prowadzi obecnie kampanię informującą o negatywnych skutkach 
emisji dwutlenku węgla? 

Po trzecie, czy kierowany przez Pana resort planuje posadzić w tym roku dodatkowe 500 milionów drzew, 
zgodnie z wypowiedzią premiera? Jeśli tak, proszę o przedstawienie planu zalesienia.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator mający zaszczyt reprezentować w Wysokiej Izbie Kociewie, chciałbym poświęcić moje oświad-

czenie miłośnikowi Kociewia i propagatorowi gwary kociewskiej Andrzejowi Grzybowi, literatowi, publicyście, 
regionaliście, autorowi ok. 30 książek, znanemu samorządowcowi i politykowi z regionu kociewskiego. W wy-
borach parlamentarnych w 2007 r. uzyskał mandat senatora VII kadencji, a w 2011 r. z powodzeniem ubiegał 
się o reelekcję i został senatorem VIII kadencji. 5 lipca br. była trzecia rocznica śmierci Andrzeja Grzyba.

Senator Andrzej Stefan Grzyb urodził się 7 czerwca 1952 r. w miejscowości Złe Mięso w województwie 
pomorskim. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim. 
Potem w 1976 r. ukończył filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1995 
r. – studia podyplomowe z socjologii zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

W latach 1977–1980 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Czarnej Wodzie. W okresie 1980–1981 
był instruktorem w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki. Od 1981 r. do 1983 r. pełnił funkcję dyrektora 
Domu Kultury w Zblewie. W latach 1983–1985 był kierownikiem redakcji literackiej w gdańskim oddziale 
Krajowej Agencji Wydawniczej. W 1985 r. był wiceprezesem Spółdzielni Autorów i Ilustratorów. W latach 
1985–1989 r. działał jako sekretarz redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” i dyrektor Tczewskiego 
Domu Kultury. Od 1989 r. do 1990 r. pracował jako zaopatrzeniowiec w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym 
„Trapex” w Sopocie (oddział w Czarnej Wodzie).

Karierę polityczną rozpoczął w latach 1990–1993 od funkcji radnego i członka zarządu gminy Kaliska. 
W okresie 1993–1998 był radnym Rady Miasta Czarna Woda i burmistrzem tego miasta. Od 1998 do 2002 r. był 
radnym i starostą powiatu starogardzkiego. W latach 2002–2006 pełnił funkcję radnego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. Od 2006 do 2007 r. był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W tym samym 
okresie był prezesem spółki: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starogardzie Gdańskim.

Andrzej Grzyb od czasów studenckich pisał wiersze, utwory prozatorskie oraz artykuły publicystyczne, które 
publikował głównie w prasie pomorskiej. Jego wiersze były tłumaczone na język rosyjski, niemiecki i arabski. 
Był zapalonym wędkarzem. Łowił ryby nawet na Alasce, a swoje doświadczenia uwiecznił w książce „Łososie 
w krainie niedźwiedzi”. Był wielkim znawcą kociewskich smaków, które opisał w książce „W kuchni i przy 
stole”. Jego pasją, oprócz pisania i łowienia ryb, była fotografia. Zdjęcia reporterskie i artystyczne autora „Baśni 
z Kociewia” zdobiły strony wielu czasopism regionalnych i książek reportażowych.

Uzyskał odznaczenia państwowe, resortowe, regionalne oraz za twórczość literacką. Był laureatem nagród 
i wyróżnień: gdańskich Wiosen Poetyckich w latach 1973–1975, „Gdańskiego Kandelabra” – konkursu poetyc-
kiego Uniwersytetu Gdańskiego (jurorem był Zbigniew Herbert). Był posiadaczem nagrody „Skra Ormuzdowa” 
(nagrody miesięcznika „Pomerania”) za działalność społeczną i literacką, trzykrotnym laureatem kaszubsko-
-pomorskich targów książki „Costerina”. W roku 2005, w którym świętował trzydziestolecie swojego debiutu 
książkowego „Skrajem lasu”, otrzymał Honorową Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za 
twórczość literacką, w 2006 r. – nagrodę „Kociewskie Pióro”, a w 2007 r. – medal „Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis”, przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Był członkiem federacji stowarzyszeń „Kociewska Więźba” oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Starogardzkiej w Starogardzie Gdańskim.

Andrzej Grzyb zmarł 5 lipca 2016 r. Rodzina, przyjaciele, senatorowie, posłowie, delegacje z regionu oraz 
mieszkańcy Kociewia i Kaszub pożegnali śp. senatora RP Andrzeja Stefana Grzyba na cmentarzu w Czarnej 
Wodzie.

Cześć jego pamięci!

Antoni Szymański
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Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W obszarze Wielkich Jezior Mazurskich realizowany jest projekt „Budowa i przebudowa infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową 
śluzy «Guzianka II» i remontem śluzy «Guzianka I»”.

Projekt szacowany początkowo na ok. 200 mln zł uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości ok. 150 mln zł. Niestety, rosnące koszty spowodowały, 
że łączny koszt prac inwestycyjnych wzrośnie do ok. 400 mln zł.

15 samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” – mimo iż aktywnie 
włączają się one w przedsięwzięcie – nie jest w stanie zapewnić środków na wkład własny dla przedsięwzięcia.

Jeśli do tego dojdzie, to ten ważny dla utrzymania i rozwoju ruchu turystycznego – stanowiącego bardzo 
ważne źródło utrzymania dla mieszkańców i samorządów rejonu WJM – projekt nie zostanie zrealizowany.

Proszę Pana Ministra o zaangażowanie i pomoc w realizacji tego projektu. Wszak wykorzystanie walorów 
śródlądowych jest dla ministerstwa przez Pana kierowanego bardzo ważnym zadaniem.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Wznowienie obrad
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński . . . . . . . . . . . . . . . 79

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński . . . . . . . . . . . . . . . 80

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński . . . . . . . . . . . . . . . 82

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Wystąpienie przedstawiciela rządu
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński . . . . . . . . . . . . . . . 83

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński . . . . . . . . . . . . . . . 84
senator Andrzej Kamiński . . . . . . . . . . . 84
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński . . . . . . . . . . . . . . . 85

senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński . . . . . . . . . . . . . . . 85

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 87
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 90

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 11 lipca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 25. porządku obrad: informacja o wynikach 
działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
w 2018 roku

szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 102
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 102
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 102
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 104
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 104
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 107
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 108
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 109
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . .110
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . .111
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . .112
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . .112

szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . .114
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . .116
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . .116
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . .117
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . .118
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . .119
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Wznowienie obrad
Punkt 25. porządku obrad: informacja o wynikach 
działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
w 2018 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 122
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 123
szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
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Zamknięcie dyskusji
Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie 
drogowym

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber  . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych oraz sprawozdanie Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Bogusława Orzechowska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127

Wznowienie obrad
Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych 
(cd.)

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpo-
żarowej

Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca  
Krystian Probierz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca  
Alicja Zając.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Środowiska

senator sprawozdawca  
Alicja Zając.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130

Wystąpienie przedstawiciela rządu
minister środowiska  
Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 131
minister środowiska  
Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 132
minister środowiska  
Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 132
minister środowiska  
Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

Otwarcie dyskusji
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . 133

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
‒ Prawo energetyczne

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Wystąpienie przedstawiciela rządu
pełnomocnik rządu  
do spraw strategicznej  
infrastruktury energetycznej  
Piotr Naimski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz usta-
wy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Prze-
kazu

senator sprawozdawca  
Czesław Ryszka  . . . . . . . . . . . . . . . 136

Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Wojciech Kolarski . . . . . . . . . . . . . . 137

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Ko-
misji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej

senator sprawozdawca  
Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . . . . 137

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 139
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Iwona Michałek  . . . . . . . . . . . . . . . 139

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Marek Borowski . . . . . . . . . . . . . . . 140

Zapytania i odpowiedzi
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 141
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 141
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
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Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioral-
nej i Społecznej

Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Zapytania i odpowiedzi
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Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 153

Zapytania i odpowiedzi
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senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
podsekretarz stanu  
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Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 157
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157

Otwarcie dyskusji
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Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioral-
nej i Społecznej

Punkt 24. porządku obrad: sprawozdanie Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzo-
nych w 2018 roku petycji

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 163
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