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Porządek obrad

83. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 31 lipca oraz 1 i 2 sierpnia 2019 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan.

2. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

3. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

4. Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych 
ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw.

6. Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

8. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

9. Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.

10. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

11. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektó-
rych innych ustaw.

12. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 
2017–2020”.

13. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

14. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.

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

16. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

17. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

18. Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy 
gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

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

20. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

21. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

22. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

23. Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

24. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 



Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 
i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

25. Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy 
o Służbie Więziennej.

26. Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

27. Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych, gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pali-
wowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne.

28. Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

29. Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektó-
rych innych ustaw.

30. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw.

31. Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

32. Ustawa o zmianie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań 
w obszarze e-zdrowia.

33. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

34. Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

35. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne.

36. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie 
zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie 
dnia 12 czerwca 2019 r.

37. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

38. Drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

39. Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

40. Odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

41. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach 
Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii 
w Radzie Unii Europejskiej).

42. Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólno-
krajowym.

43. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

44. Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

45. Odwołanie przewodniczącego Komisji Zdrowia.

46. Zmiany w składzie komisji senackich.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezydenta RP  ‒ zastępca szefa Paweł Mucha

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  ‒ sekretarz stanu Adam Lipiński

Główny Urząd Statystyczny  ‒ prezes Dominik Rozkrut

Instytut Pamięci Narodowej  
‒ Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  ‒ wiceprezes Mateusz Szpytma

Krajowe Biuro Wyborcze  ‒ szef Magdalena Pietrzak

Państwowa Straż Pożarna  ‒ komendant główny  
     gen. bryg. Leszek Suski

Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  ‒ szef Jan Józef Kasprzyk

Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  ‒ prezes Marek Niechciał

Ministerstwo Cyfryzacji  ‒ podsekretarz stanu Wanda Buk

Ministerstwo Edukacji Narodowej  ‒ podsekretarz stanu  Maciej Kopeć

Ministerstwo Energii  ‒ sekretarz stanu Adam Gawęda

Ministerstwo Finansów  ‒ podsekretarz stanu Piotr Nowak 
  ‒ podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  ‒ podsekretarz stanu Anna Moskwa

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  ‒ podsekretarz stanu  
     Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Ministerstwo Obrony Narodowej  ‒ sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz

Ministerstwo Przedsiębiorczości  
i Technologii  ‒ sekretarz stanu Marcin Ociepa

Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  ‒ sekretarz stanu  
     Krzysztof Michałkiewicz 
 ‒ podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ minister Jan Krzysztof Ardanowski

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ sekretarz stanu Krzysztof Kozłowski 
  ‒ sekretarz stanu Sylwester Tułajew 
  ‒ sekretarz stanu Jarosław Zieliński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒ sekretarz stanu Konrad Szymański 
  ‒ podsekretarz stanu Marcin Przydacz



Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ sekretarz stanu Michał Wójcik 
  ‒ podsekretarz stanu Łukasz Piebiak 
  ‒ podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Środowiska  ‒ minister Henryk Kowalczyk 
  ‒ podsekretarz stanu  
     Sławomir Mazurek

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

Zaproszeni goście – uczestnicy Powstania Warszawskiego:  
 
Andrzej Dławichowski  
Anna Teresa Poraj-Poleska Galarda

Janusz Maksymowicz  ‒ prezes Stowarzyszenia  
    Żołnierzy Wojskowego Korpusu  
    Służby Bezpieczeństwa AK

Anna Stupnicka-Bando  ‒ prezes Polskiego Towarzystwa 
     Sprawiedliwych wśród Narodów  
     Świata

Jakub Nowakowski

Tadeusz Roman 

Jerzy Turzewski 

Tadeusz Filipkowski  ‒ rzecznik Światowego  
    Związku Żołnierzy AK

Leszek Kryst 

Lidia Ziental

Tadeusz Jarosz





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram osiemdziesiąte trzecie posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Aleksandra Szweda oraz senatora Jerzego Wcisłę. 
Listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Aleksander Szwed.

Bardzo proszę senatorów o zajęcie miejsc.
Informuję, że Sejm na osiemdziesiątym czwartym 

posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, do 
ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku, do ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płat-
niczych, do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych in-
nych ustaw, do ustawy 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. Ponadto Sejm na 
tym samym posiedzeniu przyjął część poprawek do 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlo-
wych oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie 
ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych 
ustaw.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
siedemdziesiątego dziewiątego i osiemdziesiątego po-
siedzenia stwierdzam, że protokoły tych posiedzeń 
zostały przyjęte.

Informuję, że protokół osiemdziesiątego pierw-
szego posiedzenia Senatu, zgodnie z regulaminem 

Senatu jest przygotowany do udostępnienia senato-
rom.

Wysoki Senacie! Informuję, że w dniu 6 czerwca 
2019 r. prokurator generalny przekazał do Senatu jawną 
roczną informację prokuratora generalnego o łącznej 
liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek 
o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wnio-
sek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Dokument ten 
zawarty jest w druku nr 1209. W dniu 3 lipca 2019 r. 
skierowałem informację do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. Komisja zapoznała się z do-
kumentem i poinformowała mnie o tym.

Wysoki Senacie! Informuję, że w dniu 4 czerwca 
2019 r. minister sprawiedliwości przekazał do Senatu 
informację ministra sprawiedliwości na temat prze-
twarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych 
i internetowych oraz wyników przeprowadzonych 
kontroli w 2018 r. Dokument ten zawarty jest w druku 
nr 1193. W dniu 14 czerwca 2019 r. skierowałem infor- r. skierowałem infor- skierowałem infor-
mację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja zapoznała się z tym dokumentem 
i poinformowała mnie o tym.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 2 lipca 
2019 r. minister spraw wewnętrznych i administracji 
przekazał do Senatu informację za 2018 r. na temat 
działalności Policji, Biura Nadzoru Wewnętrznego 
oraz Służby Ochrony Państwa. Dokument ten za-
warty jest w druku nr 1217. W dniu 9 lipca 2019 r. 
skierowałem informację do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. Komisja ta zapoznała się 
z dokumentem i poinformowała mnie o tym.

Wysoki Senacie, informuję też, że w dniu 28 czerw-
ca 2019 r. prezes Rady Ministrów przekazał do Senatu 
dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.”. 
Dokument ten zawarty jest w druku nr 1215. W dniu 
9 lipca 2019 r. skierowałem tę informację do Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Infrastruktury. Komisje zapoznały się 
z dokumentem i poinformowały mnie o tym.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad 
został wyłożony na ławach senatorskich. W projek-
cie porządku obrad, który został państwu wysłany, 

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski)

znajdował się punkt: wyrażenie zgody na powołanie 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W związku z nie-
powołaniem prezesa NIK przez Sejm punkt ten nie 
został uwzględniony w projekcie porządku obrad do 
zatwierdzenia przez Senat.

Państwo Senatorowie, proponuję rozpatrzenie 
punktów od drugiego do siódmego, dziesiątego, je-
denastego, od trzynastego do trzydziestego szóstego 
oraz punktu czterdziestego projektu porządku obrad, 
mimo że druki zostały dostarczone w terminie póź-
niejszym niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu 
Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Szanowni Państwo, proponuję zmianę kolejności 
rozpatrywania punktów: dwudziestego dziewiątego, 
dotyczącego ustawy o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie – i rozpatrzenie tego punktu jako 
punktu czwartego; trzydziestego drugiego, dotyczącego 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdra-
żaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia – i rozpatrze-
nie tego punktu jako punktu trzydziestego pierwszego; 
trzydziestego czwartego, dotyczącego przeciwdziałania 
marnowaniu żywności – i rozpatrzenie tego punktu jako 
szóstego, po punkcie dotyczącym weteranów. Jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

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

Informuję, że pan senator Grzegorz Napieralski 
w dniu 16 lipca 2019 r., zgodnie z art. 34 ust. 3 
Regulaminu Senatu, zgłosił wniosek o uzupełnienie 
porządku obrad o punkt: informacja ministra edukacji 
narodowej na temat sytuacji w rekrutacji uczniów do 
szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych 
w 2019 r. Nie uwzględniłem zgłoszonego wniosku, 
ponieważ uważam, że to jest materia, która powinna 
być rozpatrywana przez Komisję Nauki, Edukacji 
i Sportu.

Czy pomimo mojej decyzji o nieuwzględnieniu 
tego punktu wnioskodawca podtrzymuje swój wnio-
sek?

(Senator Grzegorz Napieralski: Tak. Czy mogę 
zabrać głos?)

Może pan senator zabrać głos. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podtrzymuję ten wniosek. Uważam, że decyzja pana 

marszałka jest… Nie chcę powiedzieć, że jest niedo-
bra, ale nie odpowiada wadze problemu. To, co wyda-
rzyło się w tym roku, to, co wydarzyło się z naszymi 

dziećmi… A przypominam, że tak naprawdę edukacja 
czy to, co dzieje się w procesie edukacyjnym naszych 
dzieci, będzie miało skutki też dla naszego kraju, dla 
naszej ojczyzny. To, co działo się w systemie edukacji 
w tym roku… Nie mówię tylko o strajkach, ale przede 
wszystkim o rekrutacji, o reformie, która była na tyle 
źle przygotowana, że nie przewidziała jako skutku tego, 
co wydarzyło się w czasie rekrutacji do szkół ponad-
podstawowych i ponadgimnazjalnych. Moim zdaniem 
straciliśmy cały rocznik. Dziś, szczególnie w dużych 
miastach, ale nie tylko w dużych miastach – i nie jest to 
wina samorządów, od razu chcę tutaj podkreślić, że nie 
jest to wina samorządów – dochodzi do scen naprawdę 
bardzo drastycznych, do bardzo dużej niesprawiedliwo-
ści. Dzieci, które miały na swoich świadectwach szóstki 
i same piątki nie dostały się do wybranych szkół, mimo 
że rok wcześniej, 2 lata wcześniej w takiej samej rekruta-
cji swobodnie do tych szkół, które sobie wymarzyły, wy-
brały, mogłyby się dostać. To, co mogliśmy przeczytać 
w gazetach, mogliśmy usłyszeć w radiu czy w telewizji, 
jakby jeszcze bardziej, niejako naocznie pokazywało 
nam skalę problemu: kolejki dzieci przed szkołami, listy 
odrzuconych uczniów, uczennic, którzy nie dostali się 
do tej szkoły, którą sobie wymarzyli, o którą przez lata 
walczyli. Moim zdaniem komisja jest zbyt wąskim gre-
mium ludzi, w którym taka debata powinna się odbyć. 
Do tego jest właśnie nasza sala, sala izby wyższej, sala 
Senatu. I podtrzymuję, Panie Marszałku, ten wniosek…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Rozumiem. 
Dobrze.)

Już kończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo. 

Na krótkie podtrzymanie wniosku są 3 minuty.)
Podtrzymuję, Panie Marszałku, ten wniosek. 

Uważam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już się ten czas 

wyczerpuje powolutku.)
Uważam, że kwestia naszych dzieci i przyszłości 

naszego kraju jest najistotniejsza i nie wolno tego 
spychać do komisji. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, bo pan mówi… Ja mam przy-

padkiem pewną gazetę, więc ją panu pokażę. W tej 
gazecie faktycznie jest tytuł „Czas szkolnej apoka-
lipsy”. Pan przeczytał tę gazetę?

(Głos z sali: Chyba.)
Na pewno. Ale trzeba było przeczytać też inny 

numer tej samej gazety, „Gazety Wyborczej” i…
(Poruszenie na sali)
(Senator Jan Rulewski: Ale co, pan czyta „Gazetę 

Wyborczą”?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan ma taką ga-

zetę?)



9
83. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2019 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski)

Ale, Panie Senatorze, Panie Marszałku, proszę nie 
przerywać. No, mam przypadkowo. Czytam „Gazetę 
Wyborczą”. Państwo nie czytacie naszych gazet. My 
wasze czytamy.

Tu piszą: wolnych miejsc jest moc. Panie Senatorze, 
trochę cierpliwości. Reforma została przygotowana 
idealnie, fantastycznie. Więcej wolnych miejsc w szko-
łach… (Oklaski) Jest więcej wolnych miejsc w szkołach 
niż do tej pory. Ja, Panie Senatorze… Pan nadużył mo-
jej cierpliwości, mówiąc o tym, że cały rocznik dzieci 
jest stracony. Przesadził pan w swojej wypowiedzi. 
I zwracam panu uwagę na tego typu wypowiedzi.

Jak cały rocznik został stracony? Cały rocznik, 
proszę pana, będzie się uczył. Ja życzę temu rocz-
nikowi jak najlepiej. Dzieci się uczą. Nigdy nie było 
tak, Panie Senatorze, że dzieci dostawały się do wy-
branych szkół. Nigdy tak nie było. Do mojego liceum, 
świetnego liceum nie dostało się wiele tam aspirują-
cych osób. Tak że nigdy tak nie było.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem…
(Senator Grzegorz Napieralski: Ja jeszcze…)
Ale w jakiej formie?
(Senator Grzegorz Napieralski: Sprostowania.)
(Głos z sali: Nie ma sprostowania.)
Nie ma. Panie Senatorze, no, nie będziemy te-

raz prowadzić dyskusji. Nie mamy czasu, Panie 
Senatorze, na dyskusję, debatę. Jeśli pan senator chce 
poważnie zająć się edukacją, poważnie…

(Senator Grzegorz Napieralski: Poważnie.)
…poważnie, a nie propagandowo, wyborczo, to 

proszę to zrobić w komisji. Komisja jest otwarta 
i gwarantuję panu, że minister przyjdzie na posie-
dzenie i wszystko dokładnie panu wytłumaczy.

(Senator Grzegorz Napieralski: Ale czy ja mogę 
sprostować, Panie Marszałku?)

Sprostować? Bardzo proszę, może pan, krótko, 
bo ja chcę przystąpić do… Proszę z miejsca, Panie 
Senatorze.

(Senator Grzegorz Napieralski: Ale tam mikrofon 
nie działa.)

(Wesołość na sali)
Ja proszę pana z miejsca, a pan…
(Rozmowy na sali)
Jestem cierpliwy, Panie Senatorze. Wie pan, tutaj 

nie ma wyborców, Panie Senatorze, naprawdę…
(Senator Grzegorz Napieralski: Panie Marszałku…)
Tutaj wszyscy mamy swoje poglądy i będziemy 

głosowali tak, jak trzeba, naprawdę.
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku, ale to widać, jak pan marszałek 

podchodzi do sprawy, bo pan patrzy na to politycz-

nie, zwraca się do wyborców, a ja patrzę na dobro 
naszych dzieci.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
Tym się, Panie Marszałku, różnimy, że pan tylko 

kalkuluje, a ja mówię tak naprawdę o interesie naj-
młodszych, którzy dzisiaj mają problem. Ja nie chcę…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie mają, żad-
ne dzieci nie mają problemu.)

Panie Marszałku, ale…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wy macie pro-

blemy.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mają bardzo poważny 

problem.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To wy macie 

problemy.)
Zapytał mnie pan, czy czytałem gazety. Panie 

Marszałku, czytałem gazety, ale opowiem panu hi-
storię pewnego…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, Panie Senatorze, to nie jest formuła sprosto-

wania.
(Senator Grzegorz Napieralski: …problem…)
Odbieram panu głos. Dziękuję bardzo.
(Senator Grzegorz Napieralski: Mogę sprosto-

wać…)
Nie, nie, nie.
(Senator Grzegorz Napieralski: …Panie 

Marszałku, czy nie mogę?)
Ale, Panie Senatorze….
(Senator Grzegorz Napieralski: Bo pan mi zarzucił…)
To proszę sprostować.
(Senator Grzegorz Napieralski: Chcę sprostować, 

bo pan mi…)
Czego będzie dotyczyło sprostowanie?

Senator Grzegorz Napieralski:
Pan mi zarzucił niegodne zachowanie, przed chwi-

lą pan mi zarzucił niegodne zachowanie. Chcę się 
obronić, bo ja nie czuję, żebym zrobił coś, co jest 
niegodne.

(Marszałek Stanisław Karczewski: To proszę wy-
tłumaczyć, jak to cały rocznik zmarnowany…)

No właśnie chcę to wytłumaczyć.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Cały rocz-

nik…)
Ale właśnie chcę to wytłumaczyć.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No proszę.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: Tego się nie da wy-

tłumaczyć.)
Chcę opowiedzieć…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie da się wy-

tłumaczyć.)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator G. Napieralski) jekt, projekt sejmowy przeszedł przez prace w komisji. 
Wcześniej argumentem przeciwko procedowaniu był 
fakt, że ponoć te 2 projekty miały być tożsame. Teraz 
nie ma żadnych wątpliwości, że w tamtym projekcie, 
w projekcie sejmowym w ogóle nie ma tego, co jest za-
warte w projekcie, który wspólnie – i koledzy z Prawa 
i Sprawiedliwości, i my, z Platformy Obywatelskiej 
– uchwaliliśmy w komisji. Ten projekt miał iść do 
procedowania. Alienacja rodzicielska jest problemem 
dotykającym wszystkich ludzi, naszych wyborców z 2 
czy z 3 stron. Bardzo bym prosił…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, zgłosił pan wniosek. Nie prowadzimy 
debaty, dyskusji. Krótkie uzasadnienie.)

Bardzo krótko to uzasadniam. Bardzo bym prosił 
kolegów o…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo.)

…poparcie tego wniosku. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wszyscy rozumieją, o co chodzi.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Martynowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Martynowski:
Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Głosujemy nad wnioskiem pana senatora 

Aleksandra Pocieja o wprowadzenie punktu doty-
czącego… Zaraz dokładnie powiem… Gdzie to jest?

(Głos z sali: Nr 776.)
Tak. Wniosek o wprowadzenie punktu dotyczą-

cego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz ustawy – Kodeks karny. Druki senackie nr 776 
i nr 776 S.

Bardzo proszę.
Kto jest za wnioskiem pana senatora?
Kto jest przeciwko temu wnioskowi?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 24 było za, 51 – przeciw. 

(Głosowanie nr 2)
Wniosek został odrzucony.
Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos 

w sprawie porządku obrad? Nie.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad osiemdziesiątego trzeciego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, 
że w przypadku braku wniosków o charakterze 
legislacyjnym do punktu pierwszego, tj. projektu 

Chcę opowiedzieć historię jednego dziecka.
(Głosy z sali: Nie, nie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, nie, nie. Panie Senatorze…
(Senator Grzegorz Napieralski: Ale to są fakty.)
Panie Senatorze, nie będziemy opowiadali histo-

rii…      
(Senator Grzegorz Napieralski: Ale to są fakty.)
…bo historia jednego dziecka nie dotyczy całego 

rocznika.
Panie Senatorze, dziękuję.
Przechodzimy do głosowania, bo mamy czterdzie-

ści kilka punktów.
(Senator Grzegorz Napieralski: Świadectwo 

z czerwonym paskiem…)
Chciał pan…
(Senator Grzegorz Napieralski: Panie Marszałku…)
Chciał pan być przyjęty do Platformy? Już pan 

został przyjęty. Jest pan. Dziękuję bardzo.
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Dziękuję bardzo. Odbieram panu głos.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

pana senatora Napieralskiego o uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: informacja ministra edukacji 
narodowej na temat sytuacji w rekrutacji uczniów do 
szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych 
w 2019 r.

Kto jest za wnioskiem pana senatora 
Napieralskiego?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 24 – za, 53 – przeciw. 

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

w sprawie porządku obrad?
(Senator Aleksander Pociej: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Chciałbym złożyć wniosek o wprowadzenie do 

porządku projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny, druki 
senackie nr 776 i 776 S, przyjętego 19 marca 2019 r. 
przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej.

Panie Marszałku, po raz kolejny zgłaszam ten pro-
jekt, ponieważ sytuacja w Sejmie się zmieniła. Ten pro-
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan

(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Ustawo-
dawczej, senatora Jana Hamerskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Jan Hamerski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bracia Górale!
Mom honor przedstawić Wysokiej Izbie projekt 

uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan. 
Pozwólcie moi pokochani, ze przyboce wom tekst 
procedowanej uchwały.

„Związek Podhalan, jedna z najstarszych organi-
zacji w Polsce, obchodzi w tym roku jubileusze: sto-
piętnastolecia góralskiego ruchu regionalnego (115 lat 
temu powstał Związek Górali), stulecia Związku 
Podhalan, dziewięćdziesięciolecia Związku Podhalan 
w Ameryce Północnej.

Zanim góralski ruch regionalny przyjął formę or-
ganizacji, nieformalnie kształtował się wśród pierw-
szych góralskich inteligentów, dumnych ze swego 
pochodzenia i kultury. 4 marca 1904 r. zakopiań-
scy górale powołali towarzystwo Związek Górali, 
pod opieką błogosławionego Andrzeja Boboli. 
Organizacja ta, działająca do 1939 r., była pionierem 
ruchu regionalnego na Podhalu, m.in. zainicjowała 
zwołanie w 1911 r. w Zakopanem I Zjazdu Podhalan.

Na IV Zjeździe Podhalan w 1919 r. w Nowym 
Targu powołano Związek Podhalan, organizujący ży-
cie społeczne i gospodarcze w regionie do wybuchu 
wojny. Reaktywowany w 1945 r. Związek, pod naci-
skiem ówczesnej komunistycznej władzy, rozwiązał 
się w 1948 r. Odtworzony został w 1957 r. i działa do 
dziś, obejmując całą polską góralszczyznę, od Olzy 
do Popradu, jednocząc dumnych górali babiogórskich, 
czadeckich, kliszczackich, orawskich, śląskich, pie-
nińskich, podhalańskich, sądeckich (białych i czar-
nych), spiskich, zagórzańskich i żywieckich.

Związek Podhalan służy dobru Rzeczypospolitej 
oraz gospodarczemu i kulturalnemu rozwojowi ziem 
górskich, pozostając w bliskich relacjach z powołanym 
przez emigrantów w 1929 r. w Chicago Związkiem 
Podhalan w Ameryce Północnej, podtrzymującym 
i promującym tradycje góralskie w USA, obecnym we 
wszystkich polonijnych przedsięwzięciach, uczestni-
czącym we wszystkich obchodach i uroczystościach.

Związek Podhalan zrzesza nie tylko rodowitych 
górali pielęgnujących odrębność kulturową i obycza-
jową, lecz również sympatyków zauroczonych trady-
cją i współczesnością tej ziemi. Święty Jan Paweł II, 
honorowy członek Związku Podhalan, jeszcze jako 
kardynał, podczas wizyty na Podhalu powiedział: 
«Górale to jedyne w swoim rodzaju społeczeństwo, 
które nosi w sobie znamiona wielkiej polskiej tradycji, 
tak wielkiej, że trzeba, ażeby ona trwała nadal, ażeby 
żaden obyczaj, żaden styl i moda współczesności tej 

uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan, 
głosowanie nad tym punktem odbędzie się bez-
pośrednio po jego rozpatrzeniu. Jeśli zostaną 
zgłoszone wnioski legislacyjne, to głosowanie 
zostanie przeprowadzone po przerwie w obradach 
i po przygotowaniu sprawozdania komisji w tej 
sprawie.

Dziś o godzinie 10.30 zostanie zarządzona prze-
rwa do godziny 11.20.

Kolejna przerwa zostanie ogłoszona o godzi-
nie 12.10. Będzie to przerwa do godziny 12.30 na 
otwarcie wystawy „20 lat Polski w NATO”.

Głosowania w sprawie ustaw zawartych w punkcie 
drugim i trzecim zostaną przeprowadzone po rozpa-
trzeniu punktu trzeciego.

Jutro obrady wznowimy o godzinie 10.00. O go-
dzinie 12.30 przystąpimy do rozpatrzenia punktu 
dotyczącego projektu uchwały w 75. rocznicę wybu-
chu Powstania Warszawskiego. Głosowanie nad tym 
punktem odbędzie się bezpośrednio po jego rozpa-
trzeniu.

W piątek obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 
od rozpatrzenia punktu czterdziestego pierwszego, 
tj. informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w pracach Unii Europejskiej.

Ustawy zawarte w punktach: czternastym, tj. usta-
wę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, 
dwudziestym pierwszym, tj. ustawę o realizowaniu 
usług społecznych przez centrum usług społecznych, 
i dwudziestym piątym, tj. ustawę o zmianie ustawy 
o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy 
o Służbie Więziennej, rozpatrzymy bezpośrednio po 
sobie trzeciego dnia obrad.

Szanowni Państwo, informuję, że po przygoto-
waniu przez komisję wniosków w sprawie zmiany 
w składzie komisji senackich porządek obrad zostanie 
uzupełniony o ten punkt.

W przypadku uchwalenia przez Sejm oraz przygo-
towania przez komisje senackie sprawozdań porządek 
zostanie uzupełniony o ustawę o zmianie ustawy – 
Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólno-
krajowym i ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan.

Witam bardzo serdecznie pana Andrzeja Skupnia, 
prezesa Związku Podhalan w Polsce, oraz pozostałych 
przybyłych gości. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest w druku 
nr 1174, a sprawozdanie – w druku nr 1174 S.
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Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

(senator sprawozdawca J. Hamerski) Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, panią senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji powstaje 
dlatego, że osoby niepełnosprawne wymagają dodat-
kowych świadczeń ze względu na niemożność pod-
jęcia jakiejkolwiek pracy. Dlatego rząd przychyla się 
do tego, żeby oprócz dotychczasowych świadczeń 
rzeczowych, które były już u nas omawiane, były 
dodatkowo świadczenia pieniężne.

Odbyła się dyskusja na posiedzeniu Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i w trak-
cie tej dyskusji zostały zgłoszone poprawki – zostały 
zgłoszone poprawki senatora Rulewskiego i została 
zgłoszona poprawka zaproponowana przeze mnie. 
Było głosowanie nad tymi poprawkami. Poprawki 
senatora Rulewskiego zostały odrzucone, a poprawka 
zgłoszona przeze mnie, która zmieniała podstawę 
obliczania świadczenia, tzw. 500+ dla osób niepeł-
nosprawnych, została przyjęta. Ostateczne wyniki 
głosowania nad przyjęciem tej ustawy wraz z za-
twierdzoną poprawką były takie, że część senatorów 
była za, 1 senator się wstrzymał i 2 senatorów było… 
Przepraszam, 1 senator był przeciw, a 2 senatorów 
się wstrzymało.

Wnoszę o to, żeby przegłosować tę ustawę, dlatego 
że daje ona możliwość poprawy bytu osób niepełno-
sprawnych.

Na posiedzeniu komisji były jeszcze przedstawi-
cielki Sejmu, były 3 panie poseł, które też wyrażały 
swoją opinię odnośnie do tej ustawy, i byli przedsta-
wiciele i osób niepełnosprawnych, i ich rodzin z kilku 
różnych ugrupowań. Dziękuję.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Już?)
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

To już wszystko?
To dziękuję bardzo, Pani Senator. Bardzo serdecz-

nie dziękuję.
I ogłaszam teraz przerwę do godziny… Której?
(Głos z sali: 11.20)
11.20, do godziny 11.20.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 29  
do godziny 11 minut 22)

wielkiej podhalańskiej tradycji nie zniszczyły i nie 
wyparły».

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek 
dla założycieli i działaczy Związku Górali, Związku 
Podhalan i Związku Podhalan w Ameryce Północnej 
i apeluje do wszystkich instytucji publicznych i or-
ganizacji społecznych o wsparcie wielkiego dzieła, 
jakim jest kultywowanie tradycji i kultury góralskiej 
– dla Polski.

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

Pytom piyknie Wysoką Izbę, coby chciała uchwa-
lić tę uchwałę. Bóg zapłać! (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że do reprezentowania wnio-
skodawców został upoważniony pan senator Jan 
Hamerski.

Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W takim razie zamykam dyskusję.
I przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w setną rocznicę utworzenia Związku 
Podhalan.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 100. rocznicę utworzenia Związku 
Podhalan. (Oklaski)

Bardzo proszę o podejście pana prezesa Związku 
Podhalan w Polsce, pana Andrzeja Skupnia. Pragnę 
wręczyć panu uchwałę. Bardzo proszę.

(Wszyscy wstają)
(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)
Wysoka Izbo, przystępujemy do rozpatrzenia 

punktu drugiego porządku obrad: ustawa o świad-
czeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do sa-
modzielnej egzystencji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1258, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1258 A.



13
83. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2019 r.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cd.)

od tego, co myślimy o tej ustawie, mając na uwadze 
fakt, że zapomina się o osobach niepełnosprawnych, 
przynajmniej w tej kadencji, przynajmniej w okresie 
20 miesięcy, kiedy to po akcji protestacyjnej obiecano 
zmianę… Uważamy, że w tej ustawie, zwanej przeze 
mnie ryczałtową, przynajmniej w jakiejś części moż-
na usunąć jej, że tak powiem, rogi, które są w naszym 
przekonaniu niesprawiedliwe, niedostateczne bądź 
niejasne.

Wniosek mniejszości, którego w głosowaniu nie 
przyjęła, powiedzmy, prawa strona sceny politycznej, 
mówił o tym, żeby nie dzielić uprawnionych do 500+ 
ze względu na wiek, 18 lat. Uważaliśmy, że pomocą 
500+ powinny być objęte również dzieci w wieku do 
lat 18. Rząd odpowiada, że przecież otrzymują one 
zwykłe 500+. Ja bym powiedział, że standardowe, 
takie, jakie dostaje dzisiaj każde dziecko w formie 
poparcia dla polityki demograficznej. My uważamy, 
że świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych i to jesz-
cze w stopniu, powiedziałbym, krytycznym powinny 
być większe i obejmować właśnie tę formę pomocy. 
Oczywiście argument, że udziela się im 500+ od nie-
dawna, może mieć znaczenie, ale nie przekreśla tej 
formy poprawki, zważywszy, że inne formy nie są 
dostateczne. Trzeba brać pod uwagę to, że osoby po-
wyżej osiemnastego roku życia… No, były dziećmi, 
nadal są dziećmi, dopóki żyją rodzice i nimi się opie-
kują. Niemniej jednak była szansa, że te osoby mogły 
stworzyć pewien dorobek. Wprawdzie nie mają one 
żadnych świadczeń – chyba że to świadczenie ma być 
do szesnastego roku życia – to jednak mogły stworzyć 
dorobek. Mogą sobie w wielu sprawach radzić. Nawet 
w przepisach o zatrudnianiu inwalidów pierwszej ka-
tegorii bądź niepełnosprawnych są uprawnienia, które 
powodują, że osoby te mogą dorobić do wysokości 
70% przeciętnego wynagrodzenia. Takich szans nie 
ma dziecko – z samej definicji, bo jest dzieckiem. Jest 
człowiekiem, istotą ludzką, jednakże bez możliwości 
całkowicie samodzielnego przygotowywania się do 
życia. Stąd ten warunek, aby tę granicę 18 lat znieść.

Powiadamy tak, że jeśli nie 18 lat, jeśli to zbyt 
dużo kosztuje… Choć przypomnijmy, że przed tą 
ustawą, którą premier Morawiecki nazywa sumie-
niem państwa, ustawą o sumieniu państwa, byliśmy 
świadkami i słyszeliśmy, jak z tej trybuny serwowano 
dziesiątki miliardów bez względu na jakiekolwiek 
tytuły. To podkreślano i podkreślają środowiska. Czy 
ktoś ma dochody, czy nie ma dochodów, czy ktoś 
może pracować, czy ktoś nie może pracować, czy 
żyje w Warszawie, czy w maleńkiej wioseczce, gdzie 
tych dochodów, choćby chciał, nie może uzupełniać… 
Uważamy, że w tej opcji, tego datku pieniężnego ze 
strony państwa powinno się to mieścić. Ale skoro, 
powtarzam, ten rachunek budżetowy już jest chory 
i zamiast ofiarności są to tylko kąski – bo ta ustawa 
ma charakter jakby ogryzka – to powiadamy, że może 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o świadczeniu uzupełnia-
jącym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji.

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
natora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede mną sprawozdawała pani senator 

Orzechowska. W prostych, jasnych słowach przedsta-
wiła propozycję, która cieszyła się poparciem rządu. 
Ta propozycja, w takiejże oto postaci, wprowadza 
2 nowe elementy w stosunku do ustawy sejmowej.

Pierwszy to taki, że usuwa się dobroć tej ustawy 
wprowadzonej przez Sejm, polegającą na tym, że 
przy wyznaczaniu prawdy o świadczeniu dla nie-
pełnosprawnych wynoszącym 500 zł nie brano by 
pod uwagę faktu, że renciści i emeryci otrzymują 
takie świadczenia z systemu powszechnego. Innymi 
słowy, fakt pobierania renty i emerytury, niezależnie 
od wysokości, byłby jak gdyby faktem niebyłym. Tym 
osobom, z jeszcze innymi warunkami, świadczenie 
500+ by przysługiwało. I tego dotyczy pierwszy sku-
tek poprawki zaproponowanej przez panią senator 
Orzechowską.

Drugi skutek to jest wprowadzenie podwyższenia 
usuwającego skutki wprowadzenia sztywnego pro-
gu. Ten sztywny próg w ustawie zakładał, że kwota 
pomocy, jaką otrzymują obywatele niepełnosprawni 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, a właściwie 
bez możliwości samodzielnej egzystencji, wynosi 1 
tysiąc 100 zł. To jest wysokość najniższej emerytury 
lub renty albo renty socjalnej. A wszakże obywate-
le niepełnosprawni, podopieczni tej ustawy, mogą 
otrzymywać jeszcze inne formy pomocy, chociażby 
z pomocy społecznej, chociażby jakieś szczątkowe 
dochody z rent. Wówczas ta poprawka, którą wniosła 
pani senator Orzechowska i rząd, powiada, że ten 
próg można nieznacznie przekroczyć, ale nie więcej 
niż o 500 zł, czyli do wysokości 1 tysiąca 600 zł, 
pomniejszając to świadczenie o kwotę przekroczenia. 
Tam jest chyba nie mniej niż 20 zł. Tak? No, bo nie ma 
sensu złotówki… Gdyby ktoś przekroczył o 499 zł, to 
pomoc państwa… No, dostałby złotówkę.

Wniosek mniejszości idzie dalej, wniosek mniej-
szości poparty przez ludzi z różnych środowisk. 
Uważamy – senator Augustyn z Platformy, senator 
Libicki z PSL, ja jako niezależny – że niezależnie 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) rób zawodowych. Rząd nawet, niestety, w ramach 
oszczędności – pani senator Orzechowska to potwier-
dziła – skreślił tu świadczenie kombatanckie, świad-
czenie kombatanckie, które dostają wdowy, to jest 
160–170 zł. Czyli jeśli do tego 1 tysiąca 100 zł dołączy 
też to, że taka osoba będzie kombatantką lub kom-
batantem, to niestety będzie to oznaczało, że ona nie 
dostanie tego świadczenia. Zmierzamy do tego, żeby 
problem tych niepełnosprawnych w ramach tej opcji, 
nieskutecznej zresztą, został rozwiązany. Oczywiście 
z państwa strony, ze strony większości, mogą padać 
argumenty, że to nie jest różnica ilościowa…

A, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że rzeczy-
wiście zarówno nasza poprawka, tj. mniejszości, jak 
i poprawka pani Orzechowskiej, zmierza do skreślenia 
tego, co wywołało największe napięcie, mianowicie 
obciążania czy stawiania warunku, że to świadczenie 
nie przysługuje wtedy, gdy jest zbieg 2 świadczeń, 
zarówno renty socjalnej – minimalnej lub wynoszącej 
mniej niż minimalna – renty innej czy innej eme-
rytury i renty rodzinnej, a więc tej renty rodzinnej, 
która powstaje w wyniku odejścia rodziców na tamten 
świat, ich zgonu. Bo wówczas powstawała oczywiście 
bardzo przykra sytuacja: do pewnego stopnia taka 
osoba dostaje 500+, ale z chwilą, gdy ZUS, KRUS czy 
inne instytucje, wojskowe, przyznają jej jakąkolwiek 
rentę rodzinną… A przypominamy, że renta rodzinna 
nie ma swojej stałej wysokości, jest ona zależna od 
podziału masy po zmarłym i może wynosić różnie, 
od 200 do… To jest nie więcej niż do 200%, jeśli ktoś 
otrzymuje rentę rodzinną. I wówczas oczywiście ta 
niegodziwość, to nagłe pogorszenie się sytuacji dziec-
ka, które wprawdzie jest dojrzałym człowiekiem, do-
rosłym, niemniej jednak traci rodzica lub rodziców, 
np. wskutek wypadku samochodowego… A dzięki 
tej poprawce nie byłoby obciążania czy pozbawiania 
tego świadczenia z racji innego świadczenia, jakim 
jest renta rodzinna. Tak że rzeczywiście ta poprawka 
usunęłaby ten defekt psychologiczno-życiowy.

Warto jednak podkreślić, że to nie powinno mieć 
charakteru łaski, albowiem renta rodzinna nie powsta-
je dzięki dobrej woli państwa czy z łaski państwa, 
tylko w wyniku stosunku ubezpieczeniowego – po 
prostu ludzie, pracownicy składają się na nią, żeby 
po swoim odejściu zaspokoić swoich osieroconych 
członków rodziny, żonę i dzieci. Dlatego jak gdy-
by powiadanie, że państwo udziela pomocy i że nie 
dostanie się innej pomocy jest, moim zdaniem, nie 
do końca uzasadnione. Bo to jest po prostu prawo 
dzieci, rodziny do roszczenia po zmarłym, które jest 
automatyczne i nie powinno być, moim zdaniem, wa-
runkowane innymi formami pomocy. Ta poprawka na 
szczęście to warunkowanie usuwa, ale, jak powiadam, 
nie w stopniu koniecznym.

Na końcu pewna refleksja dla oszczędzenia czasu 
w dyskusji. Jak powiadam, ta ustawa pod względem 

wprowadzić tę granicę 16 lat. A dlaczego 16 lat? Czy 
to też jest wymysł? Nie. 16 lat to jest wiek, kiedy 
w zakresie niepełnosprawności dziecko przechodzi 
w stan oceny stopni. Do szesnastego roku życia nie 
ma stopni, później są. 16 lat to też jest wiek, w którym 
kodeks pracy pozwala młodzieży pracować, ona ma 
pełne prawa zawodowe.

I kolejna poprawka, która nie została tu uwidocz-
niona. Nie wiem, z jakich powodów, bo uważam, że 
poprawka mniejszości idzie dalej, głębiej i, powie-
działbym, działa sprawiedliwiej. Otóż powiada ona, 
że to świadczenie powinno być waloryzowane, tak 
jak większość świadczeń, i to wskaźnikiem emery-
talnym. Nie chcemy doprowadzać do sytuacji, jaka 
była akurat za każdego rządu w związku ze świad-
czeniem pielęgnacyjnym, tj. że przez 11 lat wynosiło 
ono 153 zł i nie było waloryzowane. Dopiero presja 
środowisk osób niepełnosprawnych, które nadal pro-
testują, sprawiła, że tę sztywną kwotę, jakąś świętą 
liczbę 153 ruszono. Obecnie ten zasiłek wynosi sto 
osiemdziesiąt parę złotych i jest perspektywa pod-
wyższenia. Myślę, że też…

(Rozmowy na sali)
Nie, waloryzacji tam nie ma wpisanej. Zatem po-

wiadamy, że kwestia związana z niepełnosprawno-
ścią, określona tą ustawą, która jest bardzo głęboka, 
nie może być uzależniona od dobrej czy złej woli 
rządu albo jakichś problemów gospodarczych i z tą 
kwotą, jako kwotą przeznaczoną na elementarną eg-
zystencję, wyjątkowo powinien być związany stały 
element wzrostu. Jest waloryzowany ten próg, ale 
świadczenie też powinno być waloryzowane. Rząd 
odpowiada, że będzie przychylnie na to patrzył. Ale ja 
nie wiem, czy dalej będzie ten sam rząd i czy ten rząd 
będzie niejako podtrzymywał tę swoją stabilność.

W tym wniosku, który nie został do końca właści-
wie wyróżniony podczas głosowania, jest zagadnienie 
dotyczące tego, że nadal panują obostrzenia. Owszem, 
pani senator Orzechowska proponuje w tej poprawce 
elastyczne zwiększanie… unikanie tego brzydkiego 
mechanizmu progu, ale powiada, że niektóre inne ty-
tuły, które będą przysługiwały tym, którzy pobierają 
minimalne renty, nie wchodzą w rachubę, czyli będzie 
utrzymana zasada, że takie osoby w ogóle nie będą 
podlegać tej ustawie. Jakie to tytuły? Na przykład 
związane z tym, że ktoś otrzymuje rentę wypadkową, 
zwłaszcza pracownik, który uległ wypadkowi nie 
z własnej winy. Jeśli dostaje takie świadczenie i ono 
będzie większe, jak rozumiem, niż 1 tysiąc 100 zł, to 
nie dostanie… Jeśli będzie u niego zbieg 2 świadczeń, 
to też nie dostanie tego świadczenia. No, ale ta ustawa 
jest poświęcona niepełnosprawnym, a taka niepeł-
nosprawność wynika ze stosunku pracy. Podobnie 
jest w przypadku otrzymywania renty z tytułu cho-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Czy była o tym mowa? Jak wyglądała dyskusja? To 
jest pytanie pierwsze.

A pytanie drugie jest następujące: czy ta popraw-
ka, którą pani senator zgłosiła… Ponieważ poprawka 
przegłosowana w Sejmie mówiła o tym, że do kryte-
rium 1 tysiąca 100 zł nie wlicza się rent rodzinnych, 
rent z tytułu niezdolności do pracy i emerytur… Czy 
to jest tak, że ta poprawka, którą pani zgłosiła, ten 
zapis podtrzymuje, czy też jest tak, że ta poprawka 
zostawia tylko renty rodzinne jako te, których nie 
wlicza się do tego kryterium? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Senator.

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Senatorze, był pan chyba obecny na posie-

dzeniu komisji i wie pan, że były omawiane te sprawy. 
Rzeczywiście było mówione o tym, że nie ma żad-
nych kryteriów dochodowych przy 500+ na dziecko 
i nie ma również żadnych kryteriów dochodowych 
co do przyznawania tzw. trzynastej emerytury. Te 
kryteria są jednak w ustawie, którą w tej chwili pro-
cedujemy. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz. Jeśli chodzi o… Proszę jeszcze raz 
powtórzyć drugie pytanie.

(Senator Tomasz Grodzki: Odliczenia od progu 
dochodowego.)

(Senator Jan Filip Libicki: Chodzi o to, że po-
prawka, która pojawiła się w Sejmie, mówiła, że do 
tych odliczeń…)

Czy podtrzymuje, tak?
(Senator Jan Filip Libicki: Tak.)
Te poprawki, które są przeze mnie zgłoszone… 

Bo to jest całość, która obejmuje 10 poprawek. One 
obejmują również to, dlatego że usuwają w art. 2 
w pkcie 3 te wszystkie zastrzeżenia, które były bra-
ne pod uwagę. Tak że to automatycznie podtrzymuje 
te wartości, które…

(Senator Jan Filip Libicki: Całą tamtą poprawkę 
sejmową.)

Tak.
(Senator Jan Filip Libicki: Rozumiem.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Pan senator Libicki właściwie mnie tym pytaniem 

uprzedził, bo chciałem zadać podobne pani senator 
i może panu senatorowi Rulewskiemu. 500+ przysłu-
guje bez względu na dochodowość. Ktoś zarabia np. 

budżetowym ma charakter taki jakby ogryzkowy, bo 
jest ostatnim rzutem tego, co jeszcze zostało w bu-
dżecie, a zostało niewiele – stąd pytanie o przyszłość. 
I oczywiście nie posiada charakteru, mimo że rząd 
się tym chwali, programowego. Bo program to są, jak 
rozumiem, pewne założenia, to pewien cel, to pewne 
regulacje. A ta ustawa ma charakter ryczałtowy i nie-
zależnie od tego, czy chodzi o osobę dorosłą, w wieku 
powyżej lat 18, o głębokim schorzeniu psychicznym, 
czy o osobę niewątpliwie niepełnosprawną, jednak 
mającą możliwość dorabiania – czego na szczęście nie 
bierze się tu pod uwagę – jednakowo się je tu traktuje. 
Zatem jest wołanie o to, o co ja wołam czy wielu z nas 
w polityce społecznej woła – o indywidualizację, o to, 
żeby tam, gdzie sytuacja jest krytyczna, było więcej. 
I chodzi o to, żeby tam, gdzie jest możliwa naprawa, 
a zwłaszcza to, co najważniejsze, czyli wyciąganie 
tych ludzi z zamkniętego mieszkania, gdzie nawet 
za ozłoconymi przez państwo czy przez kogokolwiek 
drzwiami panuje smutek, cisza i pragnienie życia spo-
łecznego, aktywności zawodowej… Takie powinno 
być orzecznictwo. A z przykrością stwierdzam, Panie 
Ministrze, mimo szacunku do pana, że tego przez 
4 lata pan czy my, jako państwo, się nie dopracowa-
liśmy. Tak że to jest wezwanie do dalszych prac nad 
problemem środowisk niepełnosprawnych, ojczyzny 
niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Zapisał się pan senator Libicki.
Proszę powiedzieć, do kogo, do którego ze spra-

wozdawców…
(Senator Jan Filip Libicki: Do pani senator 

Orzechowskiej.)
Zapraszam panią senator na mównicę.

Senator Jan Filip Libicki:

Chciałbym zapytać panią senator o 2 rzeczy.
Pytanie pierwsze jest następujące: czy na wczo-

rajszym posiedzeniu naszej komisji rozmawialiśmy 
o tym, że istnieje pewna różnica pomiędzy tymi oso-
bami, które są beneficjentami 500+ na każde dziecko, 
bądź tymi, które otrzymują trzynastą emeryturę – tam 
żadnych wymogów co do ewentualnych progów nie 
ma – a osobami, których dotyczą zapisy tej ustawy? 
Bo jednak ona wprowadza pewien próg, jeśli chodzi 
o otrzymywanie wsparcia ze środków publicznych. 
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(senator P. Florek) są w pełni sprawne. Naprawdę myślę, że jest szansa na 
to, żeby w dalszych etapach zwiększać te świadczenia 
i obejmować nimi osoby niezależnie od dochodu, ale 
w tej chwili nie jest to jeszcze możliwe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.
(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Senator, Pani 

Przewodnicząca…)
(Senator Bogusława Orzechowska: Jeszcze odno-

śnie do pana.…)
(Senator Piotr Florek: Pytanie było do 2 senato-

rów.)
Przepraszam, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadałem 

już panu senatorowi Florkowi. 
Rzeczywiście ta ustawa dzieli środowisko nie-

pełnosprawnych, wprowadza próg, wprowadza kry-
terium otrzymywanych środków. Jeśli to są środki 
publiczne, do których są wliczane różne tytuły, to 
ustawa powiada, że ten próg powinien wynosić za-
sadniczo 1 tysiąc 100 zł, a jeśli jest niewielkie prze-
kroczenie, to może to być pokryte mniejszą sumą 
świadczenia 500+.

Ustawa jest jednak obojętna, jeśli chodzi o docho-
dy. Gdy rząd mówi, że nie ma tu progu dochodowego, 
to częściowo mówi prawdę. Bo mówi tak: jeśli niepeł-
nosprawny w określonym stopniu, będący w sytuacji 
bardzo krytycznej, ma dochody – te, o których pan 
wspomniał, nawet duże – to one nie są brane pod 
uwagę. Czyli w gruncie rzeczy nie niszczy się tu, 
powiedzmy, aktywizacji. Ale to z kolei stwarza pro-
blem, o którym w tej chwili mówią demonstranci. 
Dlaczego w ogóle są takie progi? Jak to dzielimy? Jak 
pan słusznie mówi, ci, co są aktywni w jakiś sposób, 
i ci, co są nieaktywni, są tu różnicowani. W każdym 
razie mówię, potwierdzam, że w zakresie aktywizacji 
ta ustawa nie wprowadza ograniczeń. Robi to jedynie 
w zakresie pomocy publicznej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Przewodnicząca!
Czy w wyniku zgłoszonych przez panią poprawek 

emeryci i renciści, którzy stanowią podstawową grupę 
osób wymagających pomocy w późnym wieku, będą 
mieli szansę na to świadczenie? A jeżeli tak, to jaka 

20 czy 30 tysięcy na miesiąc i oczywiście dostanie 
500+. A więc nie za bardzo rozumiem dlaczego. Ja nie 
jestem członkiem komisji, dlatego takie pytanie zada-
ję. Nie za bardzo potrafię zrozumieć to, że osoby nie-
pełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, 
które mają jakieś świadczenia albo nawet są bez tych 
świadczeń, ale chcą być aktywne, jeżeli przekroczą 
ten próg 1 tysiąc 100 zł, to wtenczas tych 500 zł nie 
otrzymają. Jest to kompletnie niesprawiedliwe, nie-
zrozumiałe dla mnie. Jak my w takim razie traktuje-
my osoby niepełnosprawne, stawiając tak niskie progi 
i tak niską barierę? Dlatego prosiłbym o wyjaśnienie, 
jaka jest podstawa tego właśnie, że w ogóle mówimy 
o wprowadzeniu wobec osób niepełnosprawnych ja-
kichkolwiek… Bo możemy dyskutować. Słyszałem, 
że państwo dyskutowaliście, czy 1 tysiąc 100, czy 
1 tysiąc 600, kiedy jakieś tam odliczenia itd., itd., ale 
moim zdaniem to wszystko to jest wtórny problem. 
Pierwsza sprawa, zasadnicza, dotyczy pytania: dla-
czego każda z osób niepełnosprawnych, niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji, nie otrzyma 500+ bez 
względu na jakiekolwiek świadczenia? Czy za swoją 
aktywność mają w tej chwili ponosić… Czy z tego 
tytułu mają mieć problemy? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Jeśli chodzi o procedowanie tej ustawy, to jest 

całkiem inne założenie i całkiem inny zakres. Poza 
tym w poprawce, którą wnoszę, nie dotyczy to kwoty 
1 tysiąca 100 zł, tylko 1 tysiąc 600 zł, czyli wtedy, 
kiedy jest dochód powyżej 1 tysiąca 100 zł, praktycz-
nie jest zasada: złotówka za złotówkę.

(Senator Piotr Florek: Zgoda.)
I jest to kwota, która w tej chwili została usta-

lona. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to już 
wcześniej procedowaliśmy ustawy, które wnosiły 
dodatkowe świadczenia dla osób niepełnospraw-
nych, niezależnie od kryterium dochodowego. Były 
to świadczenia rzeczowe czy świadczenia związane 
z konkretnymi usługami. Akurat taki proces proce-
dowania tej ustawy był przyjęty. Całość ustawy bez 
poprawki miałaby skutki finansowe rzędu 3 miliar-
dów zł, a z poprawką i ze zmianą stawki na 1 tysiąc 
600 zł – 4 miliardy 500 tysięcy zł. Jest tu również 
kwestia czasu wejścia w życie, które jest planowane 
na 1 października. Po prostu taki był sposób proce-
dowania, dawano możliwość takich rozwiązań finan-
sowych. Uważam, że rzeczywiście potrzeby osób 
niepełnosprawnych są dużo większe niż osób, które 
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(senator M. Augustyn) Jeśli chodzi o pytania, które panowie senatorowie 
zadali, to oczywiście kilka sprostowań, jeśli chodzi 
o wystąpienie pana senatora Rulewskiego.

Zasiłek pielęgnacyjny ma element oceny. Co 3 
lata – tak jest w ustawie o zasiłku pielęgnacyjnym 
– podlega on…

(Senator Jan Rulewski: Ocenie.) 
…ocenie.
(Senator Jan Rulewski: Ale nie waloryzacji.)
Ta ocena robiona co 3 lata była taka, że było to 

zero. W 2009, 2012, 2015 r. było to zero, a w 2018 r., 
po raz pierwszy, za czwartym razem, został on pod-
niesiony. W tym roku, od 1 listopada będzie wynosił 
215 zł, tyle, ile dodatek pielęgnacyjny dla rencistów 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście 
największym problemem była ta nierówność trakto-
wania: dlaczego renciści socjalni dostawiali 153 zł, 
a renciści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
215 zł? Udało się ją zlikwidować.

Jeśli chodzi o dodatek kombatancki, to w ustawie 
wyraźnie mówimy, że wszystkie dodatki są wyłączone, 
tak że dodatek… W ZUS, jeśli chodzi o świadczenia, 
to są emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, renty z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową, renta 
z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem lub chorobą zawodową. I te świadczenia 
wliczamy. Oczywiście wyłączamy rentę rodzinną, któ-
ra też jest świadczeniem. Wyłączone są zaś wszystkie 
dodatki, czyli dodatek pielęgnacyjny, dodatek komba-
tancki, dodatek dla sieroty zupełnej itd., itd., dodatek 
za tajne nauczanie. Dodatki są wyłączone w artykule… 
Sięgnę od razu do ustawy… W art. 2 napisane jest do-
kładnie tak: „świadczenie uzupełniające przysługuje 
osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność 
do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orze-
czeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji albo”… i dalej są 
wymienione podobne orzeczenia. Ust. 2: „przysługuje 
osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do 
świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków 
publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze 
innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez 
zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-
-rentowych, z wyłączeniem zasiłku pielęgnacyjnego 
oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz 
z tym świadczeniem”. Te dodatki są wyłączone wprost 
w ustawie, więc jeśli chodzi o dodatek kombatancki, 
to na pewno jest wyłączony.

Chciałbym bardzo mocno pokazać jeden zapis, 
bo dla mnie on jest bardzo ważny. Mówimy w ust. 2 
o świadczeniach dla osób uprawnionych, które nie 
posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowa-
nych ze środków publicznych albo w przypadku któ-
rych suma tych świadczeń wynosi określoną kwotę, 

to będzie grupa ze względu na kryterium dochodowe? 
Ono jest przecież równe najniższej rencie i emerytu-
rze. Chcę tylko przypomnieć, bo wiele razy było to 
w Senacie mówione, że grupa osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji szacowana jest na 1 milion 
200 tysięcy osób, z czego 80% stanowią seniorzy otrzy-
mujący zwykłe emerytury i renty. Nie te socjalne, nie 
te rodzinne, lecz zwykłe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Zostały przeprowadzone wyliczenia, z których 

wynika, że ok. 56 tysięcy osób uprawnionych do 
świadczeń z ZUS z orzeczeniem o niezdolności do 
samodzielnej egzystencji z tytułu podniesienia progu 
dochodowego do 1 tysiąca 600 zł będzie objętych 
świadczeniem. Osoby powyżej siedemdziesiątego pią-
tego roku życia… Nie wiem, czy pan senator też o to 
pyta, ale będzie ok. 360 tysięcy takich osób i będzie 
ponad 31 tysięcy osób pobierających rentę socjalną 
w zbiegu z rentą rodzinną.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytania zostały wyczerpane.
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.

Czy pan minister Krzysztof Michałkiewicz chciał-
by zabrać głos?

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Króciutko, bo wydaje mi się, że pytania były bar-

dzo konkretne i pani senator na nie odpowiedziała. 
Ale jeżeli mogę troszeczkę uzupełnić, to spróbuję 
z tego względu, że temat jest bardzo, bardzo ważny 
i oczywiście pytania wynikają z troski o tych, którzy 
są w najtrudniejszej sytuacji.

Na pewno chciałbym podziękować pani senator 
Orzechowskiej z tego względu, że po zgłoszeniu tych 
poprawek ta ustawa jest na pewno dużo, dużo lepsza 
niż wcześniej.
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) z dzieckiem niepełnosprawnym pobierały to świad-
czenie. Dzisiaj, gdy nie ma kryterium w odniesieniu 
do pierwszego dziecka, 300 tysięcy dzieci niepełno-
sprawnych otrzymuje to świadczenie, rodzice tych 
dzieci pobierają świadczenie 500+. Uważam, że to, 
że żadne dziecko niepełnosprawne nie jest pozba-
wione dodatkowego wsparcia w formie świadczenia 
wychowawczego, jest czymś, czym możemy się po-
chwalić. Uważam, że my jako społeczeństwo możemy 
to podkreślać.

Jeżeli chodzi o trzynastą emeryturę, o której pan 
senator też wspominał, przypomnę, że wśród osób, 
które dostały tę trzynastą emeryturę, byli także ren-
ciści socjalni, były osoby, które dostają emeryturę 
cząstkową, były osoby, które… Ja uważam, Panie 
Senatorze, że jednak to, że każdy rencista został do-
strzeżony, tak samo rencista socjalny, jak i rencista, 
który wypracował sobie w systemie ubezpieczenio-
wym świadczenie, jest czymś, co warto podkreślać 
i z czego można być dumnym. Dla osób niepełno-
sprawnych na pewno każde dodatkowe środki fi-
nansowe są przydatne, bo wiemy, jak kosztowne są 
świadczenia, usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, 
wszystkie z nimi związane, także leczenie, bo prze-
cież z niepełnosprawnością często związane są także 
przewlekłe choroby. Wiemy, ile to kosztuje, i wiemy, 
że dla tych osób te środki finansowe na pewno nie są 
nadmierne.

Pan senator Rulewski dużo mówił o tym, że to są 
drobne pieniądze. W tym roku, jeżeli ta ustawa zo-
stanie wprowadzona w życie, do osób niepełnospraw-
nych trafi dodatkowo 4,5 miliarda zł. To od państwa 
senatorów będzie zależeć, czy te 4,5 miliarda trafi 
do osób niepełnosprawnych, czy nie trafi. Czy to są 
małe pieniądze? W skali całego budżetu nie są małe. 
W przypadku konkretnych osób niepełnosprawnych, 
którzy albo mają niskie świadczenia, albo nie mają 
żadnych świadczeń na pewno bardzo, bardzo ważne 
jest, by zacząć dysponować własnym dochodem, wła-
snymi środkami finansowymi.

Kolejna rzecz. Pan senator Florek mówił o tym 
troszkę. Ja przypomnę, że i dodatki, i różnego ro-
dzaju dochody nie wliczają się… Mówimy tylko 
o zsumowaniu świadczeń wypłacanych ze środków 
publicznych. Oczywiście chcemy, żeby osoby niepeł-
nosprawne pracowały, więc dochód z pracy się tutaj 
nie wlicza. Podobnie nie wlicza się dochód z innych 
rzeczy, np. dochód z odszkodowania, jeżeli osoba ule-
gła wypadkowi i znana jest osoba winna temu, czy np. 
dochód z wynajmu mieszkania, ze sprzedaży miesz-
kania itd. To są dochody, których się tu nie wlicza, 
to są jednorazowe dochody, które… Tutaj w ustawie 
wprost jest wpisane, że takie dochody nie wliczają się. 
Poza tym to nie są dochody ze środków publicznych.

Jeśli chodzi o pytanie, jaka grupa zostanie tym 
objęta, to pani senator dosyć konkretnie te grupy wy-

nieprzekraczającą najniższej renty, jak było wcześniej 
w Sejmie, czy – jak jest w tej chwili – 1 tysiąc 600 zł. 
Ale państwo muszą pamiętać, że są osoby niezdolne 
do samodzielniej egzystencji, które nie mają żadnych 
świadczeń oprócz zasiłku pielęgnacyjnego. Tak, nie 
mają żadnych świadczeń. Jeżeli te osoby skończyły 
18 lat i nie pracowały – mam takiego znajomego, 
który w wieku 21 lat stał się całkowicie niezdolny do 
samodzielnej egzystencji i nie pracował – to jedynymi 
świadczeniami są świadczenia z pomocy społecznej. 
Świadczenia z pomocy społecznej są świadczeniami, 
które zależą od kryterium dochodowego. Zasiłek sta-
ły, który tym osobom przysługuje, jest obwarowany 
kryterium dochodowym. Jeżeli to jest osoba samotna, 
to kryterium wynosi 701 zł, a jeżeli jest w rodzinie, 
a najczęściej jest w rodzinie, to kryterium wynosi 
528 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli nie przekracza się 
tego kryterium, można dostać zasiłek stały, który 
maksymalnie wynosi 645 zł, ale tak naprawdę jest 
wyliczany jako różnica między kryterium, czyli 
528 zł, a dochodem na osobę, który jest w rodzinie. 
Tak więc faktycznie te osoby najczęściej dostają 300, 
400 zł albo nie dostają nic. Właśnie o tych osobach, 
niepełnosprawnych, które nie są zdolne do samodziel-
nego wykonywania jakiejkolwiek pracy, nie zdąży-
ły sobie wypracować emerytur, a jednocześnie ich 
niepełnosprawność powstała w wieku dorosłym… 
Te osoby albo mają jakiś symboliczny zasiłek stały, 
albo nie mają nic.

I to, że my uwzględniamy te osoby niepełnospraw-
ne, przywracamy im godność, bo będą one dyspono-
wać własnym źródłem dochodów czy własnymi środ-
kami finansowymi, uważam, że jest najważniejsze. 
I nie dość powtarzać, bo mówimy o rencistach, mówi-
my o emerytach, mówimy o rencistach socjalnych… 
Są takie osoby, które nie mają żadnego świadczenia. 
Ten mój dwudziestojednoletni znajomy skoczył do 
basenu na główkę i jest całkowicie sparaliżowany, 
leży, nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji i nie 
przysługują mu żadne świadczenia, bo dochód na 
osobę w rodzinie przekracza 528 zł. Tak więc pa-
miętajmy także o tym, że są osoby, które nie mają 
żadnych świadczeń.

Mówimy o tym, jak to będzie w tej chwili wy-
glądać. Pamiętajmy, że od 1989 r. o tych osobach 
zapominaliśmy. Ich nie widać, one nie są ujęte w sta-
tystykach, bo nie dostają żadnego świadczenia, ich nie 
widać, bo są to osoby leżące i cały czas przebywają 
w swoim miejscu zamieszkania. I warto, warto o tym 
także pamiętać.

Jeśli chodzi o wypowiedź pana senatora Libickiego 
i o 500+, to przypomnę, że gdy było kryterium w od-
niesieniu do pierwszego dziecka, to 220 tysięcy dzieci 
niepełnosprawnych pobierało to świadczenie, rodziny 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) pytanie, żeby pan, że tak powiem, jeszcze to ewen-
tualnie potwierdził. Ta poprawka, która się pojawiła 
w pracach sejmowych i przeszła, wykluczała, jeśli 
chodzi o kryterium uprawniające do pobierania tego 
świadczenia, osoby, które otrzymują renty rodzinne, 
osoby, które otrzymują renty z tytułu niezdolności do 
pracy, i te otrzymujące emerytury. Ja bym chciał uzy-
skać odpowiedź na następujące pytanie. Czy jest tak, 
że poprawka pani senator Orzechowskiej zachowuje 
ten zapis, czy tak, że ta poprawka, powiedziałbym, 
zachowuje tylko renty rodzinne, a renty z tytułu nie-
zdolności do pracy i emerytury już z tego zapisu są 
usunięte? Prosiłbym, żeby pan rozwiał tę wątpliwość.

I może zadam drugie pytanie, pomocnicze. Ono 
jest następujące: czy ta poprawka zawęża zakres 
świadczeniobiorców tej ustawy, która przyszła do nas 
z Sejmu, czy też utrzymuje na tym samym poziomie? 
Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, Państwo Senatorowie, art. 2 

ust. 2 wyraźnie mówi, że świadczenie przysługuje 
osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do 
świadczeń pieniężnych albo suma tych świadczeń 
o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą 
wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do 
spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem zasiłku 
pielęgnacyjnego – teraz, po poprawce pani senator, 
także z wyłączeniem renty rodzinnej – oraz innych 
dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi 
świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów 
przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, 
nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu cał-
kowitej niezdolności do pracy.

Jeśli chodzi o tę poprawkę i o ustawę, która przy-
szła do nas, to ta poprawka wyłączyła pkt 6 z ust. 3. 
W przypadku zbiegu prawa do… Czyli tak napraw-
dę mówimy o zbiegu świadczeń. Jeżeli np. ktoś po-
biera 2 świadczenia i jest zbieg tych świadczeń, to 
wtedy to się sumuje. Oczywiście szóstka mówiła, że 
w tych świadczeniach nie ma emerytur i rent z ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Z tą poprawką jest jeden problem i pań-
stwo senatorowie najlepiej o tym wiedzą, bo często 
przygotowują różnego rodzaju projekty ustaw wyko-
nujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Otóż 
nie uwzględniła ona pozostałych osób, a te pozosta-
łe osoby to osoby pobierające np. renty, o których 
mowa… renty z ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
świadczenia dla kombatantów, świadczenia z ubez-

mieniła. Ja gdzieś mam ściągawkę, która mówi o tym, 
kto będzie uwzględniony. To jest tak: ok. 176 ty-
sięcy emerytów i rencistów Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z orzeczeniem o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji; ok. 470 tysięcy osób w wieku 
75 lat i więcej pobierających dodatek pielęgnacyjny, 
które mogą wystąpić o orzeczenie o niezdolności do 
samodzielnej egzystencji; ok. 109 tysięcy emerytów 
i rencistów z KRUS; ok. 21 tysięcy osób pobierają-
cych emerytury i renty z systemu dla funkcjonariu-
szy, dla służb mundurowych. Jeśli chodzi o pomoc 
społeczną, o te zasiłki stałe, o których mówiłem, to 
38 tysięcy osób będzie się kwalifikować jako… To 
są osoby, które ze względu na niesamodzielność, na 
niezdolność do samodzielnej egzystencji pobierają 
zasiłki stałe. Oczywiście nie ma tutaj tych osób, które 
nic nie pobierają z pomocy społecznej, bo ich do-
chód na osobę w rodzinie przekracza te progi. Dalej: 
32–33 tysiące rencistów socjalnych; ok. 12 tysięcy 
osób, w przypadku których jest zbieg renty socjalnej 
z rentami rodzinnymi z innych organów emerytalno-
-rentowych niż Zakład Ubezpieczeń Społecznych… 
I ci niepełnosprawni z orzeczeniem o znacznych 
stopniu niepełnosprawności, którzy jednocześnie 
są niezdolni do samodzielnej egzystencji – o nich 
wcześniej mówiliśmy – którzy nie kwalifikują się, 
jeśli chodzi o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych ani z pomocy społecznej. Liczymy, że 
będzie to ok. 125 tysięcy osób. Liczymy na to, że 
świadczenie po tych poprawkach, które zgłosiła pani 
senator Orzechowska, obejmie ok. 800 tysięcy osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tak jak mó-
wię, to często są osoby, których nie widzimy, bo one 
nie opuszczają miejsc zamieszkania, nie są w stanie 
protestować, nie są w stanie być tutaj na sali – czy 
sejmowej, czy senackiej. Uważam, że kto jak kto, ale 
państwo powinno o nich pamiętać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

przedstawiciela rządu związane z omawianym punk-
tem porządku obrad.

Jako pierwszy zgłosił się pan senator Libicki. 
A potem pan senator Florek.

Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ponieważ tutaj się pojawiają róż-

ne interpretacje, chciałbym, pomimo tego, że pani 
senator Orzechowska udzieliła odpowiedzi na to 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję.
Poczekam na ministra.
Panie Ministrze, wrócę do tamtej sprawy. 

Chciałbym o coś zapytać. Moje pytanie wydawało 
mi się dosyć klarowne. Pan minister, odpowiadając 
na nie, zacytował fragment poprawki pani senator 
Orzechowskiej; bardzo uważnie słuchałem. To, co 
podlega wyłączeniu z tego kryterium danin publicz-
nych, to jest… To znaczy wyłączeniu podlegają renty 
rodzinne, ale nie mówi się o rentach z tytułu nie-
zdolności do pracy i nie mówi się o emeryturach, 
a to wchodziło w skład poprawki sejmowej, która 
– ja się zgadzam – była niedoskonała. Te wszystkie 
poprawki, które zgłosiła opozycja, były całościowe, 
ale w zamieszaniu została przyjęta tylko część tych 
poprawek i siłą rzeczy one nie są kompletne, tak bym 
to powiedział. Jeszcze raz zadam to pytanie: czy to 
oznacza, że poprawka pani senator Orzechowskiej 
wyłącza z tego kryterium tylko renty rodzinne, czy 
też wyłącza wszystkie te świadczenia, które znalazły 
się w tej przyjętej poprawce sejmowej?

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cytując ustawę, korzystałem z tekstu ustawy, 

która była przed głosowaniem w Sejmie; to był pro-
jekt po posiedzeniu komisji z poprawkami Biura 
Legislacyjnego, czyli to było sprawozdanie komisji. 
I nad tą ustawą głosował Sejm. To był dosłowny cy-
tat z tamtej ustawy. Dodałem tylko, że pani sena-
tor Orzechowska także wyłącza renty rodzinne. To, 
o co pyta pan senator, to także… Pan tak delikatnie 
o tym mówi, a trzeba powiedzieć tak konkretnie. 
W przypadku zbiegu różnego rodzaju świadczeń… 
O tym mówi ust. 3 i ten ust. 3 wymienia, żeby była 
jasność, 14 świadczeń. A pan mówi o tym tak, jakby 
to jedno świadczenie, które wykreśliła poprawka, coś 
zmieniło, jeśli chodzi o to, że zostało 13 przypadków 
tego zbiegu. Wymieniałem przykładowo, że tam jest 
zbieg, jeśli chodzi o rentę socjalną, jeśli chodzi o renty 
i emerytury z KRUS. Pan senator doskonale wie, że 
gdzie jak gdzie, ale w środowisku wiejskim sytuacja 
osób niepełnosprawnych jest najtrudniejsza.

(Senator Jan Filip Libicki: Wiem.)
Pan senator doskonale o tym wie. Ja się dziwię 

i – tak jak powiedziałem – dziwiłem się od początku, 

pieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa 
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
a także, żeby było śmieszniej, renty socjalne, o któ-
rych mowa w ustawie o rencie socjalnej. A więc to 
stworzyło bardzo, bardzo wykluczającą ustawę, która 
jedne osoby, emerytów i rencistów, potraktowała le-
piej, a inne grupy osób, rolników i rencistów socjal-
nych, potraktowała gorzej. Oczywiście ta poprawka 
pani senator likwiduje tę… Nie wiem, jak to nazwać. 
Likwiduje tę poprawkę, bo wycina całkowicie ust. 3. 
Ten zbieg zostaje w ust. 2 – jeżeli jest zbieg, to te 
świadczenia się sumują – no ale nie jest wymienione, 
których świadczeń to dotyczy. Wszystkich świadczeń 
to dotyczy – po prostu. Na pewno likwiduje to zróż-
nicowanie praw różnych grup osób, które są niezdol-
ne do samodzielnej egzystencji. Nie wiem, dlaczego 
posłowie uważali, że emeryci i renciści są tą grupą, 
która najbardziej potrzebuje wsparcia. No i tyle.

Jeżeli chodzi o to, o co pan senator pytał w dru-
gim pytaniu, to oczywiście poprawki pani senator 
Orzechowskiej rozszerzają tę grupę. Liczyliśmy, że 
wcześniej byłoby to ok. 500 tysięcy osób, a teraz będzie 
to ok. 800 tysięcy osób z tego względu, że poprawka pani 
senator Orzechowska podnosi kwotę tych świadczeń, 
które się sumują, do kwoty 1 tysiąca 600 zł. No, 1 tysiąc 
600 zł, jak wiemy, na pewno jest większą kwotą niż 
1 tysiąc 100 zł, stąd z 500 tysięcy zrobiło się 800 tysięcy 
osób, które będą korzystać ze świadczenia uzupełniają-
cego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ogłaszam przerwę w obradach, która na wniosek 

klubu Platformy Obywatelskiej zostanie wydłużona 
do godziny 13.00.

Zapraszam państwa senatorów na otwarcie wy-
stawy „20 lat Polski w NATO”.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 09  
do godziny 13 minut 00)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o świadczeniu uzupełnia-
jącym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji.

Jesteśmy w trakcie zadawania pytań panu mini-
strowi.

Panie Ministrze, bardzo proszę na mównicę.
Pytanie zadaje pan senator…
(Głos z sali: Libicki.)
…Libicki.
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) Panie Ministrze, to projekt rządowy, czyli, ro-
zumiem, ocena skutków regulacji jest panu znana. 
Mówił pan o 4,5 miliarda zł ‒ mniej więcej tyle bę-
dzie to kosztowało. Chciałbym spytać, czy to jest po 
tych poprawkach pani Orzechowskiej, o których pan 
wspominał? Te 4,5 miliarda zł.

I chciałbym się dowiedzieć… Gdyby policzyć 
cały koszt w przypadku osób niepełnosprawnych 
do samodzielnej egzystencji, nie uwzględniając tych 
kryteriów, czyli tak samo jak w przypadku 500+ na 
pierwsze dziecko, to jakie byłyby to koszty dla budże-
tu? Pan mówił, że w tej chwili 4,5 miliarda. 

A ile by to było, gdyby nie zastosować żadnych 
kryteriów? Jaka byłaby to różnica? Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo za pytanie.
Mówiąc o 4,5 miliarda, mówiłem oczywiście 

o pewnych szacunkach, z tego względu, że popraw-
ka jeszcze nie została przyjęta przez Wysoką Izbę. 
Wcześniej mówiliśmy o 500 tysiącach osób, które 
będą się kwalifikowały – i to jest raczej minimalna 
liczba – i o 3 miliardach zł. Tak więc, mówiąc w tej 
chwili o 4,5 miliarda, uwzględniłem zwiększenie licz-
by osób po tej poprawce, którą zgłosiła pani senator.

A jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, któ-
re mogłyby się kwalifikować, to mam z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych dane dotyczące liczby 
osób, które z ZUS pobierają dodatki pielęgnacyjne do 
emerytur i rent z powodu niezdolności do samodziel-
nej egzystencji. Tych osób jest prawie 300 tysięcy. 
A liczba osób, które z powodu wieku pobierają do-
datek pielęgnacyjny ‒ każda osoba w wieku powyżej 
siedemdziesiątego piątego roku życia pobiera taki 
dodatek pielęgnacyjny ‒ to 2 miliony 53 tysiące 180. 
I oczywiście większość, jeżeli nie wszystkie, także 
kwalifikuje się do tego, żeby w ich przypadku orzec 
niezdolność do samodzielnej egzystencji. A oczywi-
ście tego, ile dla tych osób będzie orzeczeń, ile z nich 
wystąpi o orzeczenie, nie jesteśmy w stanie dokładnie 
określić, ale wiemy na pewno, że część z tych osób 
może mieć orzeczenie. Czy 60%, czy 40%, to trudno 
stwierdzić, bo tak naprawdę wystąpienie o orzeczenie 
zależy od ich woli.

Ale są dwie ważne sprawy. Po pierwsze, oczywi-
ście państwa senatorów nie muszę przekonywać, że 
mamy problemy, jeśli chodzi o demografię, że mamy 
starzejące się społeczeństwo, że mamy coraz więcej 

dlaczego to posłowie wyróżnili emerytury i renty 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie np. ren-
ty socjalne, dodatki kombatanckie czy świadczenia 
dla kombatantów, czy np. świadczenia wynikające 
z emerytalno-rentowego ubezpieczenia społeczne-
go rolników, z ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. Pan senator doskonale wie, że te osoby są 
w najtrudniejszej sytuacji. I jeżeli komuś trzeba po-
móc, to osobom niepełnosprawnym, które mieszkają 
na terenach wiejskich, bo w ich przypadku dostęp do 
różnego rodzaju usług na pewno jest trudniejszy, a sy-
tuacja często wymaga większych nakładów, nawet 
jeśli chodzi o likwidację barier, które te osoby napoty-
kają w swoim miejscu zamieszkania. Mówiłem o tym, 
bo uważam, że pan senator jako osoba, która zna pro-
blemy osób niepełnosprawnych, na pewno zgodzi się 
ze mną. W ust. 2 jest zbieg różnego rodzaju świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych, a w ust. 3 
wymienione są te świadczenia. Wyłączenie z tego 
katalogu jednego świadczenia kosztem innych powo-
duje nierówność traktowania jednej grupy, emerytów 
i rencistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, któ-
rych sytuacja na pewno nie jest gorsza od rencistów 
socjalnych, od osób pobierających emerytury i renty 
z KRUS. Nie wiem, dlaczego pan senator uważa, że 
powinniśmy przede wszystkim myśleć o emerytach 
i rencistach, którzy korzystają ze świadczeń na pod-
stawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Tyle, Panie Senatorze, jeśli 
chodzi o moje pytanie. Ale to nie jest moje pytanie, 
to jest pytanie, które na pewno sobie zadaje w tej 
chwili wiele osób niepełnosprawnych z różnych śro-
dowisk: dlaczego emeryci i renciści zostali inaczej 
potraktowani niż osoby niezdolne do samodzielnej 
egzystencji od urodzenia, osoby, które nabyły nie-
pełnosprawność w dzieciństwie, które są niepełno-
sprawnymi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 
na terenach wiejskich, które są np. kombatantami? 
A wiemy, jak w konstytucji bardzo podkreślamy, 
że państwo powinno dbać o swoich kombatantów. 
Dlaczego te świadczenia pominęliśmy? Ja nie jestem 
w stanie znaleźć dobrej odpowiedzi na to pytanie.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Filip Libicki: Odniosę się w wystą-

pieniu, Panie Ministrze. Dziękuję.)
Dobrze, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję bardzo.
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) warto pamiętać, że staramy się aktywizować osoby 
niepełnosprawne. Wiemy, że aktywność zawodowa 
jest ważna dla nich, że jest także przez wielu specja-
listów traktowana jako najlepsza forma rehabilitacji. 
Ten współczynnik aktywności zawodowej był na 
poziomie 26,8% w 2016 r., a w tej chwili już wyno-
si 28,3%. Bezrobocie spadło z 11,6% w 2016 r. do 
7,2% w 2018 r. Oczywiście mamy jeszcze dużo do 
zrobienia w tej dziedzinie, jeśli chodzi o porówna-
nie z Europą, z krajami Europy Zachodniej czy ze 
starszymi członkami Unii Europejskiej, no ale trudno 
jest to porównywać z tego względu, że bardzo różnie 
w różnych krajach definiuje się i niepełnosprawność, 
i aktywność zawodową. Często te liczby są nieko-
niecznie łatwe do porównania.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 

Izbo! Potrzeby osób niepełnosprawnych są ogrom-
ne, ale ta ustawa jest znacząca. Mówił pan minister 
o tym, że jeżeli przyjmiemy poprawkę pani senator 
Orzechowskiej, to jej koszt będzie wynosił 4,5 mi-
liarda zł, co oznacza, że to, co w jednym z wystąpień 
szanownych senatorów się pojawiło, czyli te słowa, 
że to jest ogryzek, nie powinno się pojawiać. No, 
4,5 miliarda zł z publicznych pieniędzy to jest jednak 
ogromna kwota.

Ale chciałbym poprosić pana ministra, żeby był 
uprzejmy zrobić pewne podsumowanie, choćby ha-
słowo, co wydarzyło się, jeśli chodzi o osoby niepeł-
nosprawne, w ostatniej kadencji. Chodzi o to, żeby 
przypomnieć te rozwiązania. Mam świadomość – 
i wszyscy chyba ją mamy – że te potrzeby są znacz-
nie większe, ale to nie jest jedyne rozwiązanie, które 
zostało wobec osób niepełnosprawnych przyjęte. 
Prosiłbym choćby hasłowo przypomnieć te rozwią-
zania, które były proponowane przez rząd albo przez 
parlament, dotyczące tej ważnej grupy, osób niepeł-
nosprawnych, które są w głębokiej potrzebie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze, za pytanie.
Problemem związanym z takim przedstawianiem 

rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym jest 
to, że tak naprawdę nie ma jednej niepełnosprawności. 
Są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, z różny-

stulatków, dziewięćdziesięciolatków. I oczywiście oni 
nie są samodzielni, oczywiście są niezdolni do samo-
dzielnej egzystencji. Po drugie, wiemy, że rodzina 
jest w coraz trudniejszej sytuacji, bo nie ma już tra-
dycji dużych rodzin, tak jak kiedyś. Często w pomocy 
społecznej spotykamy się np. z takim zjawiskiem 
jak sieroctwo europejskie emerytów ‒ dzieci daleko, 
wnuki daleko, zostaje dwoje samotnych starszych 
osób. Jeżeli są we dwójkę, to jeszcze pół biedy, ale 
często zostaje jedna samotna osoba. I mogę podzie-
lić się taką refleksją, która jest formułowana wśród 
pracowników pomocy społecznej, wśród tych osób, 
które prowadzą placówki dla seniorów: coraz większe 
jest zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne. 
Osoby te cierpią na depresję, na brak poczucia sensu 
życia itd., itd.

Na pewno musimy sobie zdawać sprawę, że oprócz 
niezdolności do samodzielnej egzystencji z powodu 
niepełnosprawności… Bardzo wiele osób starszych 
spokojnie mogłoby się wystarać o orzeczenie o nie-
samodzielności i niepełnosprawności, bo przecież 
tak naprawdę z wiekiem także ta niepełnosprawność 
przychodzi. Widzimy, jak dużo osób starszych korzy-
sta z balkoników, z wózków, z kul itd., itd. Oczywiście 
jest to temat, o którym także warto pamiętać. Ciągle 
mówimy o szacunkach – wiemy, ile jest osób z do-
datkiem pielęgnacyjnym, ale ile z tych osób chciałoby 
zdobyć orzeczenie, nie wiemy.

Druga rzecz, którą mocno pani prezes ZUS pod-
kreślała wczoraj na posiedzeniu komisji, to jest to, 
że orzekanie może odbywać się w siedzibie komisji 
orzekającej, ale także komisja – tak jak było do tej 
pory, a szczególnie w takich przypadkach – może 
przyjechać do domu osoby niesprawnej czy niezdol-
nej do samodzielnej egzystencji i orzec w miejscu 
zamieszkania. A więc to też nie jest żadna bariera. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na to przygo-
towany, by zjawić się w miejscu zamieszkania takiej 
osoby i orzec o jej niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji.

Wracając do wcześniejszej wypowiedzi pana se-
natora, podam jeszcze taką zaległą informację. No, 
pan senator dużo mówił o aktywności osób niepeł-
nosprawnych. Tak jak już wspomniałem, specjalnie 
wyłączyliśmy dochody z pracy z tego systemu obli-
czania, czy dana osoba będzie otrzymywała 500+, 
czy nie. Tak że chciałbym powiedzieć, że oczywiście 
zależy nam na aktywności osób niepełnosprawnych, 
zależy nam, żeby ci ludzie byli jak najbardziej ak-
tywni – chcemy, żeby podejmowali zatrudnienie. 
Chciałbym wspomnieć, że w tej chwili mamy rekor-
dowe wskaźniki, jeśli chodzi o współczynnik ak-
tywności zawodowej, mamy rekordowo niską stopę 
bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. Tak że 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) także od 2008 r. nie było podnoszone. W tamtym roku 
podnieśliśmy to o 100 zł. Specjalny zasiłek opiekuń-
czy wzrósł z 709 zł 90 gr do 846 zł 42 gr i zasiłek 
dla opiekuna z wzrósł 709 zł 90 gr do 846 zł 42 gr. 
Oba te świadczenia – jedno jest z uwzględnianiem 
kryterium dochodowego, drugie bez tego kryterium 
dochodowego – zostały podniesione w tamtym roku 
o 100 zł. To jest ciągle niedużo, ale to była pierwsza 
podwyżka od 2008 r. i warto o tym pamiętać.

Mamy także wyraźny wzrost świadczeń dla opie-
kunów osób niepełnosprawnych. Jeżeli rodzic – naj-
częściej jest to matka – rezygnuje z pracy, żeby zaj-
mować się swoim niepełnosprawnym dzieckiem, to 
otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne. To świadczenie 
pielęgnacyjne od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2 tysiące 
161 zł i w ramach tego świadczenia… Państwo naj-
częściej słyszą, że to jest 1 tysiąc 583 zł, bo to jest 
świadczenie netto, ale do tego są doliczane składki 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 
578 zł i to jest zabezpieczenie. Jeżeli osoba, którą 
rodzice się opiekują, matka się opiekuje… Gdy usta-
je powód sprawowania tej opieki, to wtedy osoba ta 
może przejść na emeryturę, bo cały czas składki na 
ubezpieczenie społeczne za tę osobę są odprowadza-
ne. A gdy rodzic, matka dalej zajmuje się tą osobą, to 
osiągając wiek emerytalny, nie musi przechodzić na 
świadczenie emerytalne, może dalej być na świadcze-
niu pielęgnacyjnym, które najczęściej jest wyższe niż 
najniższa emerytura.

Oprócz świadczeń ważne są także usługi, usługi 
domowe, ale także usługi ośrodka, które tym celom 
służą, bo oprócz tego, że są świadczone usługi, jest 
także szansa na aktywność, na integrację. Prowadzimy 
co najmniej 3 takie dedykowane osobom niepełno-
sprawnym placówki. Mamy warsztaty terapii zajęcio-
wej finansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podnosimy 
co roku kwotę o 1 tysiąc zł. Jeszcze w 2015 r. to było 
14 tysięcy 796 zł, w 2018 r. to było 16 tysięcy 596 zł, 
w 2019 r. – 17 tysięcy 796 zł, a na 2020 r. planujemy 
następną podwyżkę – do 18 tysięcy 996 zł.

Podnieśliśmy także finansowanie w środowisko-
wych domach samopomocy. To są ośrodki podobne do 
warsztatów terapii zajęciowej, ale dedykowane oso-
bom, które są niepełnosprawne ze względu na defekt 
psychiczny albo niepełnosprawność intelektualną. 
W 2016 r. to było 1 tysiąc 268 zł, w tej chwili na jed-
nego uczestnika to jest 1 tysiąc 752 zł 50 gr. W ciągu 
4 lat nastąpił wzrost o 500 zł i warto to podkreślić.

Dla osób, które mogą pracować tylko w warunkach 
specjalnych, mamy zakłady aktywności zawodowej. 
Tam część osób jest niepełnosprawna, i to są osoby 
ze znaczną niepełnosprawnością, część pracowników 
jest sprawnych. Zakłady aktywności zawodowej są 
co miesiąc dofinansowywane także z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

mi potrzebami, o różnych stopniach zaawansowania, 
jeśli chodzi o niesamodzielność. A więc jeżeli chcemy 
kompleksowo udzielać im wsparcia, to oczywiście to 
wsparcie musi być dedykowane konkretnej osobie nie-
pełnosprawnej. To wsparcie jest tak naprawdę świad-
czone dwojako. Cały czas pamiętamy z jednej strony 
o świadczeniach, różnego rodzaju świadczeniach, 
które otrzymują osoby niepełnosprawne, a z drugiej 
strony – o usługach, które musimy im dostarczyć, 
żeby ich życie było jak najbardziej niezależne i ak-
tywne.

Jeśli chodzi o świadczenia dla osób niepełnospraw-
nych… Pan senator Rulewski mówił o zasiłku pielę-
gnacyjnym. On jest ważny z tego względu, że właśnie 
ten zasiłek pielęgnacyjny, do różnych świadczeń, jest 
po to, żeby pokrywać zwiększone koszty związane 
z niepełnosprawnością, z rehabilitacją, z pielęgnacją. 
I, tak jak pan senator mówił, od 2006 r. ten zasiłek 
nie był podnoszony, wynosił 153 zł. Tak jak już tu 
dyskutowaliśmy, co 3 lata była weryfikacja tego za-
siłku, ale on się nie zmieniał. Zmieniał się za to taki 
sam dodatek pielęgnacyjny, który był wypłacany przez 
ZUS emerytom i rencistom niepełnosprawnym – on co 
roku był waloryzowany i faktycznie podnoszony. Tak 
że ta różnica między 215 a 153 zł  powstała w trakcie 
tego okresu. W 2018 r. podnieśliśmy to – w 2 krokach, 
bo trzeba było zmieścić się z tym w budżecie – do 
215,84 zł. Pierwszy krok, w 2018 r., to było podnie-
sienie do 184,42 zł, a drugi rok nastąpi od 1 listopada 
tego roku i to będzie wzrost do 215 zł 84 gr.

Są jeszcze chyba 2 takie świadczenia, którymi 
warto się pochwalić. Pierwsza sprawa to jest renta 
socjalna dla osób niepełnosprawnych. W 2015 r. wy-
nosiła ona jeszcze 739 zł 58 gr, ale w tej chwili wynosi 
1 tysiąc 100 zł. Ważniejsze jednak jest tu to, że to był 
postulat osób niepełnosprawnych, środowiska osób 
niepełnosprawnych, żeby to świadczenie było w wy-
sokości najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy 
– i ono jest w tej wysokości. A jednocześnie jest tak, 
że ‒ ponieważ ZUS co roku waloryzuje świadczenia ‒ 
także ta renta socjalna będzie co roku waloryzowana. 
I to jest ważna historia. Te osoby, które nie z własnej 
winy nie były w stanie w swoim życiu pracować, nie 
były w stanie wypracować sobie emerytury czy ren-
ty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mają rentę 
socjalną w takiej samej wysokości jak najniższa renta 
z tytułu niezdolności do pracy, czyli jest to 1 tysiąc 
100 zł. To świadczenie wzrosło w ciągu 4 lat o 360 zł. 
Uważam, że warto o tym pamiętać, bo to, że udało 
się tę rentę socjalną podnieść, jest oczywiście także 
zasługą Wysokiej Izby.

O zasiłku pielęgnacyjnym mówiłem.
Powiem jeszcze o czymś, co często jest podnoszo-

ne – o świadczeniach dla opiekunów. To świadczenie 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) inicjatywy mamy dzisiaj właśnie to, co mamy. Bo 
to nie jest zasługa ani PO, ani rządu, ani wspaniałej 
pani senator Orzechowskiej. Proszę wskazać, że to te 
osoby… To ich aktywność spowodowała, że dziś być 
może będziemy mieli to, co tu mamy.

I wreszcie trzecie pytanie. Podtrzymuję swoje sta-
nowisko, że w tej ustawie inwalidzi wojenni i woj-
skowi – a zatem, skoro inwalidzi wojskowi, to z całą 
mocą podkreślam: niepełnosprawni – są w tym zakre-
sie dyskryminowani, ponieważ pan ich tutaj skreśla. 
Chyba w pkcie 5 czy 6… Przepraszam, w pkcie 3 jest 
mowa o świadczeniach z ustawy o kombatantach. 
A w te świadczenia wchodzą też dodatki pielęgnacyj-
ne do renty inwalidzkiej lub wojskowej. Czyli jednak 
częściowo miałem tu rację, pan ich tu skreśla.

I dlaczego w tej faworyzacji zapomina pan o tym, 
że my jako mniejszość wnosimy o to, żeby dochody 
inwalidów pracy – o, tak bym powiedział – czyli in-
walidów czasem nie z własnej winy, pominąć, tak 
jak to ma miejsce w przypadku rent rodzinnych. Nie 
lubi pan mnie? Dobrze. Ale niech przynajmniej tych 
inwalidów pan pokocha.

No i trzecie pytanie, o przyszłość…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, 

ale…)
To już koniec…

Wicemarszałek Marek Pęk:
Zadał pan już 4 pytania i daleko przekroczył pan 

czas regulaminowy…
(Senator Jan Rulewski: Ale limitu pytań nie prze-

kroczyłem.)
To nie znaczy, że każde pytanie ma trwać po mi-

nucie, tylko ma pan się zmieścić w minucie.
(Senator Jan Rulewski: A, ciekawe…)
Bardzo proszę już kończyć. Będzie pan miał jesz-

cze szansę w następnej kolejce.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze, dobrze. Dziękuję.)
Na tym zakończmy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jak rozumiem, jesteśmy w stałej 

dyskusji, bo pamiętam kwestię rodzinnych domów 
pomocy społecznej – jak pan senator kiedyś włączył…

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
A więc już od lat dyskutujemy o różnego rodzaju 

rozwiązaniach służących osobom, które wymagają 
specjalnej troski.

Jeśli chodzi o orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego, to wczoraj pani prof. Uścińska dużo 

W 2018 r. było finansowanie w wysokości 18 tysię-
cy 500 zł, w tym roku podnieśliśmy je do 22 tysię-
cy zł. Mamy przygotowaną zmianę rozporządzenia, 
tak żeby w 2020 r. było to 25 tysięcy zł na jednego 
uczestnika. 

I o jeszcze jednej sprawie muszę powie-
dzieć. Od 1 stycznia tego roku uruchomiony zo-
stał Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Przypomnę, że w tym roku 
to jest 647 milionów zł, a w następnym roku doj-
dzie jeszcze danina solidarnościowa i to będą pra-
wie 2 miliardy zł dodatkowych pieniędzy dla osób 
niepełnosprawnych. Tam uruchamiamy programy 
dedykowane konkretnym osobom. Uruchomiony zo-
stał program usług opiekuńczych, tak żeby one były 
bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych, został 
uruchomiony program opieki wytchnieniowej. W tej 
chwili pracujemy nad programem „asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”. To są takie usługi, które 
faktycznie są dedykowane konkretnym osobom nie-
pełnosprawnym, konkretnym grupom osób niepeł-
nosprawnych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, dziękuję panu.
A pana ministra chcę przeprosić, że ten trans do-

tyczący wydatków na opiekę nad niepełnosprawnymi 
przerwę. Zapytam bowiem o orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z 2014 r., które mówi, że opiekunom 
osób niepełnosprawnych przysługują inne uprawnie-
nia niż te, które dzisiaj daje prawo. Przypominam, że 
dziś mówimy osobom niepełnosprawnym, że mogą 
łącznie dostać na pewno 1 tysiąc 600 zł, mieć 1 tysiąc 
600 zł. A opiekun osoby niepełnosprawnej, czasem 
opiekujący się dwojgiem rodziców, dostaje tylko 
520 zł. To jest pierwsze pytanie.

A co z tym, że pana przełożona Rafalska, bolejąc 
nad sytuacją, zwłaszcza wytworzoną przez PO, mó-
wiła o naprawie EWK, czyli emerytur kobiet, które 
wcześniej poszły na emeryturę? One nie dostały, rów-
nież na mocy decyzji Senatu – wskazuję tutaj niektóre 
osoby – tego świadczenia uzupełniającego do kwoty 
chyba 1 tysiąca 600 zł.

I wreszcie, Panie Ministrze, dlaczego pan fawo-
ryzuje panią senator Orzechowską tak, że ona się 
rumieni – bo wiem, że to rzetelna, uczciwa kobieta 
– a zapomina pan… Może to czas, żeby podzięko-
wać tym organizacjom pozarządowym, z których 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) gę, jak ważna jest renta rodzinna dla osoby niepełno-
sprawnej. W momencie, gdy jeden z rodziców zosta-
wia swojego niepełnosprawnego członka rodziny, ta 
renta rodzinna jest takim wyraźnym wsparciem dla 
tej osoby, jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie. 
I faktycznie to, że pani senator z powrotem włączyła 
renty rodzinne jako wyłączające z tych świadczeń, 
które są wliczane… Wydaje mi się, że to jest bardzo 
ważne dla niewielkiej, ale bardzo ważnej grupy. Bo 
to są te osoby najsłabiej funkcjonujące.

Jeśli chodzi o inwalidów wojennych i wojskowych, 
to zgadzam się. I dobrze, że pan senator o nich mówi. 
Bo też nie widzimy, że historia niepełnosprawności 
jest długa. Kiedyś to byli przede wszystkim inwalidzi 
wojenni…

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
…wojskowi albo osoby, które uległy wypadkowi. 

Teraz często o niepełnosprawności mówimy głównie 
w kontekście osób, które urodziły się niepełnospraw-
ne. Ale to jest nowa kwestia…

(Senator Jan Rulewski: Bo nie ma wojen.)
…w historii niepełnosprawności. A zawsze war-

to pamiętać o inwalidach wojennych i wojskowych. 
Oczywiście, nie wykreślamy ich. Ta poprawka pani 
senator powoduje, że oni wszyscy są wliczani, oni 
wszyscy są uwzględniani. I inwalidzi pracy, i inwa-
lidzi wojenni oraz wojskowi. Bo faktycznie nie po-
wód, tylko stopień koniecznego wsparcia powinien 
decydować, komu i w jakim zakresie jest udzielane 
wsparcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Ministrze, czy warunki tej ustawy zabez-

pieczają przed wchodzeniem osób nieuprawnionych 
w ten system? Chodzi o to, żeby nie było nadużyć. 
Czy ta ustawa wystarczająco przed tym chroni, tak 
żeby środki publiczne szły tylko do osób, które rze-
czywiście tego potrzebują, wymagają? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Proszę państwa, ustawa mówi o 3 warunkach, 

które trzeba spełnić, żeby otrzymywać świadczenie. 
Pierwszy: trzeba mieć skończone 18 lat i zamieszki-
wać na terenie Polski. Drugi: trzeba posiadać orzecze-
nie o niezdolności do samodzielnego życia. I trzeci: 
nie można posiadać żadnych środków finansowych 

mówiła o tym, że faktycznie potrzeba do tego odpo-
wiedniego systemu orzekania. I prace nad zmianą 
systemu orzekania się rozpoczęły. Ale podkreślała 
ona wczoraj też inną ważną sprawę: to, że wraz z tą 
ustawą, o której mówimy, po raz pierwszy w obiegu 
prawnym pojawiło się pojęcie osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji, osób niesamodzielnych. 
I to faktycznie jest bardzo mocno związane z tym, 
co pan mówi. Opiekun jest potrzebny osobom nie-
zdolnym do samodzielnej egzystencji, tam ta opieka 
jest najbardziej istotna i najważniejsza. Oczywiście 
wyodrębnienie grupy tego typu osób na pewno daje 
szansę na to, żebyśmy w sposób właściwy zrealizo-
wali orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli chodzi o EWK, to oczywiście mówimy tu 
o starej historii, bo przechodzenie na wcześniejszą 
emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem było wtedy, 
kiedy nie było świadczeń pielęgnacyjnych. Oczywiście 
świadczenia pielęgnacyjne poprawiły sytuację wielu 
opiekunów, szczególnie matek dzieci niepełnospraw-
nych. Ale czy my całkiem zapomnieliśmy o EWK? Nie, 
z tego względu, że obniżenie wieku emerytalnego do 
60 lat spowodowało, że te kobiety mają w tej chwili 
pełną emeryturę, bo przepracowały 20 lat – a gdy to 
było 27 lat, to nie miały pełnego stażu. I druga historia: 
podnieśliśmy najniższe emerytury do 1 tysiąca 100 zł, 
a więc oczywiście dotyczyło to także tej grupy osób. 
To jednak nie zmienia faktu, że wiele tych osób, jeżeli 
nadal zajmują się one swoimi dziećmi, na pewno jest 
w trudnej sytuacji, pewnie zaczyna im brakować sił, 
bo im starsza osoba, tym więcej wymaga opieki, pie-
lęgnacji i wsparcia. A więc zgadzam się, że jest grupa 
osób, które wymagają naszej specjalnej troski.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to zgadzam się 
z panem senatorem. Niedawno mieliśmy posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, na 
którym były obecne osoby z takiego… One zorgani-
zowały się jako niesamodzielni… Są one opiekunami 
osób całkowicie zależnych, nisko funkcjonujących, 
tych osób, które wymagają czasami 24-godzinnej 
opieki i towarzyszenia im. I te osoby faktycznie dużo 
mówiły o tym, z jakimi wymaganiami wiąże się spra-
wowanie opieki nad tymi osobami, które bez opieki 
nie byłyby w stanie funkcjonować. I oczywiście ta 
ustawa to jest także ukłon w ich stronę. Bo to oni 
od dłuższego czasu na różnego rodzaju spotkaniach 
mówią, że dla nich to wsparcie często nie jest przy-
gotowywane tylko z tego powodu, że nie są zorga-
nizowani. Bo często nie mają jak zostawić swojego 
niepełnosprawnego członka rodziny. Często tych 
członków rodziny nie widać, ponieważ są to osoby 
leżące, nie opuszczają miejsca zamieszkania itd.

Oczywiście warto także powiedzieć, że to właśnie 
opiekunowie osób niepełnosprawnych zwracali uwa-
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) z punktu widzenia pana ministerstwa. Czy te sprawy 
są skorygowane i rozłączne, czy one w jakiś sposób 
się nakładają?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Oczywiście nie wyłączamy tu żadnych osób nie-

pełnosprawnych, bez względu na to, skąd ta niepełno-
sprawność się wzięła. Tak więc nie robimy tego także, 
jeśli chodzi o osoby, które pobierają świadczenia – już 
szukam, to jest tak ładnie tu napisane – świadcze-
nia, o których mowa w ustawie o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego, a także świadczenia, 
o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytal-
nym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawie 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
agencji, różnego rodzaju służb. Jest tu gdzieś tak-
że świadczenie… Chodzi o świadczenia, o których 
mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i upraw-
nieniach przysługujących cywilnym niewidomym 
ofiarom działań wojennych. Tak więc oczywiście te 
wszystkie świadczenia mają tu swoje miejsce.

Warto także podkreślić to, o czym pan senator tu 
wspominał, że Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa 
wystąpiła o to, żeby Rada Bezpieczeństwa przyjęła roz-
porządzenie, deklarację o otoczeniu specjalną opieką 
osób niepełnosprawnych w czasie działań wojennych. 
To jest bardzo ważna sprawa, z tego względu, że osoby 
niepełnosprawne podczas działań w czasie różnego ro-
dzaju konfliktów zbrojnych są tymi, które w pierwszej 
kolejności są narażeni na różnego rodzaju reperkusje 
tych działań wojennych. Tak że z jednej strony myślimy 
o osobach niepełnosprawnych, które stały się osobami 
niepełnosprawnymi czy w inny sposób niesamodziel-
nymi w wyniku misji zagranicznych, z drugiej strony 
pamiętamy także o niepełnosprawnych, którzy są na 
terenie działań wojennych i które w pierwszej kolejności 
powinny podlegać opiece, wsparciu i zabezpieczeniu, bo 
przecież o to chodzi.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy nie uważa pan, że okres 

6 miesięcy to jest zbyt krótki czas, aby wszystkie 
osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności, mogły zrealizować w ciągu 

albo… Świadczenia, które się pobiera ze środków 
publicznych, nie powinny przekraczać 1 tysiąca 600 
zł. Tzn. 1 tysiąca 600 zł, jeżeli poprawka pani senator 
zostanie przyjęta. Bo w ustawie, która opuściła Sejm, 
to było 1 tysiąc 100 zł.

Tak więc oczywiście, te warunki są dosyć kon-
kretne. I będzie to wymagało tego, żeby dana osoba 
albo posiadała orzeczenie o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji, albo żeby uzyskała orzeczenie 
i na nowo… To znaczy nie na nowo. Taka osoba bę-
dzie już miała orzeczenie, np. z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy, ale będzie jej brakowało tego 
drugiego członu orzeczenia, więc będzie musiała się 
orzec tylko co do niesamodzielności, tylko co do tego, 
że jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. I to, 
mam nadzieję, pozwoli dotrzeć do tych osób, które są 
w najtrudniejszej sytuacji, osób, które albo nie mają 
żadnych świadczeń, albo mają najniższe świadczenia, 
a jednocześnie są niezdolne do samodzielnej egzy-
stencji. I to są te warunki, które muszą być spełnione. 
A już od lekarzy orzeczników z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych zależy, żeby osoby, które są zdolne do 
samodzielnej egzystencji, nie otrzymywały tych orze-
czeń o niezdolności, tylko żeby pomoc faktycznie tra-
fiała do tych osób, które są w najtrudniejszej sytuacji, 
są niezdolne do samodzielnej egzystencji, potrzebują 
wsparcia, jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie, 
a także mają zwiększone koszty rehabilitacji, lecze-
nia, funkcjonowania, czasami zaopatrzenia w sprzęt. 
Wtedy oczywiście takie koszty na pewno są wyższe. 
I stąd to 500+ jako świadczenie uzupełniające. Na 
początku myśleliśmy o tym, żeby to nazywało się 
„świadczeniem rehabilitacyjnym” albo „dodatkiem 
rehabilitacyjnym”, ale świadczenie rehabilitacyjne 
już jest, dlatego ostateczna nazwa to „świadczenie 
uzupełniające”. Ono ma uzupełnić… ze względu na 
te zwiększone koszty funkcjonowania.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Józef Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie 

Komisji Obrony Narodowej, na którym rozmawia-
liśmy na temat opieki zdrowotnej, innego rodzaju 
opieki, bo opieki nad tymi, którzy ucierpieli w mi-
sjach wojskowych prowadzonych przez nasze pań-
stwo za granicą, a więc nad weteranami i innymi 
poszkodowanymi w związku ze służbą wojskową. 
Tutaj słyszę o tym, że mówi się o tym równocześnie 
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(senator S. Rybicki) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Ja chciałbym dopytać o poprawkę, którą uchwaliła 
komisja, słynną już poprawkę. 

Jak jest z deportowanymi do pracy przymuso-
wej do III Rzeszy? Czy oni na tej poprawce stracą, 
czy zyskają? Może być też tak, że niektórzy stracą, 
a niektórzy zyskają. Oni nie byli uwzględniani w pier-
wotnym tekście, a przy tej poprawce przypuszczalnie 
będą. Oni pobierają taki dodatek do emerytury lub 
renty. On zależy od tego, jak długo pracowali na rzecz 
III Rzeszy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Oczywiście, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o zbieg 

świadczeń, to on jest w art. 2 w ust. 2. Ust. 3 był taki 
bardziej techniczny i pokazujący różnego rodzaju 
świadczenia, które mogą wystąpić, a są finansowane 
ze środków publicznych.

Jeśli chodzi o poprawkę, którą zgłosiła pani se-
nator, to na pewno ważne jest to, że zmienił się próg 
zbiegu tych świadczeń. Wcześniej nie mógł on prze-
kroczyć najniższej renty z tytułu niezdolności do 
pracy, czyli 1 tysiąca 100 zł. W tej chwili nie będzie 
mógł przekroczyć 1 tysiąca 600 zł, a osoby, u których 
wystąpi zbieg 2 czy 3 świadczeń i które będą miały 
poniżej 1 tysiąca 600 zł, oczywiście będą otrzymy-
wać świadczenie uzupełniające.

Jeszcze raz powtórzę, że przy wyliczaniu kwoty 
świadczeń ze środków publicznych nie uwzględniamy 
różnego rodzaju dodatków. Nie podlega to egzekucji, 
nie jest opodatkowane. Wyłączone są tu renty rodzin-
ne i zasiłki pielęgnacyjne. Przy tym świadczeniu moż-
na też korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Oczywiście 
to jest takie zabezpieczanie, żeby faktycznie tylko te 
podstawowe świadczenia były tu uwzględniane, żeby 
dodatkowe rzeczy nie były wliczane przy progu, który 
uprawnia do świadczeń uzupełniających.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja powracam do dyskusji z posiedzenia komisji. 

Jak panu wiadomo, Panie Ministrze, wspólnie mieli-
śmy wiele wątpliwości dotyczących art. 2 ust. 2, czyli 
precyzyjnego wyznaczania progu. Czy to ma być 

tych 6 miesięcy uprawnienie wynikające z ustawy? 
Jednak to często dotyczy osób, których świado-
mość prawna nie jest taka jak świadomość senatora 
czy prawnika. Często są oni wykluczeni z różnego 
rodzaju komunikacji i informacji. Czy nie byłoby 
sensowne, aby dać im okres np. 12 miesięcy, tak 
aby wszyscy ci, którzy mogą być beneficjentami 
tej ustawy, mogli zrealizować swoje uprawnienie? 
Przecież nie chodzi o to, żeby odfajkować ten pro-
blem, tylko żeby go rzeczywiście zrealizować wobec 
wszystkich tych, którzy mogą taką potrzebę mieć. 
Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, przyjęte tu 6 miesięcy wy-

nika z informacji, którą uzyskaliśmy od Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zobowiązał się, że 6 miesięcy wystarczy 
do tego, żeby orzec w sprawie wszystkich chętnych. 
Przypomnę, że te 6 miesięcy jest po to, żeby osoby, 
które w tej chwili są osobami spełniającymi wszystkie 
kryteria, ale niemającymi orzeczenia o niezdolności 
do samodzielnej egzystencji, mogły złożyć wniosek. 
Będą miały 6 miesięcy, żeby zdobyć to orzeczenie, 
a świadczenie będzie przysługiwało od momentu zło-
żenia wniosku.

Nie chcieliśmy tego za bardzo wydłużać, żeby nie 
dawać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych pretek-
stu do tego, żeby niekoniecznie starał się orzekać jak 
najszybciej. Na pewno będziemy to monitorować. 
W sytuacji, gdy będą jakieś zagrożenia, będziemy 
postulować, żeby ten okres wydłużyć.

Mała nowelizacja, mała zmiana w ustawie jest do 
szybkiego wprowadzenia. Tak jak mówię, w tej chwili 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia nas, że 
6 miesięcy w zupełności wystarczy. Obiecuje także 
to, o czym wcześniej mówiłem, że lekarze orzecznicy 
będą orzekać także w miejscu zamieszkania osób 
niepełnosprawnych, co jest dla wielu z nich bardzo, 
bardzo ważne.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
(Senator Jan Filip Libicki: Pan senator chce.)
Jak zwykle nie widzę stąd pana senatora.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator J. Rulewski) moment rozpoczęcia prac nad reformą. Nie ma innego 
wyjścia. Na pewno nie można tego robić w ostatnim 
roku kadencji, bo wiadomo, że społeczeństwo trzeba 
do tego przygotować, trzeba to ze społeczeństwem 
przedyskutować, trzeba faktycznie szeroko to skon-
sultować. To nie może być coś, co wymyśli grupa 
ekspertów.

Druga rzecz, o której pan senator mówił, to kwe-
stia netto, brutto. Ja uważam, że ważniejsze są tutaj 
dwie sprawy. Jedna to taka, że każde świadczenie 
uzupełniające będzie wymagało decyzji, i przyzna-
nie, i odmowa będą wymagały decyzji administra-
cyjnej. I oczywiście w decyzji administracyjnej, 
obojętnie, czy pan będzie pobierał emeryturę, rentę, 
czy świadczenie uzupełniające, zawsze podawane są 
kwoty brutto, a to z tego względu, że trudno okre-
ślić, jakie w przypadku danej osoby będą potrącenia, 
czy to będzie np. egzekucja z funduszu alimenta-
cyjnego, czy podatek, bo będzie ona miała dochody 
z mieszkania, które wynajmuje itd., one będą w różnej 
wysokości. Podawanie kwoty brutto jest naprawdę 
bezpieczne i jednoznaczne. Tak jak mówię, wszyst-
kie przyznawane w tej chwili świadczenia określane 
są w kwocie brutto. To nie jest tak, że w przypadku 
któregoś świadczenia, emerytury, renty, dostajemy 
decyzję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i po-
kazuje nam kwotę brutto i netto. Nie, w decyzji jest 
kwota brutto, bo płacimy różne podatki, mamy róż-
ne potrącenia z naszych świadczeń. Tak więc jest to 
jednoznaczne. Wczoraj pani prezes ZUS wyraźnie 
mówiła, że wszystkie decyzje, które oni podejmują, 
jeśli chodzi o świadczenia z systemu ubezpieczeń 
społecznych, określają kwoty brutto. To jest poza 
dyskusją. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę zgłaszających się senatorów, zatem bar-

dzo dziękuję panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Filipa 

Libickiego.

Senator Jan Filip Libicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad tzw. świadczeniem uzu-

pełniającym dla osób z niepełnosprawnościami. Ja 
myślę, że tak naprawdę można by o tym wiele mó-
wić, ale 2 problemy są zasadnicze i one są ze sobą 
związane.

brutto, czy to ma być netto? Uważałem… Pytam, czy 
przespał się pan z tym tematem i jest pan dziś w stanie 
wiarygodnie i precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, 
czy ten próg, jak niektórzy twierdzą, przy najniższej 
emeryturze wynoszącej 935 zł, czyli po potrąceniu… 
Czy – tak jak mówi ustawa, ja tak to interpretuję 
– tym progiem jest kwota, którą niepełnosprawny 
w tym przypadku dostanie na rękę? Czy to jest tak jak 
w ustawie, 1 tysiąc 100 zł? 1 tysiąc 100 zł, na rękę… 
Czy zbieg tych wszystkich świadczeń to też będzie 
oznaczało na rękę? Bardzo proszę o odpowiedź.

No i trudne pytanie, nie musi pan na nie odpo-
wiedzieć, kiedy rząd odkryje to, co podobno ma, już 
przygotował, w zakresie orzecznictwa, o którym pan 
tu też bardzo często i konstruktywnie mówi, dla całej 
Polski, bo mówi pan, że bez dobrego orzecznictwa to 
my będziemy mieli hurtowe i ogryzkowe ustawy dla 
niepełnosprawnych.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od drugiego pytania, bo chyba jest łatwiej-

sze albo może ważniejsze. Proszę państwa, reforma 
orzecznictwa, jeżeli ma być faktycznie reformą, wy-
maga czasu, wymaga dużej debaty publicznej, wy-
maga szerokich konsultacji, po prostu wymaga czasu. 
Gdy w Niemczech było wprowadzane świadczenie 
pielęgnacyjne, ubezpieczenie pielęgnacyjne, to sam 
okres jego wprowadzania to było 6 lat. Tak więc nikt 
nie zrobi tego w pół roku czy w rok.

(Senator Jan Rulewski: 4 lata już minęły.)
Uważam, że do reformy orzecznictwa trzeba wró-

cić na początku następnej kadencji i wtedy będzie 
szansa, że w ciągu 4 lat uda się uchwalić nowy system 
orzekania. Ale na pewno jest on potrzebny, to jest 
poza dyskusją. Ze wszystkich stron słyszymy, że do-
tychczasowe orzecznictwo jest trudne. Przypomnę, że 
jest już, nie wiem, 7 systemów orzekania, bo przecież 
jest edukacyjne, o niepełnosprawności, o niezdolności 
do pracy…

(Senator Jan Rulewski: Wojskowe.)
…wojskowe, mundurowe tych służb policyjno-

-strażackich itd., itd. Mają swoje orzeczenia też np. 
sędziowie i prokuratorzy, ma Służba Więzienna. Tak 
więc tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Warto by 
było, żeby powstała agencja, która będzie orzekać do 
różnych celów, i żeby definicje i standardy były takie 
same, aby bez względu na to, w jakim celu potrzebne 
jest orzeczenie, to orzeczenie było uznawane. Tak 
więc ja uważam, że początek następnej kadencji to 



29
83. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2019 r.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cd.)

(senator J.F. Libicki) nosprawnościami i strajki okupacyjne… Jeśli chodzi 
o formę tych strajków, to mnie się to też niespecjalnie 
podobało. Ja uważam, że blokowanie urzędów pu-
blicznych przez jakąkolwiek grupę społeczną nie jest 
najlepszym sposobem wyrażania swojego sprzeciwu. 
Czego ta grupa się domagała? Ta grupa domagała się 
500 zł. Oni to nazywali dodatkiem czy świadczeniem 
rehabilitacyjnym wtedy, w potocznym rozumieniu 
tego słowa. Państwo wtedy mówiliście, że nie możecie 
tego dać w gotówce, bo trzeba zrobić reformę systemu 
orzekania o niepełnosprawności i że ten zespół się 
bardzo szybko z tym upora. Myśmy wtedy mówili, 
że to jest bardzo skomplikowana materia, że tego się 
nie da zrobić tak raz-dwa i że to jest przedsięwzięcie 
na całą kadencję. Pan minister Michałkiewicz dzisiaj 
z tej mównicy to potwierdził. Ja rozmawiałem z nie-
którymi członkami tego zespołu i oni mówili wtedy: 
panie, jakbym wiedział, że to jest takie skomplikowa-
ne, tobym się nie dał do tego zespołu zaprosić. Więc 
o tym… Chcemy bardzo jasno powiedzieć, że myśmy 
takie stanowisko mieli już wtedy, kiedy państwo mó-
wiliście, że się z tym w pół roku uwiniecie.

Teraz sprawa wygląda tak – i o tym mówiła pani 
mecenas na posiedzeniu naszej komisji – że w związ-
ku z tym… Trzeba sobie powiedzieć jasno: ta po-
prawka, która została złożona w Sejmie, oczywiście 
nie jest poprawką całościową. Dlaczego? Opozycja 
złożyła wiele poprawek, które były pewną całością, 
a państwo przez pewne zamieszanie przyjęliście jedną 
z tych poprawek, tę, która w naszym przekonaniu 
sytuację osób z niepełnosprawnościami poprawia, 
ale ponieważ jest fragmentaryczna, ma także swoje 
wady. Taką wadą jest np. to, że ona obejmuje tylko 
tych, którzy są beneficjentami Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, a nie obejmuje tych, którzy są benefi-
cjentami i klientami KRUS czy tzw. mundurówki. 
Pozwolę sobie, w związku z tym w imieniu własnym 
oraz panów senatorów Grodzkiego i Augustyna od-
powiednią poprawkę złożyć.

I druga poprawka, też autorstwa naszej trójki. Ta 
poprawka eliminuje główny problem, o którym mó-
wiłem, czyli eliminuje ten próg dotyczący świadczeń 
pochodzących ze środków publicznych. Uważamy, że 
każdy, kto będzie miał, że tak powiem, orzeczenie 
o niezdolności do samodzielnej egzystencji, powinien 
mieć do tego świadczenia prawo. Takie 2 poprawki 
będziemy składać.

Teraz chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. 
W zapisie tej ustawy jest mowa o tym, że osoby, które 
nie mają ZUS-owskiego orzeczenia o niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, będą się musiały orzec. Ja 
tutaj widzę 2 problemy. Pierwszy problem jest taki. 
Wiemy, że ZUS cierpi na brak odpowiedniej kadry, 
odpowiedniej liczby lekarzy orzeczników. Nie wiem, 
czy ci lekarze, którzy są, będą w stanie w ciągu pół 
roku się z tym uporać. Drugi problem jest taki, że 

Pierwszy problem jest taki, że oczywiście każda 
forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, 
także i ta, niezależnie od tego, do jakiej grupy po-
winna być skierowana, a do jakiej jest kierowana, 
jest czymś ważnym i istotnym. W tym punkcie się 
pewnie trochę różnię z panem senatorem Rulewskim, 
bo uważam, że to dobrze, że rząd prezentuje taką 
propozycję. Ale to jest chyba jedyna rzecz, którą bez 
wątpliwości mogę uznać za pozytywną, w przypadku 
całej reszty kwestii pojawia się masa wątpliwości,

Pierwsza jest następująca, i związana z tym, co 
powiedziałem. Otóż jest tak, że w ciągu tych 4 lat 
myśmy w tej Izbie przegłosowali wiele świadczeń. 
Przegłosowaliśmy 500+ na drugie i kolejne dziecko, 
przegłosowaliśmy 500+ na pierwsze dziecko, prze-
głosowaliśmy trzynastą emeryturę, czyli 880 zł, dla 
każdego emeryta. I teraz nagle pojawia sią kolejne 
świadczenie ‒ dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji. Z tych wszystkich grup, które wymie-
niłem, ta grupa wydaje się najbardziej potrzebująca 
wsparcia. I tutaj nagle pojawia się pewna bariera fi-
nansowa, pewne kryterium finansowe, które mówi: 
nie, jeżeli ze środków publicznych otrzymujesz taką 
to a taką kwotę, to wtedy, nawet gdy jesteś osobą 
niezdolną do samodzielnej egzystencji, i tak takie 
świadczenie ci się nie należy. Przyjmijmy najbardziej 
optymistyczny wariant ‒ że to jest te 1 tysiąc 600 zł, 
o których mówimy. To znaczy, że każdy, kto będzie 
miał tych świadczeń 1 tysiąc 605 zł, nawet jeśli jest 
osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, 500 zł 
już nie dostanie. A odwołując się znowu do głosowań 
z tej kadencji… Przecież 880 zł trzynastej emerytury 
otrzymało także, jak podawała prasa, 30 osób z li-
sty 100 najbogatszych Polaków. Otrzymali to także 
członkowie mojej rodziny, którzy mają naprawdę wy-
sokie emerytury, bo byli np. posłami do Parlamentu 
Europejskiego. Tak? I nikt nie mówił wtedy, że trzeba 
złożyć jakiś wniosek, że trzeba stanąć przed jakąś 
komisją. Nie, po prostu dostali te środki z automatu. 
Jeśli dzisiaj ci ludzie pod Senatem protestują, a my te 
głosy słyszymy, to protestują właśnie dlatego, że, jak 
mówią, byli posłowie do Parlamentu Europejskiego 
otrzymują bez kryterium, Polacy na każde dziecko 
otrzymują bez kryterium, a dla nas, którzy jesteśmy 
osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, 
nagle to kryterium się pojawia. To jest zasadniczy 
problem i to jest zasadniczy punkt tej debaty.

Pan minister Michałkiewicz mówił tutaj o pro-
blemie reformy orzecznictwa. Tak, to prawda, to jest 
problem. I pan minister mówił dokładnie to samo, co 
myśmy mówili w momencie, kiedy ten zespół, który 
miał zreformować orzekanie o niepełnosprawności, 
przez panią premier Szydło był powoływany. Państwo 
wtedy mówili, kiedy były tutaj protesty osób z niepeł-
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(senator J.F. Libicki) Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Mieczysław Augustyn.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze! Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo!
Sprawom osób niesamodzielnych poświęci-

łem wiele lat swojego życia i znaczną część pracy 
w Senacie. Wydaje się, że jak się projektuje rozwią-
zania w jakiejkolwiek sprawie, dla kogokolwiek, 
to dobrze jest się oprzeć na wiedzy, na znajomości 
rzeczy. Tak poważne środki, które rząd znalazł – co 
oczywiście jest warte uznania… No, dobrze by było, 
żeby one były trafnie zaadresowane i pomagały zre-
alizować to, co najpotrzebniejsze. Niestety wcale tak 
nie jest w tym wypadku.

Dlatego zatrzymajmy się na chwilę nad tą sytuacją, 
o której troszkę pan minister wspomniał. Spójrzmy 
na to, jaka jest kondycja opiekunów i samych osób 
niesamodzielnych w Polsce. Jest ich ok. 1 miliona 
200 tysięcy, 1 miliona 300 tysięcy. Ponieważ nie ma 
precyzyjnego orzekania w tej dziedzinie, nie ma też 
jasności co do ich liczby. Opieram się tutaj na wylicze-
niach pana prof. Błędowskiego i zespołu naukowców 
– całkiem świeżych wyliczeniach, bo z zeszłego roku. 

Sytuacja tych osób jest oczywiście zróżnicowana. 
Przede wszystkim jest pochodną sytuacji rodzinnej 
– czy mają pomoc rodziny, czy też nie mają pomocy 
rodziny. W ogromnej części rodziny starają się po-
magać, jak mogą, i to nas jeszcze odróżnia od krajów 
zachodnich, chociaż, tak jak pan minister słusznie 
zauważył, jest o to coraz trudniej. I będzie coraz trud-
niej, bo przemiany w rodzinach postępują, mobilność 
związana chociażby z wykonywaniem pracy zawo-
dowej jest coraz większa, a więzi rodzinne są coraz 
słabsze. Już 19% młodych ludzie nie widzi potrzeby, 
obowiązku zajmowania się swoimi bliskimi, starszy-
mi bliskimi. To jest sygnał alarmowy. Państwo musi 
się włączyć w tę sprawę również dlatego, że rosną 
koszty pracy, a w opiece zewnętrznej kosztem jest 
tak naprawdę tylko praca opiekuna. Te płace rosną 
wielokrotnie szybciej aniżeli renty i emerytury, któ-
re w stosunku do pracy ‒ mówi o tym ZUS ‒ będą 
malały. A przecież nie tworzymy tego rozwiązania 
na dziś, lecz na przyszłość ‒ tak przynajmniej myślę. 
Wobec tego jest ogromny problem braku opiekunów, 
jest ogromny problem niewydolności rodziny, jest 
ogromny problem finansów, które są potrzebne na 
to, żeby poprawić sytuację osób niesamodzielnych. 
Bardzo uboga jest u nas paleta dostępnych usług. Czy 
znacie to, co jest powszechne w krajach zachodnich, 
że są wydzielone całe osiedla, domy ze specjalnymi 

większość osób z niepełnosprawnościami ma orze-
czenia wydane przez powiatowe zespoły orzekania 
do spraw niepełnosprawności. Stosunkowo niewiel-
ka liczba osób ma orzeczenia ZUS-owskie. I to jest, 
moim zdaniem, pewne kryterium zawężające krąg 
tych beneficjentów i nie wszyscy, że tak powiem, 
z tego skorzystają.

Myślę sobie też o jeszcze jednej rzeczy. I tu 
chciałbym jedną rzecz bardzo mocno podkreślić, 
a mianowicie chciałbym podziękować panu sena-
torowi Rulewskiemu przynajmniej za jedną z jego 
poprawek, choć pewnie można by było podziękować 
za ich większą liczbę. Myślę tutaj o tej poprawce, 
która eliminuje kryterium ukończenia osiemna-
stego roku życia przez potencjalnego beneficjenta. 
Przecież jeżeli ktoś jest… Po pierwsze, takie orze-
czenie uzyskuje się w wieku lat 16, więc zostają tutaj 
jeszcze 2 lata. Po drugie – mówię tak już językiem 
pozaprawnym, językiem życiowym – jeżeli rodzi 
się dziecko z taką niepełnosprawnością, że wiado-
mo, iż ono nigdy w życiu nie będzie zdolne do sa-
modzielnej egzystencji, to w moim przekonaniu ci 
rodzice powinni takie świadczenia otrzymywać od 
momentu, kiedy do stosownej instytucji się zgłoszą, 
a nie czekać do osiemnastego roku życia. Przecież 
wiadomo, że w stanie zdrowia tego dziecka nic się 
nie poprawi.

I teraz w związku z tymi wszystkimi ogranicze-
niami – to jest ostatnia rzecz, o której chcę powie-
dzieć – w związku z tą sytuacją, od której zaczą-
łem… W tej kadencji przewinęły się przez tę salę 
różne grupy społeczne, które otrzymywały środki 
publiczne bez jakichkolwiek barier. Jeśli chodzi 
o środki publiczne, które one otrzymywały, to już 
mówiłem o tym: 500+, trzynasta emerytura itd., itd. 
Państwo cały czas w moim przekonaniu dążycie 
do tego, żeby tę grupę beneficjentów, którzy będą 
mieli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, jednak zawężać. No, rodzi się we mnie 
pewne podejrzenie – i to jest ostania rzecz, o której 
chcę powiedzieć – że to ma trochę wyglądać tak, że 
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji dosta-
ną troszkę, w bardzo małym zakresie im pomożemy, 
a na zewnątrz, dla osób niezorientowanych, które na 
co dzień się z tym środowiskiem nie stykają, będzie 
to prezentowane jako kolejny ukłon, kolejny gest 
w stosunku do całego środowiska osób z niepełno-
sprawnościami.

Jeśli za tym stoi taka intencja – mam nadzieję, że 
nie – to chcę powiedzieć, że naprawdę nie jest to do-
bra intencja. Bardzo serdecznie dziękuję i przekazuję 
panu marszałkowi te poprawki podpisane przez pana 
senatora Augustyna, senatora Grodzkiego i przeze 
mnie. Dziękuję. (Oklaski)



31
83. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2019 r.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cd.)

(senator M. Augustyn) koszty są za wysokie. Mówią o tym także dokumenty 
Unii Europejskiej, że to powinien być kierunek zmian 
systemowych.

Brakuje także pewnej myśli, która by promowa-
ła zawód opiekuna i wyciągała z szarej strefy tych 
opiekunów, których mamy. Dzisiaj w Warszawie 
prawdopodobnie kilkanaście tysięcy osób, można 
by powiedzieć, poza oficjalnym obiegiem, by nie 
powiedzieć „nielegalnie”, uda się do warszawskich 
rodzin, żeby świadczyć usług opiekuńcze – bez 
żadnych gwarancji co do jakości tych usług, bez 
żadnej kontroli, bez żadnych podatków, bez żad-
nych uprawnień pracowniczych. To nie jest tylko 
problem Polski – to jest problem całej Europy. Coraz 
więcej krajów widzi to i próbuje z tego wychodzić, 
wyciągnąć z szarej strefy te osoby. Świadczenie 
powinno temu służyć, a to absolutnie nie będzie 
temu służyć.

Brakuje nam bardzo standardów jakości, zwłasz-
cza w usługach opiekuńczych tych domowych. Prace 
się toczą, także za pieniądze unijne, ale wciąż nie 
staje się to powszechnie obowiązującym prawem. 
I w tej ustawie też o tym nie ma mowy. Nie ma me-
chanizmów, które by uruchamiały rynek usług. Panie 
Ministrze, przecież tyle już lat razem się tą proble-
matyką zajmujemy. Sprawa opieki nad seniorami nie 
może być i nie będzie sprawą tylko ministerstwa ani 
państwa, ani tylko samorządów, ani samych rodzin. 
To musi być wspólna, narodowa sprawa, do której 
można pieniądze publiczne zaprząc, łącząc je z pry-
watnymi tak, ażeby paleta usług została zdecydowa-
nie wzbogacona, a ludzi na zakup tych usług było 
stać.

Chciałem w ten sposób pokazać państwu – a to 
jest tylko wycinek – co należałoby zrobić. Zestawcie 
to państwo z tym, co jest robione. Wydaje mi się, że 
to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że tutaj 
w Senacie senatorowie przygotowali rozwiązania, 
które, choć nie są same w sobie kompleksowym roz-
wiązaniem, mogły być swoistą nakładką na te wszyst-
kie dotychczasowe, liczne świadczenia spinającą jest 
w spójna całość, tak ażeby wyciągnąć ludzi z szarej 
strefy, zapewnić jakość i rozwój usług, a także pomóc 
rodzinom te usługi sfinansować. To można zrobić, 
mamy takie rozwiązanie. Mogę już w tej chwili po-
wiedzieć, że moja praca w tej Izbie dobiega końca. 
Zostawiam ten projekt pod rozwagę i ministerstwu, 
i senatorom. Nie zarzucajcie pracy nad komplekso-
wym rozwiązaniem sytuacji osób niesamodzielnych. 
Pan minister ma rację – oni nie zapukają do naszych 
drzwi, oni nie wyjadą na ulicę. Ale ich będzie coraz 
więcej i będą mieli imiona, Kochani, waszych rodzi-
ców, waszych dziadków, waszych sąsiadów. O tych 
Polaków trzeba zadbać w pierwszej kolejności, a nie 
tak, jak to się teraz dzieje – w ostatniej. I nie może być 
tak, że się ich różnicuje jakimś kryterium – trzeba ich 

usługami, gdzie seniorzy mieszkają do późnych lat. 
Są bardzo nieliczne wyjątki w Polsce. Coś próbuje 
się robić, żeby nie było, że rząd tego nie robi. Albo 
ja tego nie widzę. Trochę próbuje się to robić, ale 
wszystko jest na mikroskalę w stosunku do potrzeb. 
Nawet przy tej pracy, która jest, powiększa się rozziew 
między potrzebami, a tym, co jest robione. Raczej 
bym powiedział, że jest to markowanie pewnej pracy, 
która powinna mieć charakter systemowy, aniżeli 
rzeczywiste załatwianie problemu. Bo te programy 
rządowe są naprawdę finansowane na poziomie, który 
pozwoliłby zaspokoić zapotrzebowanie na usługi, ale 
w perspektywie dziesiątków lat, a my nie mamy tego 
czasu, ponieważ starzenie się społeczeństwa postę-
puje i 80% wszystkich potrzebujących opieki to są 
ci ludzie sędziwi. Pamiętajmy, że ludzi sędziwych, 
czyli po osiemdziesiątym roku życia, przybywa dwu-
krotnie szybciej niż emerytów w ogóle. Jest to tzw. 
zjawisko podwójnego starzenia się.

O tym, że nie mamy orzekania, mówiono. To bar-
dzo smutne, bo 1,5 roku temu widziałem się tutaj 
z panią prof. Uścińską i ona mówiła, że rozwiązania 
są gotowe. Czemu nie zdecydowano się na to, żeby je 
wdrożyć? Trudno mi powiedzieć, ale oczywiście bar-
dzo ważne jest to, żeby kontrolować te wydatki i móc 
różnicować wysokość świadczenia w zależności od 
zapotrzebowania na opiekę. Takiego rozróżnienia 
tutaj nie ma. Czy potrzebujesz domu pomocy spo-
łecznej za 3,5 tysiąca, czy potrzebujesz opieki przez 
2 godziny dziennie, dostaniesz, jeżeli dostaniesz, 
500 zł. A przecież to są zupełnie inne koszty, zupeł-
nie inne uwarunkowania. W ogóle to świadczenie jest, 
niestety, tylko dla niektórych i w dużej mierze jest 
przyznawane ze względu na kryterium dochodowe 
i sytuacji samego zainteresowanego, a lekceważy czy 
zupełnie pomija sytuację rodziny, co jest kluczowe. 
Tego tutaj nie ma, a przecież trzeba pomoc skierować 
właśnie tam, do rodzin, żeby uratować ten podstawo-
wy, najcenniejszy zasób, który jeszcze mamy, choć 
się kurczy, który jest bezcenny. I wydaje mi się, że to 
jest jedna z istotnych wad tego projektu, który powi-
nien uwzględniać zdolność do opieki i podtrzymywać 
zdolność rodziny w tym zakresie tak długo, jak da 
się to zrobić.

500 zł, proszę państwa, to jest 40 minut opieki 
przy założeniu, że płacimy tylko 20 zł za godzinę. 
40 minut opieki dziennie da się za to sfinansować. To 
opiekun nie zdąży dojechać i wrócić, a na samą opiekę 
już czasu nie starczy. Dlatego to świadczenie nie dość, 
że nie jest zróżnicowane, to jeszcze jest stanowczo za 
niskie, nawet dla tych osób o najniższych potrzebach. 
Ja rozumiem, że rodzina… Byłoby fatalnie, gdyby 
państwo chciało rodzinę także od finansowego wy-
siłku wyręczać, ale rodzinom trzeba pomóc, bo te 
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(senator M. Augustyn) miesięcznie”. Ale już w proponowanych poprawkach, 
co pachnie starą tradycją związaną ze słynną usta-
wą i słynnym „lub czasopisma”, w art. 4 nie jest na 
twardo zapisane „500 zł”, tylko jest napisane: „przy-
sługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej 
niż 500 zł”. Czyli ktoś może dostać 50 zł, 100 zł, 
150 zł. No, tak się nie robi. Trzeba wprost powiedzieć, 
że nie chcecie państwo dać tym niepełnosprawnym 
więcej niż 1 tysiąc 600 zł – bo 1 tysiąc 100 zł plus 
500 zł to jest 1 tysiąc 600 zł – i jak ktoś ma kwotę 
rzędu 1 tysiąca 450 zł, to dostanie maksimum 150 zł 
i nie więcej. To nie jest wysoka kwota, zwłaszcza dla 
osób będących tzw. więźniami piętra, niemających 
czasami wsparcia rodzinnego czy głęboko dotknię-
tych niepełnosprawnością i całkowicie niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji.

Dlatego poparłem poprawkę, podpisałem się pod 
poprawką pana senatora Libickiego, który słusznie 
zauważa, że dzieci, najpierw drugie, potem pierwsze, 
emeryci dostają wsparcie, które nie podlega żadnemu 
kryterium dochodowemu, a tych, którzy nie mogą się 
upomnieć, którzy są głęboko pokrzywdzeni zdrowot-
nie, głęboko pokrzywdzeni życiowo i walczą o to, aby 
żyć i egzystować, raptem dotyczy kryterium docho-
dowe, i to na poziomie o ponad 600 zł niższym niż 
najniższa pensja w tym kraju. Czy to jest humani-
tarne? Czy to jest właściwe podejście? Czy my tylko 
chcemy udawać, że dbamy o niepełnosprawnych? 
Dlatego bardzo proszę o poważne pochylenie się nad 
poprawką zgłoszoną przez pana senatora Libickiego 
razem z kolegą Augustynem i z moją skromną osobą. 
Wyznacznikiem cywilizacyjnym państwa jest m.in. 
to, jak się opiekujemy dziećmi, starszymi i niepełno-
sprawnymi. Gdyby tak mierzyć nasz poziom cywi-
lizacyjny, to to, co dla nich mamy do zaoferowania, 
stawia nas w gronie cywilizacji zachodniej niezwykle 
nisko. 

Senat może to zmienić, dlatego bardzo o to proszę. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Sejm przegłosował ustawę, która dawała duże 

wsparcie osobom niepełnosprawnym. Tę ustawę 
wspierają rodziny tych osób. Rodziny te słysze-
liśmy tutaj, za oknem. One miały nadzieję, że to 
wsparcie będzie istotne. Comiesięczny koszt lecze-
nia i rehabilitacji osoby niezdolnej do samodziel-
nej egzystencji wynosi co najmniej 4 tysiące zł. 
Pokrycie turnusu, który obecnie wyceniany jest na 

objąć opieką ze względu na ich potrzeby i uwzględnić 
możliwości zdobywania opiekunów i ich rąk do pracy.

Dziękuję, Panie Marszałku, za cierpliwość. 
Dziękuję państwu za uwagę. Skończę słowami, że 
mam mieszane uczucia co do tego. Przez lata wal-
czyłem – nie tylko ja – o to, żeby były jakiekolwiek 
większe pieniądze na rzecz tej grupy. Kiedy się po-
jawiają, to okazuje się, że nie są wykorzystane tak, 
by przynosić maksymalną korzyść temu środowisku. 
Szkoda, bo moglibyśmy dużo bardziej się cieszyć. 
(Oklaski)

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

Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wiele już zostało powiedziane. Ale powstaje wra-

żenie, że uchwalona w Sejmie ustawa komuś prze-
szkadza. I o ile zwykle albo nie wnosimy poprawek do 
ustaw sejmowych, albo tych poprawek jest niewiele, 
o tyle do tej ustawy, dobrej dla niepełnosprawnych, 
na posiedzeniu komisji wniesiono 1 poprawkę, która 
miała 3 strony, a odrzucono poprawki pana senatora 
Rulewskiego. Powstaje wrażenie, że to, że zrobiono 
coś dobrego dla niepełnosprawnych w Sejmie, nie 
wszystkim się podoba. I to mnie zmartwiło. A jak 
usłyszałem z ust niektórych przedstawicieli partii 
rządzącej, że to była pomyłka, że uchwalono dobrą 
dla niepełnosprawnych ustawę… No, trzeba powie-
dzieć, że mówienie „pomyłka” o czymś, co jest dobre 
dla najbardziej nieszczęśliwych, pokrzywdzonych 
osób, świadczy o pogardzie, jest haniebne i coś takie-
go nie powinno nigdy paść z ust posła czy senatora 
Rzeczypospolitej ani żadnego przyzwoitego człowie-
ka. Dlatego nie mówmy już o tej pomyłce, a mówmy 
o tych poprawkach.

Przypomnę, że płaca minimalna w Polsce od 
1 stycznia 2019 r. wynosi 2 tysiące 250 zł. Więc co 
z tego, że chwalimy się, że oferujemy komuś maksy-
malnie 1 tysiąc 600 zł? Niech każdy z nas weźmie 
1 tysiąc 600 zł i, będąc na wózku, niesprawnym umy-
słowo lub w inny sposób pokrzywdzonym, spróbu-
je za to przeżyć. Pan minister wspomniał, że dzieci 
niepełnosprawne do osiemnastego roku życia jeszcze 
dostają dodatkowo 500 zł. Ale jak ktoś ma 18 lat i parę 
miesięcy, już tych pieniędzy nie dostanie. Bo przy-
pomnę, że w pierwotnym tekście ustawy w art. 4 jest 
twardo zapisane: „świadczenie uzupełniające przy-
sługuje osobom uprawnionym w wysokości 500 zł 
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(senator B. Borusewicz) Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Waldemara Sługockiego, o przedstawienie sprawoz- Sługockiego, o przedstawienie sprawoz-ego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Sługocki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność zaprezentować sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca 
2019 r. ustawie o zmianie ustawy o ochronie prze-
ciwpożarowej.

Pan marszałek Senatu dnia 23 lipca 2019 r. skie-
rował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na 
posiedzeniu w dniu 30 lipca 2019 r., czyli wczoraj, 
komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył uchwalić 
załączony projekt uchwały.

Chcę poinformować pana marszałka, Wysoką 
Izbę, że odbyliśmy bardzo interesującą, ciekawą, 
ważną debatę na temat możliwości wsparcia jedno-
stek ochotniczej straży pożarnej ze środków budżetu 
państwa.

Chcę, abyśmy wszyscy zwrócili uwagę na to, że 
ochotnicza straż pożarna realizuje wiele niezwykle 
ważnych dla społeczności lokalnej, a także dla sys-
temu ochrony przeciwpożarowej zadań. I pragnę 
powiedzieć, proszę państwa, że w procedowanej 
ustawie są zadania, które ochotnicze straże pożar-
ne jako jednostki ochrony przeciwpożarowej będące 
jednocześnie stowarzyszeniami – o tym też należy 
wspomnieć – realizują…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mogę… Bardzo przepraszam, Panie 

Senatorze. Panie Senatorze, to szalenie przeszkadza. 
Dziękuję serdecznie.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Bardzo proszę o ciszę 
na sali.)

…Realizują od blisko 150 lat.
Warto też podkreślić, że w naszym kraju działa 

ponad 16 tysięcy 250 ochotniczych straży pożar-
nych, z czego blisko 4 tysiące 500 funkcjonuje w ra-
mach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
Ochotnicza straż pożarna zrzesza blisko 700 tysięcy 
druhen i druhów, członków czynnych, wspierających 
i honorowych młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Chcę państwu powiedzieć, że omawiana ustawa 
reguluje kwestie przekazywania środków na funkcjo-
nowanie ochotniczych straży pożarnych.

Chcę powiedzieć, że procedowana przez nas 
ustawa była przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej przy 422 głosach za. Nie było głosów prze-
ciw, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa stano-
wi o tym, że środki na realizację określonych zadań 
będą przekazywane za pośrednictwem jednostek…

6 tysięcy zł… Turnus, który zapewnia rehabilita-
cję, jest bardzo często poza zasięgiem tych rodzin, 
a przecież taką rehabilitację trzeba przeprowadzać 
w życiu takiej osoby nie raz, tylko wielokrotnie, 
przynajmniej raz w roku. To jest sytuacja grupy 
najbardziej poszkodowanej, której wsparcie pań-
stwa należy się przede wszystkim. Tymczasem mó-
wicie państwo – mówią to posłowie PiS, rząd PiS 
– że ustawę sejmową trzeba poprawić, tzn. że trze-
ba ją ulepszyć. No, „poprawić” należy rozumieć, 
w mojej ocenie, jak „ulepszyć”, a nie „pogorszyć”. 
Skoro 500+ jest przekazywane bez jakichkolwiek 
kryteriów, a tutaj wprowadza się kryteria, które 
ograniczają możliwości otrzymania wsparcia, róż-
norakie kryteria, to jak należy to określić? Według 
mnie jest to zastąpienie polityki społecznej polityką 
wyborczą. Polityka społeczna polega na tym, że 
wsparcie adresuje się do konkretnych grup, do tych, 
które najbardziej tego wsparcia potrzebują. Trwała 
niepełnosprawność członka rodziny, dziecka, które 
wyrasta i staje się człowiekiem dorosłym, ale sta-
le potrzebuje wsparcia, to przecież jest olbrzymie 
obciążenie dla rodziców, dla rodziny. Myślałem, że 
tego typu argumenty będą uwzględnione, dotrą do 
rządu, czyli do tych, którzy decydują, komu wspar-
cie należy się w pierwszej kolejności. Niestety, wi-
dzę, że byłem w błędzie. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli panowie senatorowie Jan Rulewski, 
Jan Filip Libicki, Mieczysław Augustyn i Tomasz 
Grodzki.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Nie, 
dziękuję.)

Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej 
ustawy zostanie przeprowadzone w dniu dzisiejszym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochro-
nie przeciwpożarowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1262, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1262 A.
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(senator sprawozdawca W. Sługocki) Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 
Senacie!

Jeśli chodzi o wypowiedź mojego poprzednika, to 
ja z bardzo wieloma jego opiniami się zgadzam albo 
się utożsamiam, ponieważ doświadczyłem na co dzień 
potrzeb ochotniczych straży pożarnych i Państwowej 
Straży Pożarnej. Zdaję sobie sprawę, jak mówię, z do-
świadczenia, że bez ich pomocy, bez ich działania, 
bez ich istnienia w ogóle funkcjonowanie starosty, 
wójta na szczeblu gminy czy powiatu jest niemożliwe, 
zwłaszcza gdy istnieją zagrożenia i to zagrożenia nie 
tylko pożarowe, bo ta straż, która funkcjonuje, i zawo-
dowa, i ochotnicza, jest dzisiaj wykorzystywana w ra-
zie zaistnienia wielu, wielu innych zagrożeń, czy to na 
drodze, czy powodziowych, czy takich bądź innych 
dolegliwości, choćby ze strony zwierzyny. W takich 
sytuacjach zawsze jest prośba o interwencję straży.

Jeśli chodzi o straże ochotnicze, to ja pamiętam 
okres początkowy, kiedy straże wchodziły do krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego. Byłem wtedy 
wójtem i pamiętam, że te jednostki nie miały nawet 
złotówki dotacji ze strony państwa. Dopiero z biegiem 
czasu, minęło już ponad 20 lat, sukcesywnie te stra-
że są wspierane. Jeśli chodzi o ostatni czas, ostatnie 
lata, to w ciągu tych ostatnich 4 lat mieliśmy ogrom-
ne pieniądze do podziału na te straże. Z Funduszu 
Sprawiedliwości w 2018 r. przeznaczono na to ponad 
100 milionów. W tym roku na jednostki, które są 
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, jest 
ok. 83 milionów zł, a na te jednostki, które są poza 
systemem – 44 miliony zł. W ramach tego funduszu 
inwestycyjnego, który był, w przeciągu ostatnich 
4 lat do straży został przekazany sprzęt za ponad 
500 milionów zł. Tak więc to jest naprawdę ogromne 
wsparcie dla tych jednostek.

Również ta ustawa przewiduje, że w tym roku 
będą dodatkowe środki w wysokości 82 milionów zł, 
przeznaczone właśnie na te straże. Ta ustawa o zmia-
nie ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwala, 
żeby nie tylko na sprzęt i inne elementy można było te 
pieniądze przeznaczyć, ale też na… W ustawie oprócz 
tego, powiedzmy, pierwszego punktu, czyli walki 
z pożarami, żywiołami, są jeszcze takie punkty, jak: 
organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu 
sportu i kultury fizycznej; organizowanie przedsię-
wzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę 
i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
upowszechnianie i wspieranie form współdziałania 
między lokalnymi partnerami społecznymi i gospo-
darczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Jak gdyby spór, który powstał na posiedzeniu 
komisji, to był spór, jak na końcu te środki rozdzie-

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panie Senatorze…
(Senator Janina Sagatowska: Oni ciągle rozma-

wiają.)
(Senator Alicja Zając: Co pan taki nerwowy?)
Proszę?
(Senator Alicja Zając: Co pan taki  nerwowy?)
Ja? Nie. Pan senator rozmawia i to przeszkadza.
…Są przekazywane za pośrednictwem jednostek 

samorządu terytorialnego. To ważne z kilku powo-
dów. Po pierwsze, proszę państwa, jednostki samo-
rządu terytorialnego, które świętują trzydziestolecie 
swego funkcjonowania, bo zostały powołane 8 marca 
1990 r., w myśl zasady subsydiarności, pomocniczości 
realizują te zadania, które mogą realizować, które naj-
lepiej identyfikują i które trafnie realizują, wspierają. 
Bez wątpienia ochotnicze straże pożarne są przez 
jednostki samorządu terytorialnego od początku ich 
istnienia, samorządów terytorialnych, gmin, wspiera-
ne, trafnie wspierane, o czym wczoraj na posiedzeniu 
komisji zarówno z panem ministrem, jak i z panem 
generałem także rozmawialiśmy. Wydaje się, że ten 
system wspierania jest niezwykle nie tylko efektyw-
ny, ale i racjonalny. Wystarczy powiedzieć, że tak re-
alizowanych jest wiele innych zadań ważnych z punk-
tu widzenia funkcjonowania państwa polskiego, ale 
także Polek i Polaków. Za pośrednictwem jednostek 
samorządu terytorialnego przekazywane są środki na 
realizację m.in. programu 500+. Tutaj jednostki samo-
rządu terytorialnego doskonale wypełniają swą rolę.

Jesteśmy przekonani, że także w tym zakresie 
przekazywanie środków na funkcjonowanie ochot-
niczych straży pożarnych poprzez jednostki samo-
rządu terytorialnego nie tylko pozwoli efektywnie je 
przekazywać, ale także budować swoistego rodzaju 
synergię, komplementarność pomiędzy środkami, 
które są przekazywane przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Oczywiście wniosek został zgłoszo-
ny także przez mniejszość i, jak rozumiem, zostanie 
zaprezentowany przez mego komisyjnego kolegę.

Tym samym w imieniu większości Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej 
zwracam się do pań i panów senatorów o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Serdecznie dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Andrzeja Pająka, o przed-
stawienie wniosków mniejszości komisji.
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(senator sprawozdawca A. Pająk) Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Senatorze, pan wspomniał, że na posiedze-
niu komisji odbyła się szeroka dyskusja na temat OSP 
w ogóle i różnych działań wspierających ochotnicze 
straże pożarne. W związku z tym mam pytanie. 

Czy podczas tej dyskusji, podczas posiedzenia 
komisji dyskutowano również na temat postulatu, 
który przez środowisko OSP od lat jest przedstawiany, 
aby w formie jakiegoś dodatku emerytalnego jak-
by usankcjonować jakąś kwotą wieloletnią służbę 
w ochotniczych strażach pożarnych? Czy w ogóle 
na temat takiego mechanizmu była mowa podczas 
tej dyskusji, podczas posiedzenia komisji? Dziękuję.

(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to bardzo 

ważne i, jak myślę, frapujące wielu z nas pytanie, ale 
muszę szczerze przyznać, że w dyskusji taki wątek 
się nie pojawił.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Senatorze, chciałbym się dowiedzieć, skąd 

się wzięły te pieniądze, te 82 miliony zł. Czy to są 
środki budżetowe? Skąd te środki tak nagle się wzięły, 
i to teraz, przed przerwą, tak że w tym nagłym trybie 
musimy pracować? Dlaczego akurat w tym momen-
cie? No, pewno każdy z nas wie, pewno każdy zna 
tę przyczynę, ale pytam: gdzie się te środki znalazły, 
z jakich są źródeł? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku. Dziękuję, Panie 

Senatorze.
Panie Senatorze, zgodnie z uzasadnieniem procedowa-

nej nowelizacji przedstawionym przez pana ministra oraz 
przez obecnego tutaj pana generała… Dowiedzieliśmy 
się, że środki te pochodzą z budżetu państwa – jest to 
kwota 82 milionów zł. Nie potrafię powiedzieć, skąd 

lić, bo wszystko inne było mniej istotne. Poprawki, 
które były wprowadzone, przegłosowane w Sejmie, 
przewidywały, że na końcu jak gdyby będzie podział 
tych środków przez jednostki OSP, ewentualnie przy 
wsparciu jednostek samorządu czy poprzez jednostki 
samorządu. Propozycja poprawek z naszej strony, któ-
ra została odrzucona stosunkiem głosów 4:3, przewi-
dywała, że ten końcowy rozdział i jakby kwalifikacja, 
przekazywanie wniosków będzie dokonywane przez 
PSP, będzie to w pełnej konsultacji, uzgodnieniu po-
między OSP i jednostkami powiatowymi, będzie 
przekazywane to do województwa i po zatwierdzeniu 
będzie to finansowane.

Jeśli chodzi o rozdział tych środków, to jeszcze bę-
dzie podjęta decyzja, ile ewentualnie na poszczególne 
te punkty, które są wymieniane w ustawie, będzie 
środków przypisanych, ale to już jest w kompetencji 
pana ministra i jego, że tak powiem, organu wyko-
nawczego, jakim jest komenda główna.

My złożyliśmy 3 poprawki – ja już ich nie będę 
składał, bo one były złożone na posiedzeniu komisji 
– w których wnosimy właśnie o to, żeby była zacho-
wana pewna spójność, pełna ciągłość, tak żeby ten 
proces podziału czy akceptacji na końcu był zgod-
ny z rozporządzeniem i z tym, co jest do tej pory, 
żeby ten proces przebiegał właśnie w ten sposób. I to 
jest ta jakby różnica pomiędzy tymi 2 głosowania-
mi, które były. Z jednej strony był zgłoszony prze-
ze mnie ten podział, a w ustawie był wprowadzony 
inny. Uważamy, że w wyniku przyjęcia tej ustawy 
następuje pewna dychotomia, a te poprawki przy-
wróciłyby ten element, że tak powiem, jednorodności 
w podejmowaniu decyzji co do podziału, opiniowania 
i później przyznawania tych środków.

To ja mam takie uwagi co do tego. Proszę o przy-
jęcie wniosku mniejszości o przyjęcie tych poprawek, 
których, tak jak mówię, już nie będę składał, bo one 
były złożone na posiedzeniu komisji, które było wczo-
raj. Dziękuję bardzo.

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

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

Zgłasza się pan senator Jackowski.
Do kogo jest kierowane pytanie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Ja kieruję pytanie do pana senatora 
Sługockiego, do sprawozdawcy komisji.)

Proszę bardzo pana senatora o zajęcie miejsca na 
mównicy.

Proszę, Panie Senatorze.
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(senator W. Sługocki) Panie Senatorze, ja jeszcze pozwolę sobie na po-
czątku wrócić do tego pierwszego pytania, które pan 
zadał, bo na to pytanie odnoszące się do tych emery-
tur… Ten temat był poruszany w Sejmie. Ja, czytając 
sprawozdanie, wyczytałem, że pani minister Witek 
powiedziała, że jest zespół na Dolnym Śląsku, któ-
ry przygotowuje… Cytuję: „przygotowujemy dużą 
ustawę, w której chcielibyśmy docenić ochotników, 
strażaków”. Nie wiem, czy kiedyś nie pojawi się taka 
duża ustawa i czy coś takiego nie będzie… Bo jeśli 
chodzi o te postulaty, to pamiętam, że nawet osobi-
ście, jeszcze jako wójt, jako starosta, też takie wnioski 
składałem, żeby kiedyś uszanować tych strażaków. 
I to jest jakby odpowiedź na to pańskie pierwsze py-
tanie.

A jeśli chodzi o to drugie pytanie, które pan zadał 
już bezpośrednio mnie, to rzeczywiście to był projekt 
z przedłożenia rządowego, to ministerstwo przedłoży-
ło ten projekt. Odnośnie do tej sumy, odnośnie do tych 
pieniędzy i tego, skąd one są – takie było pytanie – to 
myślę, że może już pan minister odpowie. Jednak nie 
sądzę, żeby zgłaszano projekt, wiedząc, że nie ma na 
to pieniędzy.

No, ten projekt rządowy, który był przedłożony… 
On miał taką formułę, jaka została przygotowana, 
przedłożona, ale Sejm zmienił… No, ma do tego 
prawo. A wracając do tego, o co pan pytał, to trzeba 
powiedzieć, że pierwotnie to było takie, jak zostało 
przedstawione, i poprawki to przywracają.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Skorzystam z możliwości skierowania pytania do 

mojego szanownego kolegi, pana senatora Andrzeja 
Pająka. Panie Senatorze, jak wytłumaczyć to, że 
jednak 422 posłów zagłosowało za przyjęciem tej 
ustawy, o co pyta pan senator Jackowski, a tylko 3 
się wstrzymało? Mam rozumieć, że 422 posłów się 
pomyliło? Większość parlamentarna się pomyliła czy 
nie przygotowała się do procedowania tej ustawy, nie 
miała wystarczającej wiedzy? Stawiam pytania, ni-
czego nie insynuuję. Bardzo proszę, Panie Senatorze, 
o odpowiedź. Dziękuję bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Trudno mi tu odpowiadać za posłów, za to, jak to 

przebiegało w Sejmie. No, bliżej… To pytanie można 
przekierować do pana ministra, bo przypuszczam, 
że panowie czy pan minister lub pana przełożony, 
czy ewentualnie pan komendant, był tam. Tak że ja 

ten pośpiech i dlaczego jest taka, a nie inna procedura 
przekazywania tych środków, aczkolwiek podkreślałem 
w swoim wystąpieniu, że 422 senatorów…

(Senator Waldemar Bonkowski: Posłów.)
…było za przyjęciem tej ustawy w kształcie, o któ-

rym opowiadałem. Opisywałem przepływ tych środków 
za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, 
jak również wiele z tych zadań. Wspominałem także 
– powtórzę to raz jeszcze – że realizuje to oczywiście 
jakże ważną konstytucyjną zasadę pomocniczości.

Niemniej jednak, o czym mówił mój szanowny 
kolega, pan senator Andrzej Pająk, pojawiła się po-
prawka, zgłoszona wczoraj podczas obrad komisji 
przez mniejszość, mówiąca o tym, że środki te mają 
być przekazywane za pośrednictwem komendanta wo-
jewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, co budzi 
sprzeciw – nie tylko mój, ale i większości senatorów 
uczestniczących we wczorajszych obradach komisji 
– dlatego że wszyscy w Polsce od 1990 r., czyli od 
momentu wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, wiemy, że ochotnicza straż 
pożarna… Ale także regulują to inne kwestie, inne 
regulacje prawne. Samorządy bardzo dobrze współ-
pracują z ochotniczymi strażami pożarnymi i wpisują 
się w te – jakże ważne z punktu widzenia społeczności 
lokalnych, ale także systemu przeciwpożarowego, bez-
pieczeństwa wewnętrznego – sprawy. I dlatego budzi 
to nie tylko wątpliwości, ale też sprzeciw. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Zgłasza się pan senator Jackowski.
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do przedstawiciela mniejszości, do 

pana senatora Pająka. Proszę może… Mogę zadawać 
już pytanie?

(Senator Andrzej Pająk: Tak, tak, proszę bardzo.)
Proszę przybliżyć Wysokiej Izbie, jaka była historia 

tego projektu, tzn. jaki zapis dotyczący finansowania 
tych zadań był w pierwotnym przedłożeniu rządowym, 
a jaki wyszedł z Sejmu. Może to uprości naszą dysku-
sję, bo w mojej opinii to, co proponuje mniejszość, jest 
de facto przywróceniem pierwotnego brzmienia tego 
projektu, który trafił do parlamentu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję bardzo.
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(senator A. Pająk) po dniu ogłoszeniu. Czy przewidujemy, że w miesiącu 
sierpniu czy we wrześniu będą w Polsce jakieś pożary 
i w związku z tym trzeba jak najszybciej tę ustawę 
wprowadzić? Co jest przyczyną, że rezygnujemy tu 
z zasad techniki prawodawczej? Moim zdaniem nie 
ma tu żadnych uwag, żeby nie przeprowadzić tego 
zgodnie z tą techniką. Dlaczego skrócono vacatio le-
gis do dnia następnego po dniu ogłoszenia? Dziękuję.

Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja – tak jak poprzednio – spróbuję 

jeszcze odpowiedzieć w związku z pytaniem pana 
Jackowskiego. Uważam, że najważniejsze w tej usta-
wie jest to, że te pieniądze dla straży w ogóle będą. 
Gdyby ich nie było, to choćby były złote sposoby, 
to… No, czym wtedy dzielić?

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Florka, to 
chciałbym powiedzieć, że taki był zapis w przedło-
żeniu rządowym i on został przyjęty. Trudno mi tu 
odpowiedzieć do końca. Proszę ewentualnie przekie-
rować to pytanie do pana ministra.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dziękuję także za to pytanie. 

Chcę powiedzieć, że nie tylko praktyka prawodaw-
cza, ale także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
mówią o tym, że minimalny okres vacatio legis powi-
nien wynosić 14 dni. Myślę, że być może pan minister 
na to pytanie bardzo wiążąco odpowie i uzasadni, 
dlaczego ta ustawa wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. Ja nie widzę tu argumentów. Pytał pan, czy 
coś się pali. Być może coś się pali, ale nie wiem, czy 
zdążymy przeprowadzić chociażby procedurę nabo-
ru wniosków, którą pan minister wspólnie z panem 
generałem wczoraj na posiedzeniu komisji zakreślili. 
Niemniej jednak myślę, że warto szanować orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego i szanować technikę 
stanowienia prawa w Polsce. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania?
Nikt się nie zgłasza.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

tu nie odpowiem. Jednak to, że 420 posłów to prze-
głosowało, nie jest dla nas, senatorów, argumentem 
przesądzającym o tym, że nie możemy jakiejś po-
prawki wprowadzić.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze raz pyta pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja mam pytanie do pana senatora Sługockiego.
(Senator Waldemar Sługocki: Miód na moje serce.)
Czy nie sądzi pan, że ta ustawa jest tak dobra, że 

ze względu na sprawy ogólne została poparta przez 
422 posłów? Pewnym istotnym fragmentem tej usta-
wy jest sposób finansowania wspomnianych zadań. 
Jednak posłowie, popierając ogólne założenia tej 
ustawy, nie mogli z tego jednego powodu głosować 
przeciwko tej ustawie. No, wtedy byłoby to trochę 
niezgodne z ich intencjami. Dziękuję.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Chcę powiedzieć, bardzo uczciwie, jak tu przed 

panem stoję, że najmocniejszym elementem procedo-
wanej, omawianej, dyskutowanej tu przez nas ustawy, 
jest właśnie sposób przekazywania środków publicz-
nych na rzecz realizacji zapisanych w ustawie 4 punk-
tów, czyli przekazywanie środków przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Tak, to jest fantastyczny 
sposób i całym sercem go wspieram. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do panów senatorów spra-

wozdawców?
Pan senator Florek.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Chodzi mi o art. 4 ustawy: ustawa wchodzi w ży-

cie z dniem następującym po ogłoszeniu…
(Senator Waldemar Sługocki: Do mnie, czy…)
No, może do obydwóch panów, to już panowie 

mogą sobie zdecydować.
„Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia”. Zgodnie z techniką prawodawczą 
– wszyscy o tym wiemy – ten termin to jest minimum 
14 dni. Chciałbym, żebyście państwo uzasadnili, dla-
czego ustawa wchodzi w życie z dniem następującym 
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(wicemarszałek M. Seweryński) czasem w ten sposób: strażaka, oczywiście strażaka 
ochotnika, można poznać po tym, że zmierza on tam, 
skąd inni uciekają. To jest dobra definicja ofiarności 
strażaków. My wszyscy – i państwo, i społeczeństwo 
– jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Wszystkim, 
i strażakom zawodowym, i ochotnikom. To jest na-
prawdę wielka sprawa.

Proszę państwa, Polska w ogóle jest wyjątkowym 
krajem, który dysponuje takim potencjałem ratow-
niczo-gaśniczym, jakim są właśnie jednostki OSP. 
Nigdzie w Europie w takiej skali tego nie spotkamy. 
Zresztą polska straż pożarna zyskała, tym razem 
państwowa, chociaż my nie dzielimy strażaków… 
Z punktu widzenia formalnego te 2 płuca, jak ja to 
nazywam, systemu ratowniczo-gaśniczego są podzie-
lone, ale działają razem, są zintegrowane i są 2 płuca-
mi tego samego organizmu. Rok temu, o ile wszyscy 
pamiętamy, właśnie Państwowa Straż Pożarna, pol-
ska straż pożarna, uzyskała wielką sławę i niezwy-
kle dobrą opinię w Szwecji, kiedy uczestniczyła tam 
w gaszeniu pożarów lasów. Cała Europa podziwiała 
nie tylko profesjonalizm, nie tylko dobrą organizację 
polskich strażaków, lecz także sprzęt i wyposażenie, 
które okazały się nie gorsze od tych, którymi dyspo-
nują podobne formacje w krajach Europy Zachodniej, 
tych bogatszych, o dłuższej tradycji wspierania takich 
formacji. Nasza straż naprawdę zasługuje na wielkie 
uznanie i to uznanie niniejszym chcę tutaj wyrazić. 
Kieruję je zarówno pod adresem Państwowej Straży 
Pożarnej, jak i tych licznych jednostek ochotniczych 
straży pożarnych oraz wszystkich druhów ochotników.

Teraz przechodzę już do istoty nowelizacji ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej. Chcę powiedzieć, że 
dotychczas w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, 
w ustawie, która dotąd obowiązywała, w art. 19 były 
zdefiniowane zadania ochotniczych straży pożarnych, 
które sprowadzają się do tego, że… Zaraz, czy to jest 
art. 19? Nie, art. 32. Przepraszam bardzo. To dotyczy 
finansowania ochotniczych straży pożarnych. I ten 
artykuł, przypomnę, brzmi tak: „Koszty wyposa-
żenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia goto-
wości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej 
ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Koszty 
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnie-
nia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej 
ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1. Gmina 
ma również obowiązek: bezpłatnego umundurowania 
członków ochotniczej straży pożarnej; ubezpieczenia 
w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej 
straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarni-
czej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe 
nieimienne; ponoszenia kosztów okresowych badań 
lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6”. I środ-
ki na te zadania jednostki samorządu terytorialnego 
mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym 
w formie dotacji.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Jarosław 
Zieliński, chce zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Tak.)

Zapraszam na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To jest ważna ustawa, choć krótka, regulująca pe-

wien jasno określony, ważny zakres spraw związany 
z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. 
Zanim przejdę do istoty tej nowelizacji, chciałbym 
powiedzieć, że Ochotnicza Straż Pożarna… W Polsce 
jest dzisiaj ponad 16 tysięcy jednostek OSP, z czego, 
jak powiedział pan senator, prawie 4,5 tysiąca to są 
jednostki włączone do krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego. Wszystkie one są bardzo ważne i po-
trzebne. Gdyby nie one, to – wobec różnorodności 
zagrożeń, na jakie reagują Państwowa Straż Pożarna 
i straże ochotnicze – zapewne należałoby rozbudować 
straż państwową, a to pociągnęłoby za sobą bardzo 
znaczące koszty. Dzisiaj jest w Polsce 30–31 tysięcy 
etatów w Państwowej Straży Pożarnej, a strażaków 
ochotników, druhów ochotników jest kilkaset tysięcy. 
Ponad 100 tysięcy spośród nich to są ci, którzy dzia-
łają w jednostkach włączonych do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego.

Zdarzeń jest dużo. Mniej więcej co minutę… 
W 2018 r. dokładnie co 1 minutę i 2 sekundy gdzieś 
w Polsce strażacy państwowi, zawodowi bądź ochot-
nicy wyjeżdżali do zdarzeń. To oznacza, że było po-
nad 500 tysięcy zdarzeń. W ciągu roku różnego typu 
zdarzeń było w Polsce 502 tysiące. Rok wcześniej 
było ich nawet więcej, bo 520 tysięcy. Można sobie 
wyobrazić skalę różnorodnych zagrożeń, nie tylko 
pożarów, nie tylko wypadków komunikacyjnych, ale 
także najróżniejszych miejscowych zagrożeń, na które 
reagują strażacy.

Struktura działań jest taka, że połowę zdarzeń 
obsługuje Państwowa Straż Pożarna, a drugą poło-
wę, a więc ok. 250 tysięcy – albo Państwowa Straż 
Pożarna wespół z jednostkami OSP, albo jednostki 
ochotniczej straży pożarnej samodzielnie. Często się 
zdarza, bardzo często, że jednostki OSP są pierwsze 
na miejscach zdarzeń, bo są gęsto rozsiane po kraju 
i są najbliżej, a poza tym strażacy druhowie są bardzo 
ofiarni, pędzą do miejsc zagrożonych najszybciej, 
jak tylko mogą. Widzimy to niejednokrotnie, jeż-
dżąc po kraju, doświadczając tego. Nawet mówi się 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) nia wspierać finansowo. Zmiana w art. 1 nowelizacji 
ustawy mówi o tym właśnie, w jaki sposób, z jakich 
źródeł mogą być te zadania wspierane. Koszty reali-
zacji tych wymienionych zadań mogą być pokrywane 
z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego i ze środków przekazywanych przez 
jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzy-
szenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. Na 
razie nie… Mówię o źródłach finansowania, w tym 
o budżecie państwa. Konkretne źródła… Za chwilę 
do tego wrócę. Były pytania, więc odpowiem, ale to 
za moment. Zwróćcie państwo uwagę, że to są ważne 
zapisy, które powodują, że te zadania nie będą pozo-
stawały bez wsparcia finansowego. Tak więc budżet 
państwa będzie mógł przekazywać środki finansowe 
na zdefiniowane w art. 19 ust. 1a zadania. Ale będą 
mogły to robić – będą mogły, nie musiały – także jed-
nostki samorządu terytorialnego ze swoich budżetów. 
Dzisiaj one mogą to czynić tylko w przypadku zadań 
zdefiniowanych dzisiaj w ustawie o ochronie przeciw-
pożarowej, które już przywoływałem. Kolejny zapis 
mówi o tym, że w formie dotacji to będzie możliwe. 
To jest też ważny zapis, ważne sformułowanie.

Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, jest zasadą… 
Dochodzę tutaj do kwestii swoistego sporu o popraw-
ki czy o wniosek mniejszości w tym przypadku. Otóż 
dzisiaj obowiązującą zasadą jest, że środki z budżetu 
państwa dla jednostek OSP są przekazywane bezpo-
średnio do tych jednostek, nie za pośrednictwem sa-
morządu terytorialnego. Środki przekazywane przez 
samorząd są oczywiście kierowane do tych jednostek 
także bezpośrednio, no ale to są środki samorządu. 
Czyli tak: środki z budżetu państwa poprzez państwo 
do jednostek samorządu, środki samorządowe do jed-
nostek samorządu… I jakby jeden organ drugiego nie 
rozlicza. To nie jest tak dzisiaj, że ktoś bierze czyjeś 
pieniądze, przekazuje je i ma nad nimi władztwo. 
Prosta zasada jest tu utrzymana i w przedłożeniu 
rządowym taka ona była: środki budżetu państwa 
przekazuje i rozlicza państwo, tj. minister właściwy 
do spraw wewnętrznych, jak jest to powiedziane… 
Tutaj pokazana jest ta droga, opisane jest, że dzieje się 
to za pośrednictwem komendantów wojewódzkich, 
przy zaopiniowaniu przez komendantów powiato-
wych itp. To wszystko jest zdefiniowane. A samorząd 
nie rozlicza pieniędzy rządowych, nazwijmy to. To 
jest tak: rząd, budżet, państwo swoje przekazuje i roz-
licza, a samorząd swoje. I to jest reguła zdrowa, to jest 
reguła prawidłowa i chciałbym państwa senatorów, 
Wysoki Senat prosić, żeby w głosowaniach powrócić 
– bardzo do tego zachęcam – do treści przedłożenia 
rządowego.

Było pytanie, ilu posłów w Sejmie głosowało za 
ustawą. Ja jestem posłem i mogę na to pytanie odpo-
wiedzieć. Za ustawą głosowała większość oczywiście 
– Prawo i Sprawiedliwości jako klub parlamentarny, 

Wiemy doskonale, że straże pożarne, ochotnicze 
straże pożarne spełniają znacznie więcej funkcji niż 
tylko sama działalność stricte ratowniczo-gaśnicza, 
ta, która jest dzisiaj zdefiniowana właśnie w ustawie 
o ochronie przeciwpożarowej. Strażacy ochotnicy 
spełniają bardzo ważne funkcje też w zakresie upo-
wszechniania kultury, budowy wspólnoty lokalnej, 
działań na rzecz sportu, podnoszenia sprawności 
samych strażaków, także innych osób, które współ-
pracują ze strażą pożarną, choćby młodzieży, która 
garnie się do drużyn młodzieżowych, a także choćby 
podejmują działania szkoleniowe na rzecz propagowa-
nia zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowa-
nym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej, wypadków 
komunikacyjnych czy innych miejscowych zagrożeń. 
Ale te zadania nie są nigdzie zdefiniowane ustawowo. 
One są zdefiniowane co najwyżej w statutach jedno-
stek OSP, i to nie we wszystkich. Bo, przypomnijmy, 
każda jednostka OSP jest stowarzyszeniem i działa 
na zasadzie prawa o stowarzyszeniach. I te statuty 
definiują zadania jednostek OSP jako stowarzyszeń. 
Ale rangi ustawowej te inne zadania, oprócz tych 
podstawowych, nie mają. Omawiana nowelizacja 
zmierza ku temu, żeby oprócz tego, co było dotąd 
zapisane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, za-
pisać w ustawie te inne zadania, czyli, krótko mówiąc, 
podnieść je do rangi ustawowej. I temu poświęcona 
jest zmiana pierwsza, czyli „w art. 19 ust. 1a otrzy-
muje brzmienie”… I ta zmiana brzmienia polega na 
tym, że oprócz walki z pożarami i klęskami żywio-
łami lub innymi miejscowymi zagrożeniami w kolej-
nych punktach, od 2 do 5, są zdefiniowane właśnie 
te inne formy aktywności związanej z podstawową 
działalnością ochotniczych straży pożarnych, inne 
niż te bezpośrednio związane z walką z pożarami, 
klęskami żywiołowymi lub miejscowymi zagroże-
niami. Czyli: „organizowanie przedsięwzięć służą-
cych krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwala-
jących na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej 
w działaniach ratowniczych” – to jest pkt 2. Pkt 3: 
„organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kultural-
nych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej”. Pkt 4: „upowszechnianie 
i wspieranie form współdziałania między lokalnymi 
partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej”. Pkt 5: „propagowanie 
zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym 
w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miej-
scowego zagrożenia”. To są bardzo ważne zapisy, 
bardzo ważne punkty. Realnie wykonywane przez 
jednostki OSP już dzisiaj zadania są podnoszone do 
rangi zadań ustawowych.

Ale to tylko część istotnej wagi tego zagadnienia. 
Druga część dotyczy tego, aby można było te zada-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) państwa, dlatego że chcemy jak najszybciej zacząć 
wspierać ochotnicze straże pożarne w tym wymiarze, 
który definiuje ustawa. Czy ktoś, kto chce przedłu-
żać wejście w życie ustawy, nie chce dać strażakom 
ochotnikom tych pieniędzy? No, Droga Opozycjo, 
chcecie, żeby strażacy ochotnicy nie otrzymywali 
tych pieniędzy jeszcze przez jakiś czas?

(Głos z sali: Nieprawda.)
Czy też, kwestionując sprawę tych środków, bo 

taki głos tu padł, które mają być przekazane ochot-
niczym strażom pożarnym, chcecie, żeby ochotnicze 
straże pożarne ich nie otrzymały? Chyba wszyscy 
chcemy, żeby te środki zostały skierowane, w tym 
roku w wysokości 82 milionów zł, a w następnych 
latach w corocznie określanych wysokościach, na 
wsparcie działań ochotniczych straży pożarnych. Ja 
rozumiem polityczne wypowiedzi państwa z opo-
zycji, państwa senatorów, ale pomińmy to, bardzo 
o to proszę, dajmy druhom ochotnikom to wsparcie. 
Ono nie będzie wsparciem jednorocznym. Mówię 
o tym, bo tu się pojawiają jakieś skojarzenia z wy-
borami. Zawsze są jakieś wybory, za rok też będą, 
potem też będą. Prawda? Gdybyśmy się kierowa-
li kalendarzem wyborczym, to niczego byśmy nie 
uchwalili, czekalibyśmy, że może kiedyś nie będzie 
wyborów. Demokracja polega na tym, że są wybory, 
w związku z tym na to nie ma sensu patrzeć. bo a to 
są wybory samorządowe…Gdybyśmy to zrobili rok 
temu, to wtedy były wybory samorządowe, teraz są 
parlamentarne, przed chwilą były europarlamentarne, 
za rok będą prezydenckie. Gdybyśmy się tym kiero-
wali, to nigdy byśmy nie dali tego wsparcia druhom 
ochotnikom. Panowie Senatorowie, proszę na to tak 
popatrzeć. A rzecz w tym, żeby to wsparcie dać i to 
dać szybko. Nie jest to ustawa jednoroczna, nie jest to 
ustawa na wybory. Chcemy zacząć, ale chcemy, żeby 
to było kontynuowane, ktokolwiek by był przy władzy 
i ktokolwiek by rządził w przyszłości. Chcemy to 
kontynuować w kolejnych latach, oczywiście wiel-
kość tych środków będzie określana w zależności od 
możliwości budżetu państwa. A więc budżet państwa 
będzie wspierał te działania jednostek OSP, będą je 
mogły wspierać także samorządy. Na pewno nastąpi 
też jakaś synergia tych środków, bo sądzę, że wie-
le samorządów zechce skorzystać z tej możliwości 
i przekazywać swoje środki w możliwej wysokości, 
uzależnionej od woli i kondycji budżetu samorządo-
wego. Stwórzmy te warunki, proszę państwa, bardzo 
o to proszę.

Jeżeli chodzi o to, z jakich dokładnie źródeł bu-
dżetowych, z jakich części budżetu będą finansowane 
w tym roku te zadania, to powiem, że na to odpowiada 
art. 2 i art. 3 ustawy. Oczywiście te decyzje podejmie 
minister finansów bądź prezes Rady Ministrów, w za-
leżności od tego, jakiego rodzaju to będą przesunięcia, 
z jakich źródeł, ale po uchwaleniu ustawy, bo dopiero 

który stanowi zaplecze polityczne rządu, ale także 
inne kluby parlamentarne. No, nikt nie śmiał – z opo-
zycji również – tej ustawy nie poprzeć. I dobrze. Ale 
wcześniej było głosowanie nad poprawką, a wynik 
tego głosowania nie był dla rządu zadowalający – 
nie był, mówię to wprost – bo została zmieniona ta 
reguła przekazywania i rozliczania środków finanso-
wych. No, taki był wynik głosowania w Sejmie. Cóż 
można powiedzieć? Większość sejmowa rozstrzyga, 
no ale proces legislacyjny się nie kończy na Sejmie, 
bo jeszcze jest Senat. Mam nadzieję, że tutaj ta po-
prawka, ten wniosek mniejszości będzie wnioskiem 
większości, bo w gruncie rzeczy to powinien być 
wniosek… To powinno być tak, że ta poprawka po-
winna być przegłosowana przez większość w komisji 
senackiej. Nie stało się tak i mamy wniosek mniejszo-
ści. Mam nadzieję, że Wysoki Senat zechce pokazać 
większość parlamentarną taką, jaka ona jest w istocie, 
i przegłosować przedłożenie rządowe. Krótko mó-
wiąc, mam nadzieję, że większość senacka zechce po-
przeć wnioski mniejszości, o co bardzo proszę i o co 
się zwracam. W ramach wniosków mniejszości są 3 
poprawki. Jeżeli one zostaną przyjęte, to wrócimy 
do przedłożenia rządowego, do pierwotnego tekstu, 
tego wyjściowego, który tym jednym głosowaniem 
w Sejmie został zmieniony na niekorzyść. Mam na-
dzieję, że ta sprawa jest jasna, bo tutaj, chciałbym to 
bardzo wyraźnie…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, niech pan wykaże jeszcze trochę 

cierpliwości, bo na razie ja mam głos, a chcę jeszcze 
powiedzieć… Potem pan będzie pytał.

(Senator Waldemar Sługocki: Nie, nie, ja tylko…)
Ale niech mi pan teraz nie przerywa. Jeśli można, 

to niech mi pan teraz nie przerywa, bo…
(Senator Waldemar Sługocki: Nie przerywam.)
Jeśli pan marszałek mi przerwie, to będzie co in-

nego, ale pan nie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kon-

tynuować.)
Dziękuję, Panie Marszałku. Jest taki dobry zwy-

czaj w Senacie… W ogóle macie państwo sporo czasu, 
więc myślę, że poświęcicie mi go trochę.

(Senator Tomasz Grodzki: Senat to bardzo poważ-
na sprawa.)

Bardzo poważna sprawa, oczywiście, dlatego tutaj 
właśnie naprawiamy pewne rzeczy… Naprawiacie 
państwo pewne rzeczy, które czasami wychodzą 
z Sejmu w kształcie, który wymaga zmiany. Bardzo 
bym prosił, żeby dobrze odczytać tę sytuację i żeby-
śmy mogli wrócić do przedłożenia rządowego. Wtedy 
będzie można uznać, że cel ustawy został spełniony.

Było pytanie o to, dlaczego ustawa wchodzi w ży-
cie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. No, proszę 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) jeden organ, komendant główny Państwowej Straży 
Pożarnej, a zarazem szef Obrony Cywilnej Kraju. 
To było kwestionowane w Sejmie przez opozycję, 
a świetnie się sprawdza. To jest rozwiązanie, któ-
re przynosi bardzo dobre efekty i jest coraz szerzej 
chwalone przez samych strażaków oraz jednostki 
OSP. I to jest odpowiedź na głosy sprzeciwu opozycji.

Środki samorządowe w tej kompozycji finansowej 
to ok. 130 milionów zł.

Przy ważnych przedsięwzięciach można doko-
nać montażu finansowego środków z różnych źródeł. 
Właśnie dzięki zwiększeniu możliwości można zaku-
pić więcej sprzętu. Bywało tak, Szanowni Państwo, że 
kiedy jednostki aplikowały o środki do wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska, składano pewną sumę 
ze środków samorządu, czasem środków własnych 
jednostki, środków Lasów Państwowych, sponso-
rów i wojewódzkiego funduszu. I dalej brakowało 
pieniędzy, żeby zakupić samochód. Nie można było 
go kupić, było to niemożliwe z uwagi na ograniczo-
ne środki. Kiedy to scentralizowaliśmy i, że tak po-
wiem, zobaczyliśmy w całości, można było dokonać 
pewnych przesunięć i te niemożliwe zakupy stały się 
możliwe. To jest bardzo ważny proces.

My nie lubimy centralizacji, nie lubimy. Ale są do-
bre aspekty centralizacji. I to jest właśnie taki aspekt. 
Co lokalne, co regionalne, co zdecentralizowane, to 
zdecentralizowane, a co powinno być jednak skoor-
dynowane, a w związku z tym scentralizowane… Nie 
ma co się tego bać, uciekać od tego i jakoś źle tego 
oceniać. Tu mamy przykład bardzo dobrych efektów, 
które wynikają z tego, o czym mówię.

Proszę państwa, trzymając się tej zasady, jeszcze 
raz chcę powiedzieć, że jestem przekonany, że postu-
lat, by samorząd dysponował środkami rządowymi 
i je rozliczał, nie jest racjonalny. Samorząd ma moż-
liwość – ustawa mu ją daje – wspierać straże pożarne 
własnymi środkami. Administracja rządowa nic do 
nich przecież nie ma. To są środki samorządu. Jest 
tylko jedna zasada: to wszystko zarówno w przypad-
ku rządu, jak i samorządu musi być zrobione zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych, bo ona reguluje 
sposób przekazywania i rozliczania dotacji. Jasne 
jest to, że każdy musi się tego trzymać, każdy musi 
tego przestrzegać.

Kończę już swoje wystąpienie. Przepraszam za to, 
że ono trochę trwało, ale myślę, że wytłumaczyłem 
istotę rzeczy i cel ustawy, czyli poszerzenie ustawo-
wych zadań, inaczej mówiąc, podniesienie do rangi 
ustawy, zapisanie w niej zadań praktycznie wykony-
wanych przez jednostki ochotniczych straży pożar-
nych, przedstawiłem też państwu zasady finansowa-
nia. Myślę, że chyba jasna jest kwestia, w tej chwili 
powinna być chyba jasna, dotycząca tego, dlaczego 
chcemy przywrócić tekst przedłożenia rządowego. 
Ja reprezentuję rząd, więc siłą rzeczy jakby nie mogę 

to stworzy podstawę dla decyzji ministra finansów 
czy prezesa Rady Ministrów. Tak będzie w tym roku, 
bo ustawa wchodzi w życie w trakcie roku budże-
towego, więc muszą być zapisy, które upoważniają 
ministra finansów czy prezesa Rady Ministrów do 
tego typu działań budżetowych. Na przyszły rok i na 
kolejne lata będzie już można zaplanować te środki.

Proszę państwa, nie jest prawdą, że to jest jakaś 
nadzwyczajna ustawa, dlatego że ma wejść w życie 
dzień po ogłoszeniu. Takie przypadki są znane. To 
nie jest pierwszy przypadek tego typu, dotychczas 
nieznany w procesie legislacyjnym. No, choćby usta-
wa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawa 
o podatku akcyzowym i chyba elektroaktywności 
wchodziły właśnie w takim trybie. Pewnie takich 
ustaw jest więcej. Nie ma przeszkód legislacyjnych, 
aby ustawa wchodziła w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia, nie burzy to zasad demokratycz-
nego państwa. Nie zachodzi tutaj na pewno ryzyko 
naruszenia jakichkolwiek istotnych zasad demokracji, 
a przemawia za tym istotny interes społeczny. Chodzi 
o to, żeby jak najszybciej dać wsparcie jednostkom 
OSP.

Proszę państwa, przypomnę jeszcze w tym kon-
tekście, że… Mówiłem o tym, że środki budżetowe są 
przekazywane bezpośrednio do jednostek, tak samo 
samorządowe. Chciałbym jeszcze przypomnieć, jak 
to działa w ramach dobrej współpracy, powiedzieć 
o tworzeniu mechanizmów współfinansowania waż-
nych form wsparcia dla jednostek OSP. Jest tak choć-
by z zakupem samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
Od pewnego czasu, a drugi rok na pewno, realizujemy 
to w układzie scentralizowanym – wszystkie środki, 
jakie mogą być z różnych źródeł na ten cel przezna-
czone, tworzą montaż finansowy, co daje możliwość 
zakupu większej liczby samochodów. W tym roku 
kupujemy ok. 480 samochodów dla jednostek OSP 
w ramach tego montażu. Nigdy nie było zakupów 
w takim wymiarze. To jest rekordowy, absolutnie 
rekordowy rok, a już rok ubiegły wydawał się rekor-
dowy, kiedy tych samochodów było ok. 380. W tym 
roku jest jeszcze więcej. Dlaczego? Właśnie dlatego, 
że zostały skumulowane środki finansowe z różnych 
źródeł. Są to środki zarówno budżetowe, jak i sa-
morządowe. Z funduszu ochrony środowiska – to 
są środki budżetowe pochodzące z konkretnego, 
określonego funduszu – mamy w tym roku ponad 
100 milionów zł. Środki, którymi dysponuje MSWiA, 
to ok. 100 milionów, dokładnie 96 milionów zł. Tutaj 
są środki z dotacji dla KSRG i z dotacji dla jednostek 
spoza KSRG oraz środki ubezpieczeniowe.

To wszystko jest możliwe także dlatego, że zmie-
niliśmy zasady przepływu środków i dysponuje nimi 



42
83. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2019 r.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

(sekretarz stanu J. Zieliński) nany, że po uchwaleniu tej ustawy ochotnicze straże 
otrzymają kolejne wsparcie w tym roku, w kolejnych 
latach i będziemy przez to coraz bardziej bezpieczni. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Do mnie?)

…do przedstawiciela rządu związane z omawia-
nym punktem porządku obrad, ale wcześniej zgłaszał 
się pan senator Sługocki z wnioskiem o sprostowanie.

Proszę bardzo. Czego ono dotyczy?

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałem pana ministra poinformować, że wte-

dy kiedy podnoszę rękę, to nie jest oznaka tego, że 
chcę panu przerwać, jedynie chcę zgłosić się do zada-
nia panu pytania. Jest to sygnał dla sekretarza, pana 
senatora. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Sprawa jasna.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Dziękuję. Ja nie znałem tego obyczaju senackiego. 
Przepraszam.)

Pytanie zadaje pan senator Jackowski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym podrążył ten temat, 

o który pytałem pana senatora Pająka i pana senato-
ra Sługockiego. Cenna była w tym kontekście uwa-
ga pana senatora Pająka o deklaracji pani minister 
Witek z prac komisji sejmowej. Myślę tutaj przede 
wszystkim o postulowanym rozwiązaniu jakiegoś 
szczególnego uwzględnienia w systemie emerytal-
nym tych strażaków ochotników, którzy ochotniczo 
przez określoną liczbę lat wykonują swoje zadania, 
czyli żeby ta gratyfikacja była w jakiś sposób, powie-
działbym, wymierna. 

Proszę powiedzieć, czy takie rozwiązanie jest roz-
ważane podczas dyskusji na forum rządowym. Czy 
rząd myśli o jakimś rozwiązaniu systemowym w tym 
zakresie? Dziękuję.

niczego innego proponować. Ale czynię to z pełnym 
przekonaniem, dlatego że to jest naprawdę czytelny 
system, to jest system, który został dobrze przemyśla-
ny. On został już sprawdzony przy innych działaniach 
i wsparciu finansowym. Weźmy choćby – o, to jest 
ważne – Fundusz Sprawiedliwości. On rzeczywi-
ście w ubiegłym roku kwotą ponad 100 milionów zł 
wsparł jednostki OSP w całym kraju. Środki te były 
na tej samej zasadzie kierowane do jednostek OSP. 
Proszę państwa, prawie wszystkie jednostki skorzy-
stały, rzadko która w kraju z tego nie skorzystała, 
zdecydowana większość skorzystała. I to zostało 
bardzo sprawnie przeprowadzone, ze środków, któ-
rymi dysponował minister sprawiedliwości. To był 
bardzo ważny zastrzyk finansowy, ważne wsparcie. 
Jesteśmy wdzięczni ministrowi sprawiedliwości za to, 
że uwzględnił w tak dużej kwocie możliwość wspar-
cia jednostek OSP tymi pieniędzmi. No i wszystko to 
działało, działa i przynosi dobre skutki.

Proszę państwa, nasze jednostki OSP są w coraz 
lepszej kondycji, ale wymagają dalszego wsparcia za-
równo w sferze działalności podstawowej, jak i w sfe-
rze tej działalności, którą one realnie prowadzą obok 
tej głównej, związanej z bezpieczeństwem przeciw-
pożarowym i systemem ratowniczo-gaśniczym.

Na koniec chcę wspomnieć, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości wspiera z budżetu państwa te jed-
nostki w większym wymiarze, niż to było czynione 
wcześniej. Pierwszą poprawkę do budżetu wprowa-
dziliśmy już 2016 r., to była poprawka w stosunku 
do budżetu przygotowanego przez rząd PO-PSL. Już 
wtedy o 3,5 miliona zł zwiększyliśmy dotacje dla 
jednostek OSP. W kolejnych latach je zwiększaliśmy, 
tak że w ciągu 3 lat, w 2018 r., a w roku 2019 jest tu 
podobny wymiar finansowania, te środki wzrosły 
o 30,4%, tak, o 30,4%. w 2018 r. w stosunku do roku 
2015. To ma znaczenie. Do tego inne działania, o któ-
rych powiedziałem, i te z Funduszu Sprawiedliwości, 
i te związane z montażem finansowym z różnych źró-
deł, dają naprawdę dobre efekty. Jednostki ochot-
niczych straży pożarnych mają coraz lepszą kon-
dycję. Otrzymują one nowy sprzęt, przekazujemy 
im także sprzęt używany, jeszcze sprawny, dobry, 
z Państwowej Straży Pożarnej przy okazji zakupów 
nowego sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej.

Tak więc to wszystko jest systemowo prowadzone, 
z naprawdę wielkim uznaniem dla Państwowej Straży 
Pożarnej i dla ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze 
raz powtórzę: to są 2 płuca tego samego organizmu. 
My nie możemy nawet oddzielnie o tym wszystkim 
myśleć, trzeba myśleć łącznie i brać pod uwagę po-
trzeby i straży zawodowej, i straży ochotniczych.

Widząc w nich wielką wartość, jeszcze raz wszyst-
kim druhom ochotnikom dziękuję. Jestem przeko-
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liście art. 33a – bo tamto to był art. 33 – i w nim jest 
napisane, że koszty realizacji zadań, o których mowa 
w art. 19… To jest to, co pan cytował, czyli że zostały 
dołożone… To było to o kulturze itd., itd. A więc te 
koszty mogą być pokrywane z budżetu państwa, i mó-
wił pan o tym, mówił pan też o budżetach jednostek 
samorządu, że one też mogą… I tu jest to wszystko 
wyszczególnione. Czyli według tego te koszty mogą 
być pokrywane też z budżetu państwa. Ale w art. 33 
mamy wyraźny zapis, że muszą to być jednostki, któ-
re są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, 
czyli chodzi nie o te 16 tysięcy, a 4 tysiące straży. 

Stąd moje pytanie: czy ustawa dotyczy wszystkich 
jednostek OSP, czy tylko tych, które są w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, mamy blok pytań.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski pyta o doda-

tek, o ewentualny dodatek emerytalny dla druhów 
strażaków. Sprawa jest wszystkim dobrze znana, ma 
swoją historię. Jakby pan zapytał o to, będąc posłem 
opozycji, to ja bym zapytał pana o 8 lat, ale ponieważ 
pan nie jest posłem opozycji…

(Senator Piotr Florek: A o 4 lata…)
…czy senatorem opozycji, tylko Prawa 

i Sprawiedliwości, to o to nie zapytam. Ale pan wie, 
że problem jest trudny. Problem jest trudny konsty-
tucyjnie, bo te straże to są przecież stowarzyszenia, 
a w Polsce stowarzyszeń działających w przestrzeni 
publicznej jest bardzo dużo, tak więc tu jest jeden 
problem, konstytucyjny. A problem drugi, szczegó-
łowszy, dotyczyłby już tego, jakie byłyby kryteria 
przyznawania tego dodatku. Ale to wszystko oczy-
wiście można rozważać w warunkach możliwych 
do spełnienia, zarówno tych konstytucyjnych, jak 
i finansowych. Na pewno jednak ten postulat powi-
nien być przedmiotem uwagi.

Ja nie chcę mówić czy wprost coś zadeklarować 
w tej chwili, bo nie wiem jeszcze, jaki zakres obejmie 
ta nowa duża ustawa, która ma wspierać jednostki 
OSP. Na pewno dyskusja na ten temat przy okazji 
przygotowywania tego projektu się odbędzie, ale 
czym się zakończy, trudno przesądzić. Jest pewne, 
że ze względu na rolę i rangę roli jednostek ochotni-
czej straży pożarnej w systemie ratowniczo-gaśni-
czym i dalej, szerzej, mocniej, w systemie bezpie-
czeństwa państwa warto pewne kwestie uregulować 

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, może chwilę zaczekamy. Są jesz-

cze 2 pytania, połączymy je, a może będą wspólne…
Pan senator Sługocki i pan senator Florek.
Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące pro-

cedur. Zakładamy, że ustawa zostanie uchwalona do 
końca tego tygodnia. Kiedy planujecie państwo ogło-
sić pierwsze konkursy? Jak długo będzie trwała pro-
cedura naboru wniosków, weryfikacji? I kiedy moż-
liwe jest podpisanie pierwszych umów ze strażakami 
ochotnikami na realizację tych zadań mieszczących 
się w tych 4 priorytetach, które był pan uprzejmy 
zdefiniować? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, oczywiście nie zgodzę się z tym, 

co pan powiedział o terminach, że zasady techniki 
prawodawczej mówią wyraźnie, że vacatio legis to 
minimum 14 dni. Cały czas podtrzymuję, że to, co pan 
powiedział, że nie ma dobrego terminu… Ale prze-
cież między jednymi wyborami a drugimi na pewno 
jest tyle czasu, że nie trzeba w ostatniej chwili, na 3 
miesiące przed wyborami, wychodzić z taką ustawą 
i z takim vacatio legis, żeby zdążyć… Ale to tylko 
taka uwaga, nawiasem mówiąc.

Panie Ministrze, moje pytanie jest takie… Chodzi 
mi o to, żeby pan rozwiał moje wątpliwości. Mamy 
ustawę o ochronie przeciwpożarowej, tam jest art. 33, 
który mówi, że budżet państwa – a pytałem o to, to 
chodzi o środki budżetowe pochodzące z budżetu 
państwa – uczestniczy w kosztach funkcjonowania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których 
mowa w art. 15 pkty 2–6 i 8, a tam są wymienione 
m.in. ochotnicze straże pożarne, czyli tu jest wszyst-
ko okej, i dalej, po przecinku, jest napisane: „jeżeli 
jednostki te działają w ramach krajowego sytemu 
ratowniczo-gaśniczego”. Tego, jakie jednostki są 
w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, nie mu-
szę panu mówić – to są te wojewódzkie i powiatowe 
j.r.g… Co tam jest jeszcze? Można wymienić straże 
zakładowe… I tam jest ok. 4 tysięcy ochotniczych 
straży pożarnych. Czyli tu po przecinku jest napisane, 
że chodzi o te właśnie jednostki, które są w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym. Teraz państwo doda-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) towani do tego, żeby wystąpić niemalże natychmiast, 
w pierwszych dniach po ogłoszeniu ustawy z infor-
macją do jednostek OSP, z prostym formularzem, 
z bardzo prostym formularzem – jego projekt jest 
przygotowany, ale w tej chwili to jest dokument robo-
czy, bo nie ma jeszcze ustawy – tak aby jednostki OSP 
bez większego trudu… One nie mają administracji, 
one nie mają biur, nie mają swojej obsługi admini-
stracyjnej. Zresztą w ogóle Państwowa Straż Pożarna 
ma bardzo skromną obsługę administracyjną, to jest 
służba, w której bardzo mało jest etatów dedykowa-
nych obsłudze administracyjnej, bardzo oszczędna 
służba, ale w tej chwili mówimy o OSP. Tak więc 
aby jednostki nie miały jakichś problemów… Wydaje 
mi się, że nie będą miały żadnych problemów z tym, 
żeby zgłosić cel zgodny z ustawą, zapisany w tych 4 
punktach, od pktu 2 do pktu 5, i wnosić o uzyskanie 
dotacji.

Od razu odpowiadam, że oczywiście wszystkie 
jednostki będą mogły aplikować o te środki, nie tylko 
te z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, bo ten 
przepis, który cytował pan senator Florek, dotyczy 
określonych zadań i udziału państwa w tych zada-
niach, w finansowaniu zadań dla krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. Ale pan dobrze wie – zakła-
dam, że pan bardzo dobrze wie – że nie tylko jed-
nostki z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
otrzymują dzisiaj dotacje z budżetu, ale także, i to 
jest inna kwota, w innym zapisie budżetowym, że 
tak powiem, ujmowana, jednostki spoza krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego.

Ten system, nawiasem mówiąc – bo pan trochę, 
przepraszam, nie chcę pana dotknąć, pomieszał te de-
finicje – krajowy system ratowniczo-gaśniczy polega 
na tym, że są włączane do niego te jednostki OSP, 
które spełniają pewne kryteria. I to nie jest np. tak, 
że wszystkie jednostki zakładowe mają być w tym 
systemie albo jednostki jakiegoś innego rodzaju, tylko 
mają być w nim te, które spełniają określone kryte-
ria dotyczące ich potencjału i mobilności, a także 
rozlokowania terytorialnego, bo przecież komendant 
główny nie będzie włączał do krajowego systemu, 
i w związku z tym brał odpowiedzialności za finan-
sowanie tych istotnych zadań, jednostek w ten spo-
sób, że w jednym miejscu będą one gęsto rozsiane, 
a w innych miejscach nieliczne będą uwzględnione. 
To musi być też terytorialnie w sposób racjonalny 
rozłożone. To uzależnione jest też choćby od liczby 
zdarzeń, liczby wyjazdów, także potencjału, którym 
dysponują te jednostki.

Termin 14-dniowy, pan do tego jeszcze wrócił, Panie 
Senatorze… Już to wyjaśniałem. No, wydaję mi się, 
że nie ma sensu o tym dłużej rozmawiać, bo są znane 
przypadki – jeszcze raz powtórzę – że ustawy wchodzą 
w życie dzień po ogłoszeniu, następnego dnia po ogło-
szeniu. Ta ustawa z uwagi na to, że interes społeczny tego 

w przepisach ustawowych, tak jak one dzisiaj nie są 
uregulowane, a jak regulujemy choćby ten fragment 
w dzisiejszej nowelizacji, w tej, o której dzisiaj roz-
mawiamy.

Można powiedzieć, że to jest ważna, ale mała 
nowelizacja ustawy, dotycząca jednego zagadnie-
nia, czyli innych bardzo ważnych ról jednostek OSP 
oprócz tej roli podstawowej. Ale jest kwestia tego, 
żeby zdefiniować, zinwentaryzować – będziemy 
oczywiście o tym rozmawiali ze środowiskiem stra-
żackim – te wszystkie kwestie, problemy, które wy-
magałyby regulacji ustawowej, po to, żeby właśnie 
umocnić te jednostki OSP, jakoś bardziej wyraźnie 
osadzić w systemie ustawowym. Będą to choćby kwe-
stie ubezpieczeniowe, żeby przywołać jakiś przykład, 
na ten temat rozmawiamy, kwestie związane z tym, 
jak powinno wyglądać wsparcie dla strażaków, któ-
rzy ponoszą straty, którzy narażają swoje zdrowie, 
a czasem i życie. Dzisiaj to się różni, jeżeli chodzi 
o straż państwową i straż ochotniczą, przykładem jest 
droga do akcji, bo w samej akcji to jest regulowane, 
ale droga do zdarzenia… To taki przykład pierwszy 
z brzegu, ale ważny. Przywołuję go po to, żeby po-
kazać, o co tu może chodzić.

Pewnie – powtarzam – dyskusji na temat kwestii 
wsparcia, formy dodatku emerytalnego nie uniknie-
my i nie będziemy chcieli unikać, ale jak to rozwiązać, 
tego dzisiaj nie wiem, nie chcę niczego deklarować, 
bo jest za wcześnie.

Ale zauważcie państwo choćby taką sprawę jak 
ta, która dzisiaj się pojawia. No przecież każdy z nas 
wie, ile różnych zadań wykonują jednostki OSP, a to 
jest zapisane tylko w statutach albo i tam nie ma, bo 
nie we wszystkich statutach jest to zapisane.

Tak że ta duża ustawa, którą zapowiadała pani 
minister Elżbieta Witek, to jest na pewno sprawa już 
przyszłej kadencji parlamentu. Tego nie da się zrobić 
szybko, ale rozpoczynamy nad tym pracę. W tej chwi-
li trwają wstępne prace tego zespołu, o którym pani 
minister wspominała. Zinwentaryzujemy problemy, 
które wymagają uregulowania. Proszę też panie i pa-
nów senatorów o podpowiadanie ze swojego doświad-
czenia tego, co jeszcze w tej ustawie oprócz tego, 
co my zaproponujemy, powinno się znaleźć. Zresztą 
będą konsultacje i te robocze, nazwijmy to, przed 
przygotowaniem projektu, i potem te, którym zawsze 
poddawany jest projekt rządowy. Tak że to jest przed 
nami. Myślę, że to jest ważna sprawa. Ta zapowiedź 
dla strażaków jest istotna, bo oni wiedzą, czują, że 
to jest sfera, która wymagałaby większego wsparcia 
państwa. My chcemy to wsparcie przygotować.

Jeżeli chodzi o procedury i kiedy co będzie się 
działo, Panie Senatorze, po wprowadzeniu ustawy, 
to powiem tak. My oczywiście już jesteśmy przygo-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) (Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To jeszcze, Panie Ministrze, dodamy 2 pytania.
Pan senator Libicki, a potem pan senator Sługocki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Ministrze, moje pytanie jest następujące. 

Chciałbym wrócić do fragmentu pana dzisiejszego 
wystąpienia. Pan powiedział mniej więcej w ten spo-
sób, że chcecie państwo powrócić do tego pierwot-
nej sposobu rozdzielania tych środków, czyli przez 
powiatowe państwowe straże pożarne, dlatego że 
uważacie państwo, że to są środki rządowe, a więc 
powinny być rozdzielane przez, że tak powiem, te 
służby, które podlegają bezpośrednio rządowi. Czy 
ja to dobrze zrozumiałem? A jeśli nie, to poprosiłbym 
o wytłumaczenie tego fragmentu swojej wypowiedzi. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nie mogę się zgodzić z tym, że 

jeżeli środki są przekazywane z budżetu państwa, to 
powinny być rozliczane przez państwo. No, obaj… 
Ba, mało tego, chyba wszyscy na tej sali wiemy, że 
gros zadań zleconych przez rząd realizowanych jest 
przez samorząd terytorialny i że one są realizowane 
zgodnie z przeznaczeniem tych środków, z sukcesem 
dla całej społeczności, dla państwa polskiego. Ba, 
mało tego, wystarczy dodać, że chociażby struktura 
redystrybucji pieniędzy…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale pytanie, 
Panie Senatorze…)

Już, zaraz będzie pytanie, Panie Marszałku. Proszę 
dać mi szansę.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Oświadczenia 
później.)

Nie, to nie jest oświadczenie, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kon-

tynuować.)
Dziękuję bardzo.
Mówiłem o redystrybucji pieniędzy europejskich, 

bo to też są pieniądze publiczne. Instytucją zarzą-
dzającą i płatniczą jest samorząd, mimo że te środ-
ki de facto pochodzą z budżetu państwa. Ba, mało 
tego, blisko 26% sektora finansów publicznych to są 
pieniądze jednostek samorządu terytorialnego. Tak 
więc uważam, że to nie jest zasadne, tym bardziej 
że – i z tym się wiąże pytanie, Panie Ministrze – 

wymaga, bo chcemy jak najszybciej przyjść z pomocą 
w finansowaniu tych zadań, które i tak straże ochotnicze 
realizują… Interes społeczny każe tak właśnie to zapisać, 
a nie zwlekać z tym, nie odkładać, że tak powiem, tego 
mechanizmu, który miałby wejść w życie później. Po co?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

(Senator Waldemar Sługocki: Jeszcze 1 pytanie. Ja 
chciałbym, Panie Marszałku, dopytać, kiedy zostaną 
podpisane…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję. 
Proszę bardzo, następne pytania…)

To krótko. Wyznaczymy terminy zgłaszania. 
Trudno w tej chwili precyzyjnie powiedzieć, ale na 
pewno będzie to w krótkim czasie z uwagi na pro-
sty formularz zgłaszania tych zadań. Ten system 
jest przećwiczony, że tak się wyrażę, przy choćby 
przekazywaniu i rozliczaniu środków z Funduszu 
Sprawiedliwości – on bardzo sprawnie zadziałał. 
Zresztą ten system został zapisany w porozumieniu 
między ministrem sprawiedliwości a komendantem 
głównym Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj jest taka 
różnica – tylko taka różnica, można powiedzieć – że 
minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie tę 
rolę wypełniał, bo to są środki czy będą środki, które 
będą pozostawały w dyspozycji ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych. Tak więc może być tak, że 
jeszcze bliższe to będzie takiej naturalnej, codziennej 
współpracy i wsparcia tego ministerstwa, tego resortu 
dla jednostek OSP. Tamten resort na co dzień nie ma 
tych zadań, a i tak świetnie sobie z tym poradził, 
oczywiście przy naszym wsparciu i współpracy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja chcę wrócić do – jestem tu, naprzeciwko – tych 

środków finansowych. Koledzy z opozycji obawiają 
się, że przekazanie tej kompetencji w ręce Państwowej 
Straży Pożarnej jakoś zuboży straże czy że ograniczy 
je w działaniu to, że samorząd nie będzie tych środków 
przekazywał. Być może pan minister w swoim resor-
cie ma inne informacje, ale na moim terenie te straże, 
i Państwowa Straż Pożarna, i ochotnicza straż pożarna, 
działają ręka w rękę, działają bardzo wspólnie. 

Chcę dopytać, Panie Ministrze, czy być może pan 
ma z innych terenów jakieś skargi na to, że OSP i PSP 
działają niezbornie, są skonfliktowane. Może stąd 
ta obawa kolegów z opozycji o takie zapisy. Bo na 
moim terenie taki zapis bardzo dobrze się sprawdzi. 
Dziękuję.
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(senator W. Sługocki) dofinansować rząd, także przez samorządy. Tylko że 
rządowe środki chcemy rozliczać jako administracja 
rządowa, a samorządowe niech rozlicza administracja 
samorządowa.

Pan mówi, że są znane inne rozwiązania. 
Oczywiście, że są znane inne rozwiązania. Przecież 
tak naprawdę doskonale wiemy, że środki, którymi 
dysponuje samorząd, pochodzą z udziału w podat-
kach. Prawda? Tak więc to jest zupełnie oczywiste. 
A są także zadania zlecone przez rząd do wykonania 
przez samorządy – i samorządy otrzymują na to odpo-
wiednie kwoty. No, choćby program „Rodzina 500+” 
tak funkcjonuje. Prawda? A teraz powoli wchodzi też 
taki system, jeżeli chodzi o program „Czyste powie-
trze”. Samorządy też są tu zapraszane do współudzia-
łu – na nieco innej zasadzie, ale też będą miały swój 
udział w tym. A więc są znane różne rozwiązania, 
a tutaj stwarzamy możliwości i państwu – w sensie: 
rządowi – i samorządom, które mogą wspierać te 
jednostki, tak jak to się dzieje dzisiaj.

Tylko że… I tu od razu przechodzę do pytania pana 
senatora Libickiego. Ja mówiłem o powrocie do pier-
wotnego przedłożenia rządowego, a nie do pierwot-
nego systemu ‒ chociaż taki system, jak w przypadku 
jednostek OSP, jest dzisiaj znany w innych obszarach. 
A jeżeli chodzi o dotacje dla jednostek OSP, to tak to 
dzisiaj jest, że środki budżetowe są kierowane bez-
pośrednio do jednostek OSP, a samorządowe ‒ bez-
pośrednio przez samorządy do tych jednostek. A są 
takie dobre przykłady, o których przedtem mówiłem, 
współdziałania obu tych podmiotów i jeszcze innych 
podmiotów, jak choćby narodowego funduszu ochrony 
środowiska czy wojewódzkich funduszy, typu: kumu-
lujemy te środki, kupujemy więcej sprzętu, bo razem 
można więcej, są większe możliwości finansowe. Tak 
że my tylko chcemy wrócić do pierwotnego przedło-
żenia rządowego, do tekstu wyjściowego, który został 
zmieniony poprawką przyjętą w Sejmie. My chcemy 
wrócić do tego, co rząd przedłożył. I ja państwa, panie 
i panów senatorów, proszę, żeby tę poprawkę poprzeć, 
a przynajmniej proszę o to większość senacką, ale bę-
dziemy bardzo zadowoleni z każdego głosu za, nieza-
leżnie od tego, z jakiej części sali on padnie. To jest to.

(Rozmowy na sali)
Pan senator Majer pytał o współdziałanie OSP 

i PSP. Pytanie zadał pan senator mnie, ale powinien 
je pan zadać opozycji, bo ja nie mogę za opozycję odpo-
wiadać, ja jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości 
i nie znam takich przypadków, żeby były jakieś zgrzy-
ty pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a strażami 
ochotniczymi. Jeżeli były zgrzyty, to wysoko, na po-
ziomie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, bo on 
bronił środków finansowych, które otrzymywał, które 
dystrybuował. Ale to mamy za sobą, debata się przeto-
czyła dość dawno temu. W tej kadencji Sejmu mamy 

że na gminy został nałożony obowiązek w zakresie 
pokrywania kosztów wyposażenia, utrzymania, wy-
szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej. O tym 
mówi art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
I w tym kontekście, jak myślę, dobrze byłoby budować 
pewną komplementarność z tymi działaniami, o któ-
rych dyskutujemy. Pańskim zdaniem – i być może tak 
było… No, przepraszam, na pewno tak było, jak pan 
mówi, ale w mojej ocenie ten system, który znalazł 
się na tym etapie procedowania w tej ustawie, jest 
znakomity, więc dziwię się…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ciągle nie 
słyszę pytania, Panie Senatorze.)

Dziwię się, dlaczego państwo z takim uporem pró-
bujecie wypchnąć jednostki samorządu terytorialnego 
z redystrybucji pieniędzy na system szeroko pojętej 
ochrony przeciwpożarowej, łącznie z tymi 4 elemen-
tami, które był pan uprzejmy zdefiniować już dzisiaj 
wielokrotnie. Dziękuję bardzo.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Panie Senatorze, nikogo nie chcemy wypychać. 

Wręcz przeciwnie, zapraszamy samorządy teryto-
rialne do dalszej współpracy. Ona naprawdę, jeżeli 
chodzi o wspieranie jednostek OSP, jest świetna, i to 
niezależnie od tego, jakich opcji to dotyczy, bo wszy-
scy tak samo potrzebują bezpieczeństwa. Tutaj na-
prawdę polityka schodzi na daleki plan, kiedy chodzi 
o bezpieczeństwo ludzi. Strażacy nie pytają, kto jest 
poszkodowany, spiesząc do pożaru. Nie pytają, czy 
ktoś jest członkiem lub sympatykiem Platformy czy 
Prawa i Sprawiedliwości, to naprawdę nie ma zna-
czenia. Tak samo jest, jeżeli chodzi o zakupy sprzętu. 
My kierujemy się potrzebami, a nie poglądami poli-
tycznymi – zresztą nawet tych poglądów nie znamy. 
Tutaj ta polityka nie ma zupełnie żadnego znaczenia. 
Tak policja, jak i straż pożarna mają zapewnić bez-
pieczeństwo wszystkim niezależnie od tego, kto co 
myśli, bo wszyscy jesteśmy równymi obywatelami 
Rzeczypospolitej i wszyscy potrzebujemy bezpie-
czeństwa.

Ja wręcz protestuję przeciwko takiemu sformu-
łowaniu, że chcemy samorządy wypychać z tego 
systemu. Nie, samorządy finansują w swojej części 
straże ochotnicze, a w tej ustawie również otrzymu-
ją one swoją ścieżkę, bo stwarzamy możliwości do-
finansowywania tych zadań, które chce częściowo 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, myślę że… No, nie wiem, jakiego 

użyć sformułowania, żeby nie przejaskrawić tego, co 
chcę powiedzieć, i w żaden sposób pana nie obrazić…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Nie ma obawy.)

Myślę, że „wyłączenie” to będzie dobre słowo. 
Wyłączenie strażaków ochotników z systemu ‒ dysku-
towaliśmy o tym chociażby 2 lata temu ‒ przeznaczania 
środków pochodzących z ubezpieczeń czy też niewłą-
czanie ochotników strażaków w proces redystrybucji 
pieniędzy, podczas gdy za pośrednictwem jednostek 
samorządu terytorialnego łatwo by było tę komple-
mentarność zbudować, jest w mojej ocenie wielkim 
błędem. Jest to także niszczenie dorobku 30 lat funk-
cjonowania państwa prawa, państwa obywatelskiego, 
gdzie różnego rodzaju podmioty traktuje się w sposób 
podmiotowy, czyli zachęca się je do partycypowania 
w procesie podejmowania decyzji, w pewnym sensie 
samostanowienia o sobie. I uważam, że centralizacja 
decyzji w tym procesie jest dużym błędem.

(Senator Janina Sagatowska: To już mówiono.)
Chciałbym poznać państwa intencje. Dlaczego tak 

bardzo państwo nie chcecie upodmiotowić środowi-
ska ochotników strażaków i jednostek samorządu 
terytorialnego? Obaj bardzo dobrze wiemy, Panie 
Ministrze, że relacja pomiędzy strażakami ochotnika-
mi a jednostkami samorządu terytorialnego w terenie 
jest znakomita, bardzo dobra. Ja nie znam przypadku, 
w którym dochodziłoby do konfliktu pomiędzy wło-
darzami polskich gmin a ochotnikami strażakami.

(Senator Robert Mamątow: Ale będą oświadczenia.)
(Senator Robert Mamątow: Będzie pytanie?)
To jest pytanie. Było pytanie, Panie Senatorze. 

Proszę słuchać, proszę nie recenzować.
(Senator Robert Mamątow: Słucham.)
(Senator Robert Mamątow: Po 2, 3 minuty…)
Proszę nie recenzować moich wypowiedzi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Senatorowie! Proszę pozwolić, że ja będę to nadal 

prowadził.
Pan senator kończy pytanie.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)
Ma pan minutę, proszę kończyć.
(Senator Waldemar Sługocki: Zakończyłem, Panie 

Marszałku.)
Panie Ministrze, proszę odpowiedzieć.

spójny system, już nie ma tego dualizmu, że i komen-
dant główny, i prezes czy Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP przekazuje środki. 
Jest to wszystko spójne i strażacy to chwalą.

W Sejmie słyszeliśmy jakieś straszne zarzuty, że bę-
dzie miało miejsce niszczenie jednostek OSP. Jakoś nie 
zniszczyliśmy, wręcz przeciwnie, bardzo je podbudo-
waliśmy, bardzo wzmocniliśmy, zwiększamy ich poten-
cjał. Jeden z posłów opozycji mówił, że nawet carat nie 
zniszczył jednostek OSP, a rząd Prawa i Sprawiedliwości 
i minister Zieliński zniszczą. Jakoś jednostki OSP roz-
wijają się, mają wsparcie i jest coraz lepiej. Te środki… 
Przywołuję efekty związane z zakupami samochodów, 
ale przecież można też mówić o inwestycjach, moż-
na mówić o szkoleniach, o sprawności jednostek OSP 
i współdziałaniu z Państwową Strażą Pożarną. Świadczy 
to o tym, że naprawdę jest coraz lepiej, świadczy o tym 
także zwiększanie środków budżetowych co roku na 
jednostki OSP. A więc tego nowego systemu chyba 
już dzisiaj nikt, kto racjonalnie myśli, nie kwestionuje. 
Debata polityczna się przetoczyła, mamy ją za sobą. Nie 
wracajmy do tego, bo to nie ma sensu. Naprawdę to jest 
dobry system, on zresztą został zaprojektowany już za 
pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2007 r. 
Wtedy nie zdążyliśmy go wprowadzić, wprowadziliśmy 
go teraz. I bardzo dobrze.

Tak że współpraca między jednostkami PSP i OSP 
jest wyśmienita. Jeżeli chodzi o ten tryb postępowa-
nia, który wynika z ustawy, to fakt dobrej współpra-
cy będzie na pewno sprzyjał realizacji tych zadań, 
szybkości udzielania i rozliczania dotacji, będzie 
też na pewno sprzyjał definiowaniu i wskazywaniu 
ważnych zadań, które powinny być z tych środków 
dofinansowane.

Wicemarszałek Michał Seweryński::
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję.
Ja doprecyzuję. Rozumiem, że państwo chcecie 

wrócić do pierwotnego przedłożenia rządowego, ale 
w zasadzie pan minister, odpowiadając panu senatoro-
wi Sługockiemu, to powiedział. To znaczy, pochwalił 
pan to, że zlikwidowany został pewien dualizm i że 
w tej chwili nie jest tak, że te środki płyną i od OSP, 
i od komendanta Państwowej Straży Pożarnej. I ja 
rozumiem, że chcąc powrócić do pierwotnego przed-
łożenia rządowego, też państwo taki dualizm chcecie 
zlikwidować. To znaczy, chcecie państwo, aby te środ-
ki płynęły poprzez Państwową Straż Pożarną, a nie 
poprzez samorząd. Tak mam to rozumieć? Dziękuję.



48
83. posiedzenie Senatu w dniu 31 lipca 2019 r.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

przekazywać i rozliczać, tak rząd jak samorząd, tak 
samorząd jak rząd. Prawda? Nie da się tego zakwe-
stionować i nie wiem, w czym jeden system miałby 
być lepszy od drugiego. One są równouprawnione, 
jeden i drugi.

Środki ubezpieczeniowe. Pan senator przywołał 
ten wątek. Nie jest prawdą – bo między wierszami 
tak to zabrzmiało – jakoby jednostki OSP nie otrzy-
mywały środków z tego tytułu…

(Senator Waldemar Sługocki: Tego nie powiedzia-
łem, przepraszam.)

Ja tak to właśnie zrozumiałem, że mniej czy go-
rzej…

(Senator Waldemar Sługocki: Ja tak nie powie-
działem.)

Ja chcę panu bardzo wyraźnie powiedzieć, że 
zasada została utrzymana: 50% wpływów otrzy-
mują jednostki OSP, tak jak było, i 50% otrzyma 
Państwowa Straż Pożarna.

(Senator Waldemar Sługocki: Ja mówiłem o po-
dejmowaniu decyzji, Panie Ministrze. Bardzo prze-
praszam.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę po-
zwolić…)

Przedtem w tym zakresie decyzję podejmował 
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Czasem ko-
mendant główny nie wiedział, gdzie te pieniądze szły. 
Było dublowanie finansowania, nawet sprawozdań 
zarząd główny nie chciał panu komendantowi przeka-
zywać, informować, na co i gdzie te pieniądze kieruje. 
Albo w innym przypadku nie było finansowania ani 
z jednego miejsca, ani z drugiego, bo jeden podmiot 
o drugim nie wiedział. No, Panie Senatorze, to była 
patologiczna sytuacja. Ona została zlikwidowana. 
W tej chwili to wszystko jest w jednym miejscu i na-
prawdę dobrze działa. Proszę tego nie kwestionować, 
bo już nawet strażacy tego nie poprą. Nie da się tego 
zakwestionować.

A proporcje są te same, 50% i 50%. Mało tego, ko-
mendant główny ma jeszcze możliwość zwiększenia 
środków na jednostki OSP. I, o ile wiem, czynił to. 
Tak że jednostki ochotniczej straży pożarnej na tym 
nie straciły, wręcz przeciwnie, utrzymały to, co było, 
i jeszcze mają szanse na zwiększone finansowanie. 
A to wszystko jest racjonalnie dzielone. Racjonalnie, 
bo wszystko widać lepiej z tego jednego miejsca, kie-
dy się wie o całym systemie. A pan komendant głów-
ny mówił na posiedzeniach komisji, przynajmniej 
w Sejmie, że wielokrotnie się zwracał o sprawozdania 
i tych sprawozdań nie otrzymywał.

Dualizm… Panie Senatorze, mamy różne duali-
zmy. Pan mówi o innym dualizmie niż ten, o którym 
mówiliśmy przedtem. Jest tak, że – jeszcze raz po-
wtórzę – dotacje przekazuje samorząd i dotacje prze-
kazuje, w uproszczeniu takim mówiąc, rząd czy ad-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:

Dziękuję.
Panie Senatorze, niech pan nie przesadza. Pan 

wymyśla sztuczny problem.
(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
Nikt nie mówi, że jest zła współpraca między sa-

morządami a jednostkami OSP. Samorządy wspierają 
straże ochotnicze, i to wspierają powszechnie, chętnie, 
w miarę swoich możliwości. Tego nikt im nie odma-
wia. Ale jednostki OSP wspiera także rząd, państwo, 
budżet. I to się wiąże z większymi możliwościami 
budowania potencjału tych jednostek.

Z całym szacunkiem dla samorządów, z ogrom-
nym szacunkiem – byłem samorządowcem przez 
wiele lat i z samorządu się wywodzę – powiem tak: 
nie może pan utożsamiać państwa obywatelskie-
go wyłącznie z samorządem. To jest ważna część 
państwa obywatelskiego, niezwykle ważna, ale nie 
jedyna. Jednostki OSP… Tutaj muszę zaprotesto-
wać. Pan mówi, że chcemy pozbawić je, nie wiem, 
podmiotowości, możliwości decydowania. Nie, bo to 
właśnie one wnioskują. To one będą wnioskowały, 
i to w miarę bezpośrednio. Chodzi tylko o to, żeby 
ten, że tak powiem, kanał techniczny był szybki. 
Struktury PSP są tutaj do dyspozycji jako pomoc, 
jako wsparcie.

(Senator Waldemar Sługocki: A kto podejmuje 
decyzję? OSP?)

Minister.
(Senator Waldemar Sługocki: No właśnie.)
Minister. Środki państwowe, budżetowe będzie 

rozliczał minister właściwy do spraw wewnętrznych. 
Nie widzę powodów, żeby to kwestionować.

Nie zamierzam, nikt z nas nie zamierza, wkra-
czać w decyzje, jeżeli chodzi o środki samorządowe. 
Samorząd dysponuje nimi według przepisów prawa 
i swojego uznania. Ale to są 2 zupełnie inne sprawy. 
Nie widzę tutaj żadnej kolizji, nie widzę żadnego 
powodu do tego, żeby pan czy ktokolwiek inny miał 
podstawę do kwestionowania istoty państwa obywa-
telskiego, uznania dla samorządów czy też dla jed-
nostek OSP i strażaków. Wręcz przeciwnie, to jest 
właśnie dowód tego uznania.

Nie rozumiem… To znaczy ja oczywiście rozu-
miem, nie jestem naiwny, ale w sferze werbalnej nie 
rozumiem, dlaczego państwo tak się upieracie, że 
pieniądze budżetowe koniecznie ma przekazywać 
i rozliczać samorząd. Rozumiem, że chcecie rząd 
tego pozbawić, politycznie to oczywiście świetnie 
rozumiem. Ale to nie wytrzymuje takiej racjonal-
nej krytyki, krytyki z punktu widzenia tego, że ten, 
kto decyduje o przyznaniu środków, ma prawo je 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) wszystkiego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, budził 
niepokój tych osób zebranych na festynie, to budził 
ich niepokój pewien trend, który się tutaj pojawia 
i który od 4 lat obserwujemy, a mianowicie trend 
ograniczenia kompetencji samorządu terytorialnego 
i pewne zapędy centralizacyjne. Ja dlatego pozwala-
łem sobie pytać pana ministra o ten dualizm, jak to 
pan minister nazwał, w finansowaniu ochotniczych 
straży pożarnych, kiedyś finansowanych przez OSP, 
a teraz Zarząd Główny OSP i przez Państwową Straż 
Pożarną oraz ministra spraw wewnętrznych, ponie-
waż pan minister – tak te odpowiedzi tutaj identyfi-
kuję – uważa, że kto daje pieniądze, ten powinien je 
przyznawać, rozpatrywać wnioski i rozliczać.

Otóż ja mam pewną wątpliwość. Gdybyśmy 
przyjęli takie rozwiązanie dla całości funkcjono-
wania państwa, to w zasadzie za chwilę, idąc tym 
tokiem rozumowania, moglibyśmy powiedzieć, że 
subwencja oświatowa, która trafia do gmin, też jest 
pieniądzem rządowym, a więc to tak naprawdę ad-
ministracja rządowa, a nie samorząd, powinna decy-
dować o tym, w jaki sposób tę subwencję oświatową 
wydawać, rozliczać itd., itd. Gdybyśmy w ramach 
kontynuowania tego procesu do tego doszli, to by-
łoby to de facto moim zdaniem rozmontowanie idei 
samorządu terytorialnego w Polsce. I tego właśnie 
uczestnicy tego festynu na tym moim sobotnim 
spotkaniu się obawiali, podzielając bardzo wiele 
elementów z tego, o czym Prawo i Sprawiedliwość 
w innych obszarach życia społecznego mówi, to mu-
szę uczciwie powiedzieć.

W moim przekonaniu tutaj też mamy do czynie-
nia z tym, że tak powiem, trendem centralizacyj-
nym i z tym ograniczaniem kompetencji samorządu 
terytorialnego. Pan minister mówi, że nie. Ja sobie 
pozwolę jednak pozostać przy swojej opinii. Dlatego 
chcę bardzo jasno powiedzieć: nie zgłaszam żadnego 
wniosku, ponieważ ten wniosek jest już wnioskiem 
komisji, aby utrzymać tę ustawę, która przyszła do 
nas, do Senatu, jeśli chodzi o finansowanie ochot-
niczej straży pożarnej, utrzymać ją w tym kształ-
cie, w jakim ona do nas, do Senatu przyszła, a nie 
zmieniać w niej niczego, co doprowadziłoby do tego, 
żeby ona stąd wyszła w postaci zgodnej z pierwot-
nym przedłożeniem rządowym, o co apelował pan 
minister.

Krótko mówiąc, wspieram wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, ponieważ jestem przekonany, 
że będzie to z korzyścią nie tylko dla samorządów 
terytorialnych ściśle złączonych z ochotniczymi stra-
żami pożarnymi, ale także dla samych ochotniczych 
straży pożarnych. Bardzo serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Jackowski.

ministracja rządowa. A teraz mamy różne źródła tego 
finansowania budżetowego. No, chociażby minister 
środowiska, minister spraw wewnętrznych, komen-
dant główny Państwowej Straży Pożarnej, w ubiegłym 
roku minister sprawiedliwości… To są różne ścieżki 
wsparcia budżetowego. I one nie są ze sobą skonflik-
towane, wręcz przeciwnie, tworzą efekt synergii, dają 
większe efekty, o których już mówiłem. I tego nikt nie 
zamierza znosić tego systemu. Tak być powinno. Ale 
proszę zobaczyć, że tutaj jest też tak, że każdy pod-
miot odpowiedzialny za te środki finansowe kieruje je 
według swoich decyzji, według kryteriów, oczywiście 
jasno określonych, wcześniej podanych, ustalonych, 
i je rozlicza. Tutaj bym jednak prosił, żebyśmy już nie 
rozwijali bez konieczności tych wątków, bo, jak mi się 
wydaje, one są oczywiste. Żeby system mógł szybko 
zadziałać, chcielibyśmy prosić Wysoki Senat – chciał-
bym to w imieniu rządu jeszcze raz tutaj, na koniec, 
uczynić – żeby przyjął poprawki mniejszości, wnioski 
mniejszości, przywrócił pierwotny kształt przedłożenia 
rządowego, tego, które rząd skierował do Sejmu. Sejm, 
poza wspomnianą jedną zmianą, je przyjął. Ale tutaj 
chcemy tymi 3 poprawkami, które w pełni popieram, 
przywrócić stan pierwotny przedłożenia rządowego. 
I wtedy szybko uruchomimy wszystkie inne proce-
dury, zostaną wskazane źródła finansowania, zgodnie 
z zapisami w art. 2 i w art. 3 tej nowelizacji ustawy, 
i strażacy ochotnicy będą mogli korzystać z tych do-
tacji. Na pewno każdy z państwa senatorów usłyszy 
w terenie o tym, że to jest dobre.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Lista pytań została wyczerpana.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy zabierze głos pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja rozpocznę od pewnej anegdoty, pewnego przy-

kładu, który będzie miłym przykładem dla senato-
rów i polityków Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnią 
sobotę byłem na pewnym festynie w moim okręgu 
wyborczym, w miejscowości, która liczy 608 miesz-
kańców. Na tym festynie spędziłem 1,5 godziny. 
Prowadziliśmy różne rozmowy, także o polityce. 
I stwierdziłem tam, że bardzo wiele elementów po-
litycznej narracji Prawa i Sprawiedliwości do tych 
ludzi, uczestników tego festynu, trafiało. Nie będę 
ukrywał, że sporą część tego czasu poświęciłem na 
to, aby zaprezentować zdanie przeciwne i próbować 
tę narrację nieco odmienić, ale jeśli 1 element z tego 
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mają już minimalny udział w stosunku do wszyst-
kich interwencji, jakie podejmują druhny i druho-
wie. Przez mój okręg wyborczy przebiega trasa nr 7, 
niestety jeszcze nie zmodernizowana na odcinku 
od Płońska do Napierek, jest tam wiele tragicznych 
zdarzeń drogowych. Pierwsi, którzy przyjeżdżają do 
takich zdarzeń, ratują życie ludzkie, to są właśnie 
druhny i druhowie strażacy, wprzęgnięci w system 
krajowy, krajowy system ratownictwa. Chciałbym 
tutaj w obecności pana ministra Zielińskiego, pana 
komendanta głównego generała Suskiego wyrazić 
uznanie dla zawodowych strażaków, ale również dla 
druhów i druhen z ochotniczych straży pożarnych.

Chciałbym powiedzieć, że pamiętam, jak wcze-
śniej robiliśmy nowelizację ustawy i część środków, 
które były przeznaczone na ochotnicze straże pożar-
ne, pozostała w gestii komendanta głównego. Jakie 
były protesty, jakie były napięcia. Minęły 2 lata i, 
jak mówił pan minister Zieliński, okazało się, że 
system naczyń połączonych, szersza perspektywa 
i możliwość dysponowania tymi środkami pozwalają 
w sposób efektywny, jeszcze bardziej efektywny, wy-
korzystywać te środki i dbać o to, aby nasi strażacy 
mieli odpowiedni sprzęt, odpowiednią infrastrukturę 
w postaci budynków i sprzętu.

Wysoka Izbo, popieram tę ustawę w całej roz-
ciągłości, wraz z tą poprawką, którą przygotowa-
li senatorowie z komisji i która była prezentowana 
w formie wniosku mniejszości. Mam nadzieję, że ta 
ustawa przyczyni się nie tylko do wzrostu prestiżu 
straży, ale przede wszystkim będzie ustawą dla dobra 
społeczeństwa. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
A teraz głos zabierze pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Rząd PiS centralizuje wszystko, co jest możli-

we. Chce mieć kontrolę, chce kontrolować wszystko 
i wszystkich, no i oczywiście ma takie możliwości, bo 
kasa to jest ten element… Rzeczywiście, jeżeli ma się 
wpływ na jej przydzielanie, to można to wykorzystać 
również w niektórych momentach, takich jak zbliżają-
ca się kampania wyborcza. No i w związku z tym nie 
ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że wprowadzenie 
tej ustawy akurat teraz… Były 4 lata. No, może przez 
8 ostatnich lat można było to wprowadzić, ale przez 
ostatnie 4 lata też można to było zrobić, a rząd PiS 
wprowadza tę ustawę teraz, właśnie w tym momencie.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Panie Generale!

Bardzo się cieszę, że pracujemy nad tą ustawą. 
Ona jest bardzo potrzebna. Mówię to jako senator 
subregionu ciechanowskiego, a więc północnego 
Mazowsza, na którym ochotnicze straże pożarne, 
druhny i druhowie, odgrywają bardzo istotną rolę nie 
tylko w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
przeciwdziałania wszelkim kryzysom, ale również 
w wymiarze kulturotwórczym. Nie ma żadnej uro-
czystości patriotycznej, policyjnej, Panie Ministrze 
– ostatnio mieliśmy w komendach w Przasnyszu, 
w Mławie, w Ciechanowie uroczystości z okazji 
Święta Policji – żeby orkiestra strażacka, względnie 
druhowie strażacy nie uczestniczyli w tych uroczy-
stościach, nie było takiej sytuacji. Nie wspominam już 
o uroczystościach religijnych, patriotycznych, o waż-
nych wydarzeniach typu festyny, o działaniach kultu-
rotwórczych. We wszystkich tych wymiarach druhny 
i druhowie z ochotniczych straży pożarnych biorą 
niezwykle aktywny udział. Powiem więcej. Nie znam 
wójta, burmistrza bądź prezydenta, któremu nie za-
leżałoby na rozwoju ochotniczych straży pożarnych, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o ten aspekt kulturotwórczy, 
poza tym związanym z bezpieczeństwem, i na tym, 
żeby np. ochotnicza straż pożarna miała orkiestrę 
czy żeby były takie formy działalności. Nie mówię 
już o tym, że w środowisku wiejskim remiza jest 
centrum życia kulturalnego, tak było, jest i tak będzie. 
Dlatego ta ustawa, która w jakiś sposób sankcjonuje 
te dodatkowe role spełniane przez ochotnicze straże 
pożarne, jest ze wszech miar pożądana.

Proszę sobie wyobrazić, że np. w powiecie ciecha-
nowskim, który liczy ok. 90 tysięcy mieszkańców, 
jest 1,5 tysiąca druhen i druhów ochotników straża-
ków. I tak mógłbym, mówiąc o 5 powiatach mojego 
okręgu wyborczego na północnym Mazowszu, a więc 
Mławie, Przasnyszu, Płońsku, Żurominie, mówić 
też o tym, jak ogromna jest rola ochotniczych straży 
pożarnych. Proszę też zauważyć, że straż pożarna 
tradycyjnie cieszy się największym zaufaniem spo-
łecznym, największym ze wszystkich służb mundu-
rowych, ze wszystkich instytucji, można powiedzieć, 
państwowych. To jest znamienne, to jest uznanie dla 
dokonań, dla pracy druhen i druhów strażaków, ale 
również strażaków zawodowych, Państwowej Straży 
Pożarnej, ponieważ te dwa systemy są ze sobą sprzę-
gnięte, tak jak mówił pan minister, to są 2 płuca tego 
samego organizmu społecznego i obie te struktury 
są powołane dla społeczeństwa, dla państwa właśnie 
poprzez profil swojej działalności. Warto przy tym 
zaznaczyć, że zmienia się tradycyjny zakres dzia-
łania straży pożarnej. Zdarzenia ogniowe, a kiedyś 
o straży pożarnej mówiło się przecież straż ogniowa, 
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(senator P. Florek) średnio ok. 5 tysięcy na jednostkę OSP. I w związku 
z tym te informacje, że to będzie średnio 5 tysięcy… 
To rzeczywiście by się zgadzało, choć na pewno nie 
będzie to rozdzielane po równo, tylko w zróżnicowa-
ny sposób. Przecież są jednostki mniejsze i większe, 
więc nie wyobrażam sobie, żeby to było dzielone po 
równo. A że nie będzie po równo… No, wiemy, kto 
ewentualnie o tym będzie decydował.

I to, że ochotnicze straże pożarne organizują te 
przedsięwzięcia w wyniku zmiany ustawy… One już 
to organizowały, tak jak była o tym mowa – to doty-
czyło krzewienia sportu, kultury fizycznej, oświaty, 
kultury itd. To było już… Zostało to rozpisane w usta-
wie, żeby rzeczywiście te zadania zostały wyartyku-
łowane. No i teraz pozostaje pytanie, gdzie składać 
wniosek, skoro ustawa, która przeszła przez Sejm… 
Wszyscy wiemy, jak to wygląda.

Ale chciałbym na koniec zwrócić jeszcze uwagę 
na taki aspekt, że jak chodzi o samorządy, to te sa-
morządy powinny mieć jak najwięcej środków do 
dyspozycji, do rozdysponowania, a zabiera im się 
te środki. Tutaj już była procedowana ustawa o PIT 
i wiemy, jak ta sytuacja będzie wyglądała, ile jest tych 
zwolnień. Za chwilę osoby do dwudziestego szóstego 
roku życia nie będą wcale płacić i w związku z tym 
oczywiście samorządy zostaną znowu pozbawione 
jakiejś określonej puli środków. I dlatego dobrze by 
było, żeby one tam, gdzie jest to możliwe, same de-
cydowały o tym, jak te środki rozdysponować.

A co do tego, jak to wygląda, kiedy środki są 
dzielone centralnie, to ja przytoczę po raz drugi z tej 
trybuny to, co się stało, jeżeli chodzi o fundusz drogo-
wy, o te dawne schetynówki, jak mówiliśmy. Dzisiaj 
to jest program budowy dróg gminnych i powiato-
wych. Co się stało, gdy państwo zmieniliście ustawę 
i w ustawie zapisaliście, że ostateczny głos ma pan 
premier? No, co się stało?

(Senator Dorota Czudowska: 6 miliardów na 
drogi…)

I co się stało? Otóż, proszę państwa, listy spo-
rządzone w poszczególnych województwach przez 
wojewodów przekazane zostały panu premierowi do 
podpisu. I co pan premier zrobił? Mój powiat, który 
jest największy w Polsce – albo drugi pod względem 
wielkości, w zależności, czy mówimy o ludności, czy 
o powierzchni – powiat poznański, który zawsze, we 
wszystkich latach, otrzymywał… Dlatego że to jest 
bardzo duży powiat, który ma mnóstwo zadań i za-
wsze był notowany w czołówce – tak było i teraz. Co 
się stało? Pan premier wykreślił ten powiat z listy. Na 
jakiej zasadzie? No, zapisaliście państwo w ustawie, 
że może zrobić, co mu się podoba – po uważaniu może 
zrobić to, co chce.

I w związku z tym centralizowanie tego typu za-
dań, podczas gdy samorząd jest najbliżej i wie, na 
co te środki wydać – one są tam kilka razy przeglą-

Ochotnicze straże pożarne, jak wszyscy wiemy, 
to jest tradycja. One pochodzą z… Nie wiem, chyba 
powstały w tysiąc osiemset sześćdziesiątym którymś 
roku. Najpierw to były ochotnicze straże ogniowe, 
potem się przekształcały itd. To jest cała tradycja, 
to jest udział w różnych uroczystościach itd. Ale 
ważne jest również to, o czym pan minister wspo-
minał, tj. krajowy system ratowniczo-gaśniczy. To 
jest bardzo ważne, za to jesteśmy chwaleni w Europie. 
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, o ile pamię-
tam, w 1995 r. został wprowadzony i to jest właśnie 
przykład dobrego współdziałania Państwowej Straży 
Pożarnej z ochotniczą strażą pożarną. Ten system 
oczywiście, tak jak pan minister powiedział, polega 
na tym, że włącza się poszczególne jednostki, a one 
muszą pewne kryteria spełnić. Wiadomo, że tam są 
wojewódzkie komendy straży pożarnej, komendy 
powiatowe, j.r.g. – też te zakładowe, o których ja 
mówiłem, choć oczywiście nie wszystkie, na co pan 
minister zwrócił uwagę – no i też są ochotnicze straże 
pożarne. I tam jest, o ile dobrze pamiętam, prawie 
4,5 tysiąca tych jednostek w tej chwili.

No i teraz powstaje pytanie zasadnicze w przy-
padku tej ustawy: kto ma pieniądze rozdzielać? Czy 
minister, czy, tak jak ta poprawka mówi, samorząd? 
Otóż nadmierne obciążanie organów centralnych za-
daniami szczegółowymi, które można realizować na 
szczeblu lokalnym, wcale nie zwiększa efektywności 
działań państwa – wręcz przeciwnie, uniemożliwia 
często realizację kompetencji o znaczeniu ogólnokra-
jowym. W tym sensie nadmierna centralizacja jest 
sprzeczna z zasadą pomocniczości. Tak więc zasadne 
jest, by rozdział środków przeznaczonych dla OSP od-
bywał się w środowisku dla nich najbliższym, czyli za 
pośrednictwem samorządów szczebla gminnego, któ-
re najlepiej znają potrzeby OSP działających na swoim 
terenie. Ponadto wiąże się to bezpośrednio z zadania-
mi własnymi samorządu gminnego. Zgodnie z art. 7 
ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym do tych 
zadań własnych należą sprawy porządku publicznego, 
bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa 
i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzy-
manie gminnych magazynów przeciwpowodziowych.

I teraz popatrzmy na to tak, że mamy ponad 16 ty-
sięcy jednostek ochotniczej straży pożarnej, że mamy 
4 tysiące ochotniczych straży pożarnych w tym naj-
ważniejszym krajowym systemie – to są te jednostki, 
które są jako pierwsze w gotowości do podejmowania 
działań. Jeżeli weźmiemy te 82 miliony, które gdzieś 
tam w budżecie zostaną wygospodarowane… To są 
pieniądze budżetowe i moich wątpliwości co do roz-
dysponowania tych środków pan minister nie rozwiał. 
Jak podzielimy na 16 tysięcy jednostek – bo tak z tego 
wynika – te 82 miliony, to rzeczywiście wyjdzie 
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(senator P. Florek) A teraz kolejna ustawa. Sejm prawie jednogłośnie 
jedną i drugą ustawę przyjmuje, a nagle Senat, który – 
jeszcze raz mówię – słynął z poprawiania prawa, daje 
sygnał, że tu dzieje się jakaś kompletna destrukcja 
skierowana przeciw obywatelom. No, proszę państwa, 
w jakiej sytuacji stawiany jest Senat? Pytam, dlaczego 
te ustawy, jedna i druga, przechodziły takim stosun-
kiem głosów w Sejmie i co się nagle stało. Pytam pana 
ministra: co się nagle stało w przypadku tej ustawy, 
Panie Ministrze, że robicie woltę i wracacie – zresztą 
powiedział to pański współpracownik na posiedzeniu 
komisji, a pan również lojalnie podkreślił to w od-
powiedzi na pytania – do przedłożenia rządowego, 
czyli ograniczającego, że tak powiem, kompetencje 
samorządu? A przecież był na posiedzeniu komisji 
m.in. prezes zarządu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, premier Pawlak, i mówił wyraźnie, że 
absolutnie przeciwstawia się temu. I dawał przykła-
dy – być może te przykłady już padły albo jeszcze 
padną – że ten argument, że dlatego że są to pienią-
dze rządowe, muszą być przez agendę rządową, czyli 
przedstawiciela powiatowego komendanta straży po-
żarnej, rozliczane czy dystrybuowane, jest kompletnie 
bez sensu. Bo przecież 500+ jak jest dystrybuowa-
ne? Przez samorządy. A dotacja budżetowa? Takie 
przykłady padały. Czyli podawanie tych przykładów, 
o których mówiliście, to jest kompletny absurd. To 
w ogóle nie przekonuje.

Pytam w takim razie, co się stało, że Senat ma 
dawać opinii publicznej sygnał, że jest izbą destrukcji, 
że jest Izbą, która ogranicza prawa obywatelskie, któ-
ra niszczy wspaniałe ustawy, które przyszły z Sejmu, 
po prostu je degraduje. Co się stało? W jakiej roli my, 
proszę państwa, jako senatorowie występujemy tutaj? 
W jakiej roli my występujemy w tej sprawie? Proszę 
o głęboką refleksję na ten temat. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

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

Sługockiego.

Senator Waldemar Sługocki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze!
Ta ustawa, procedowana ustawa pokazuje w spo-

sób niezwykle jaskrawy 2 wizje, 2 koncepcje państwa. 
Pierwsza to koncepcja państwa obywatelskiego, pań-
stwa, w którym istotą jest rozmowa, dialog, poszuki-
wanie konsensusu i wspólne podejmowanie decyzji. 
Z drugiej strony mamy zaś do czynienia z omnipo-
tencją państwa, nieomylnością, wszechwładztwem, 
narzucaniem pewnych rozwiązań i budowaniem pod-

dane… A to, że wnioski będą wpływały, zgodnie 
z tą propozycją rządową, przez komendantów woje-
wódzkich Państwowej Straży Pożarnej, że minister to 
będzie zatwierdzał… No, proszę sobie to wyobrazić. 
Zauważmy chociażby taki fakt, że jest 16 tysięcy 
ochotniczych straży pożarnych. I jaki wpływ na to 
będzie miał pan minister? Będzie analizował, jak to 
jest w poszczególnych OSP? Podejrzewam, że tu będą 
również takie historie, jakie miały miejsce w przy-
padku rozdzielania pieniędzy na fundusz drogowy. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wiele już tu słów powiedziano. Ja oczywiście 

absolutnie podpisuję się pod tymi słowami, któ-
re przed chwilą padły z ust pana senatora Florka. 
Naruszana jest konstytucyjna zasada pomocniczości, 
i to w wielu, wielu sprawach – jest nawet specjal-
ny raport, o którym nie będę dzisiaj mówił. Będzie 
czas na podsumowania, jeśli chodzi o szereg ustaw, 
w których władza centralna przejmuje kompetencje 
organów jednostek samorządu terytorialnego – albo 
je ogranicza w ich samodzielności, albo przejmuje ich 
kompetencje. To jest podzielone na poszczególne, że 
tak powiem, rodzaje naruszeń. I to jest kolejna taka 
ustawa.

Proszę państwa, ja chciałbym skonstatować… 
przedstawić jedną myśl, która mi się nasuwa w związ-
ku z drugą i trzecią pozycją w naszym dzisiejszym 
porządku obrad. Szanowni Państwo, Senat zawsze 
kojarzył się z izbą pozytywnej refleksji, kojarzył 
się z poprawianiem prawa, z ratowaniem ustaw po 
wpadkach sejmowych, z działaniem proobywatel-
skim, prospołecznym. Proszę państwa, w przypadku 
tych 2 ustaw, ustawy o świadczeniu uzupełniającym 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
oraz ustawy, o której teraz, w tej chwili debatujemy, 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoża-
rowej, mamy sytuację kuriozalną. Senat ma być tą 
Izbą, ma być tym forum, ma być tą instytucją, która 
pogarsza sytuację prawną obywateli, obywateli nie-
pełnosprawnych, wprowadzając czy likwidując ten 
limit finansowy – nie będę tego rozwijał, wszyscy 
wiemy, o co chodzi – czy go modyfikując, ale oczy-
wiście na niekorzyść.
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(senator W. Sługocki) gminny, doskonale zdaje swój egzamin, wielokrotnie 
w trudnych chwilach szalenie pozytywnie go zdał. 
Myślę, że 150-letnie doświadczenie funkcjonowania 
ochotniczych straży pożarnych, bardzo zróżnicowane 
na przestrzeni lat, pokazuje, że to środowisko jest 
odporne na różnego rodzaju wpływy, w tym wpływy 
polityczne. Myślę, że wyjdzie obronną ręką także 
z tej sytuacji, w której dzisiaj się znajduje. Myślę, 
Panie Ministrze… Proszę pana i państwa senatorów, 
abyśmy nie przerywali tego znakomitego procesu, 
który wielu z państwa jako żywo rozpoczęło, walcząc 
o wolną Polskę, abyśmy wciąż dawali szansę różnym 
środowiskom w Polsce na to, by mogły współdecy-
dować o swoim losie i mogły partycypować w podej-
mowanych decyzjach, aby w jakiejś mierze, większej 
lub mniejszej, współdecydowały o tym, w jaki sposób 
się będą rozwijać. Mam nadzieję, że o tym przesłaniu 
nigdy pan nie zapomni. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Majera.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Generale! 

Szanowni Państwo!
Senat jest izbą refleksji. Senat jest tym miejscem, 

gdzie podejmujemy refleksję nad tym, czy dana usta-
wa odpowiada temu, co powinno się zdarzyć, rekon-
struujemy rzeczywistość publiczną, nadając kształt 
abstraktowi.

Przez wiele lat od moich czcigodnych kolegów 
i koleżanek z opozycji słyszałem, że jesteśmy nie-
czuli na poprawki mniejszości, że nie chcemy wno-
sić poprawek, że skala poprawek jest zawsze bardzo 
mała, znikoma, że Senat to właściwie maszynka do 
głosowania.

Drodzy Państwo, mamy ustawę, którą właśnie 
poprawiamy. Ale jak ją teraz poprawiamy, to też jest 
źle. Drodzy Państwo, ta strona sali już się do tego 
przyzwyczaiła: jak jest 500+, to jest niedobrze, jak 
jest kryterium, to jest niedobrze, jak jest trzynasta 
emerytura, to jest niedobrze. Każde rozwiązanie, któ-
re przynosi Polakom dobro i poprawę jakości życia, 
przez kolegów z opozycji jest niestety traktowane 
jako coś niedobrego.

Jak słyszę, że teraz będzie proces destrukcji ochot-
niczych straży pożarnych, to jestem, Drodzy Państwo, 
zdumiony. Ochotnicze straże pożarne i Państwowa 
Straż Pożarna to – jak bardzo trafnie pan minister 
powiedział z tego miejsca –2 płuca jednego organi-
zmu. Jedno bez drugiego nie może funkcjonować. 
Rozwiązanie, które mamy w naszych warunkach kra-

ległości pionowej pomiędzy administracją rządową 
a potencjalnymi biorcami tych środków. I stąd, jak 
domniemywam, ten upór, aby przekazać możliwość 
przepływu środków finansowych na wsparcie ochot-
niczych straży pożarnych przez pana ministra.

Panie Ministrze, myślę, że po 30 latach od obrad 
Okrągłego Stołu, od przemian ustrojowych w Polsce, 
wartością jest traktowanie podmiotowe partnerów, 
poszukiwanie kompromisów, szukanie takich roz-
wiązań, z którymi partnerzy będą się w pełni iden-
tyfikować, a nie ich wypychanie, przeciwko któremu 
pan tak protestuje. Mówił pan w swym wystąpieniu 
o tym, że prezes ochotniczych straży pożarnych nie 
chciał dzielić się wiedzą z komendantem głównym 
Państwowej Straży Pożarnej. Ja pamiętam doskonale 
dyskusję… Dobrym rozwiązaniem byłoby, przy hipo-
tetycznym założeniu, bo nie sądzę, że tak było, wiem, 
że tak nie było… Korzystniejszym rozwiązaniem by-
łoby naprawianie tego systemu, poszukiwanie takich 
rozwiązań, które skłaniałyby obie strony do rozmowy, 
do refleksji i do poszukiwania wspólnych rozwiązań, 
a nie przyjmowanie takich przepisów prawa, któ-
re jednego z partnerów wykluczają z tego procesu. 
Myślę, że pełna identyfikacja tak ważnego, poważ-
nego, potrzebnego nam Polakom środowiska, jakim 
jest środowisko ochotniczych straży pożarnych, jest 
kluczowa także z punktu widzenia budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich.

Zastanawiam się, Panie Ministrze, czy odżegnu-
je się pan tak mocno w swych wystąpieniach od 
kontekstu politycznego… Zastanawiam się, na ile 
ochotnicze straże pożarne nie są właśnie przedmio-
tem rywalizacji politycznej pomiędzy rządem Prawa 
i Sprawiedliwości i panem prezesem Waldemarem 
Pawlakiem, prezesem ochotniczych straży pożarnych. 
Czy nie jest to walka o wpływy, walka o elektorat, 
walka o środowisko ochotniczych straży pożarnych, 
tak silnie osadzone i związane ze środowiskiem wiej-
skim?

Mam nadzieję, Panie Ministrze, Szanowni 
Państwo, że spierając się tutaj na sali Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, nie będziemy zapominać 
o tym, co jest sednem tej sprawy. Sednem sprawy jest 
oczywiście pomoc w funkcjonowaniu ochotniczych 
straży pożarnych, rozwijanie ich działalności i part-
nerskie ich traktowanie. I dlatego też, Panie Ministrze, 
muszę przyznać szczerze, nie rozumiem ani determi-
nacji, ani pasji, z jaką broni pan rozwiązania, które 
w mej ocenie jest złe. Kontekst tego nakreślałem, 
przybliżając sprawozdanie z prac Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dziwi 
mnie to tym bardziej, że przywołuje pan, odwołuje 
się do swoich doświadczeń samorządowych. Myślę, 
że samorząd terytorialny w Polsce, zwłaszcza ten 
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(senator R. Majer) Pragnę podziękować, Panie Ministrze i Panie 
Generale, za tę regulację prawną. Regulacja jest ocze-
kiwana w środowiskach, jest potrzebna. Jest to dobra 
regulacja dla ochotniczej straży pożarnej i dla PSP 
w naszym kraju. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie…
(Głosy z sali: Jeszcze pan minister.)
A pan minister chce zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Jeśli można, to tak.)

Zapraszam, Panie Ministrze.
Pan minister Jarosław Zieliński.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zgłosiłem się, bo wiem, że jest taka formuła, że 

na koniec jeszcze można zabrać głos…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak jest, 

Panie Ministrze.)
…i parę słów powiedzieć. Tak że dziękuję za 

udzielenie głosu.
Chcę podziękować panom senatorom – bo chyba 

sami panowie zabierali głos – za tę dyskusję, któ-
ra była naprawdę bardzo interesująca, i mówię to 
w sposób szczery, miejscami nawet sympatyczna, 
padały ciekawe argumenty. Co do wniosków, które 
z tego wszystkiego wyciągali zwłaszcza senatorowie 
opozycji, to już sprawa jest nieco inna. Te wnioski 
czasem były zdumiewające, nawet w stosunku do 
wypowiedzi, w których wcześniej przywoływano 
różne argumenty, aspekty, a potem były z tego wypro-
wadzane zupełnie inne wnioski. Ale tak czy inaczej, 
warto o tym wszystkim rozmawiać.

Chcę tylko jeszcze raz podkreślić, Panie Senatorze 
– do pana senatora Zientarskiego się zwracam – że nic 
się szczególnego nie stało. Bo pan pytał, co się takiego 
stało. Nic się nie stało. Sejm przyjął poprawkę, która 
w mojej ocenie, jako przedstawiciela rządu, i mam 
nadzieję, że także w ocenie większości parlamentar-
nej, jest poprawką, która pogarsza treść tej ustawy. 
W związku z tym chcemy przywrócić przedłożenie 
rządowe. I to tyle. 

Zdecydowana większość głosujących w Sejmie 
poparła całą ustawę, no, ale sama poprawka została 

jowych, jest obiektem zazdrości w tych krajach, gdzie 
go nie ma. Tak jest np. na Wschodzie. Na Ukrainie nie 
ma takiej formacji jak ochotnicze straże pożarne. Nasi 
specjaliści jeżdżą tam, żeby mówić, żeby pokazywać, 
że taka formacja jest bardzo potrzebna.

Ta regulacja prawna, która jeszcze bardziej 
doprecyzowuje relacje między Państwową Strażą 
Pożarną i ochotniczą strażą pożarną, też jest bardzo 
potrzebna. Jest to regulacja oczekiwana, regulacja 
dobra i regulacja, która usprawni działanie całej 
formacji mundurowej. Drodzy Państwo, nikt tak do-
brze jak zawodowi strażacy nie wie, jaki sprzęt jest 
potrzebny, co powinno się zadziać zarówno w jed-
nostkach krajowego systemu, jak i poza krajowym 
systemem.

Drodzy Państwo, na moim terenie są liczne ochot-
nicze straże pożarne. To jest teren wiejski, są tam 
komendy powiatowe straży pożarnej. Jest też central-
na szkoła pożarnicza w Częstochowie. Współpraca 
między tymi jednostkami jest taka, jak zakładamy 
w tej regulacji prawnej, jest współpracą doskonałą. 
Ja celowo pytałem pana ministra – bo być może ja 
mam obraz zniekształcony, obraz ze swojego terenu, 
taki, że współpraca jest dobra – czy są skargi z innych 
części kraju na brak współpracy. Nie ma. Wszędzie 
współpraca jest bardzo dobra. A koledzy z opozycji 
mówią, że my tą ustawą próbujemy po raz kolejny 
siać destrukcję, robić coś złego, coś niedobrego. To 
nie jest tak, Drodzy Państwo.

Są tu jeszcze głosy o upolitycznieniu. One poja-
wiają się zawsze i wszędzie, gdy podnosimy jakość 
życia grup społecznych, środowiska, infrastruktury. 
Wszystko jest, Drodzy Państwo, upolitycznione. Jeśli 
chodzi o sferę ochotniczej straży pożarnej, pragnę 
przypomnieć, że głos o tym, żeby pojawiła się specjal-
na emerytura dla ochotników pojawił się dokładnie 
w momencie, kiedy koalicja PO-PSL straciła wła-
dzę. Ta propozycja wyszła od Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Chodziło o to, żeby powiedzieć: myśmy 
to chcieli wprowadzić, ale nie zdążyliśmy.

Byłoby to wypaczenie systemu ubezpieczeniowe-
go. Bo jeżeli ktoś pracuje, to jest ubezpieczony, ma 
składkę. Oczywiście możemy pracować nad jakimś 
dodatkiem, ale to jest zawsze ryzyko, bo organizacji 
pozarządowych – a taką formułę mają ochotnicze 
straże pożarne – jest bardzo wiele i tak naprawdę 
wszyscy ochotnicy, wszyscy wolontariusze z organi-
zacji pozarządowych mogliby takiej emerytury zażą-
dać. I tu mieliśmy do czynienia z upolitycznieniem. 
A to, że dajemy kolejne miliony na modernizację, 
to, że możemy kupować sprzęt, tak jak pan minister 
powiedział i tak jak to robi komenda główna – zakupy 
scentralizowane są tańsze – to już, Drodzy Państwo, 
nie jest upolitycznienie.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) (Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 
o spokój. Pan minister tak uważa i ma prawo się do 
tego ustosunkować.)

(Senator Janina Sagatowska: Ale proszę słuchać, 
co pan minister…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-
dzo.)

Tutaj, po lewej stronie sali senackiej jest trochę tak 
samo jak w Sejmie: że tylko to, co państwo uważacie 
za słuszne, może być wygłaszane, a jeżeli jest inny 
pogląd, to nie. Nazywacie siebie „izbą refleksji”, to 
dajcie także mnie szansę na tę refleksję.

No, Panie Marszałku, Wysoki Senacie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo, Panie Ministrze, może pan mówić tutaj…)
(Rozmowy na sali)
To niech pan mi zapewni warunki, bo…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zapewniam 

panu warunki.)
Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

o spokój…)
Bardzo dziękuję.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …i może 

pan tę refleksję ciągnąć do końca.)
Nie będę długo jej ciągnął, ale skoro już to robię, 

to niech mi będzie wolno. Izba refleksji… Państwo 
się szczycicie wolnością słowa w Senacie, to dajcie 
mi szansę powiedzieć. A nie tak, że tylko wy macie 
rację. Nie macie racji w tej sprawie. Nie macie racji 
w tej sprawie. My chcemy dać nowe wsparcie dla 
ważnych ról, jakie spełniają jednostki ochotniczych 
straży pożarnych i…

(Senator Piotr Zientarski: Dlatego popieramy 
przyjęcie tej ustawy bez poprawek.)

Nie słucha pan swojego marszałka. Szkoda. Nie 
słucha pan swojego marszałka. No, nie daje mi pan 
szansy.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, niech pan kontynuuje. Ja jestem tutaj od 
wprowadzania porządku. Panie Senatorze…)

(Senator Piotr Zientarski: Już, dobrze.)
Dziękuję.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …jeszcze 

raz proszę o spokój.)
Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz: samorządom niczego nie odbieramy 

tą ustawą. My wspieramy funkcjonujące na terenie 
jednostek samorządowych jednostki ochotniczych 
straży pożarnych. Dajemy wsparcie, nowe wsparcie. 
Doceniamy rolę, którą i tak jednostki OSP spełnia-
ją, a która to rola nie była zapisana w ustawie, tyl-
ko co najwyżej w statutach i nie było finansowania 
ani rządu, ani samorządu, bo takie były przepisy. 
Chcemy to wesprzeć. Szanowni Państwo, są dzisiaj 
wsie w Polsce, liczne wsie, w których poza jednost-

przyjęta, nie taką znowu dużą większością, jak by 
wynikało z tego, co państwo przywołujecie. Dlaczego 
poprawka została przyjęta? No, proszę państwa, Sejm 
tak zagłosował. Można powiedzieć: wypadek przy 
pracy. Można tak powiedzieć. Została w taki sposób 
przegłosowana. No, ale to nie zmienia faktu, że nasz 
rząd opowiada się w dalszym ciągu za przedłoże-
niem rządowym, tym, które było dobrze przemyślane, 
dobrze przygotowane i skierowane do parlamentu. 
Najpierw było skierowane do Sejmu, a do Senatu 
trafiło to w innym kształcie, ponieważ Sejm przyjął 
tę poprawkę, która, no, nie polepszyła treści ustawy, 
tylko ją pogorszyła.

Nikt nikomu, Szanowni Państwo, niczego nie od-
biera. Tutaj pojawiał się taki ton, że kogoś czegoś po-
zbawiamy. Wręcz przeciwnie: dajemy nowe pieniądze 
dla jednostek OSP. Dlaczego szanowni senatorowie 
opozycji nie chcą, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości 
dał pieniądze OSP?

(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam bardzo…)
Dlaczego tego nie chcecie?
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, Panie 

Ministrze, my jeszcze więcej chcemy…)
A dlaczego spowalniacie ten proces, dlaczego 

chcecie, żeby to trwało dłużej?
(Senator Piotr Zientarski: W ramach sprostowa-

nia…)
Ustawa nie ma wejść… No, popatrzcie państwo, 

jak to wygląda. Ustawa według was…
(Senator Piotr Zientarski: Przecież złożyliśmy 

wniosek o przyjęcie bez poprawek, Panie Ministrze!)
…ma wejść nie następnego dnia po ogłoszeniu, 

tylko 14 dni po nim. Jeszcze próbujecie choć tro-
chę opóźnić. Jak już widzicie, że te pieniądze będą 
skierowane do jednostek OSP, to chcecie, żeby to 
było choć trochę później. No, słuchajcie sami siebie, 
Szanowni Państwo Senatorowie. No, słuchajcie sami 
siebie, co mówicie. Dlaczego nie chcecie, żeby rząd 
dał pieniądze jednostkom OSP?

(Senator Piotr Zientarski: Ale przyjęliśmy… 
Przecież, Panie Ministrze...)

A jeżeli już ma dać, to jakąś inną drogą.
(Senator Piotr Zientarski: …złożyliśmy wniosek 

o przyjęcie bez poprawek tej ustawy.)
Szanowni Państwo, samorząd otrzymuje możli-

wość dofinansowywania tych zadań, które są podno-
szone w tej nowelizacji do rangi ustawowej. Będzie 
mógł współfinansować. Proszę samorządy o to, żeby 
dołożyły w miarę możliwości swoje środki, jeżeli będą 
mogły. Ale rząd chce dać te 82 miliony zł z budżetu 
w tym roku, a w przyszłych latach tyle, ile będzie 
można. Bo na każdy rok będzie to określane osobno, 
o czym też mowa w jednym z zapisów ustawy.

(Rozmowy na sali)
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(sekretarz stanu J. Zieliński) innych rzeczy. No, posterunki Policji – ponad 400 
z 800, ponad połowa. Odtwarzamy je teraz. Co zo-
stało? Przetrwały jednostki OSP. Bogu Najwyższemu 
dzięki, że przetrwały i spełniają bardzo ważną rolę 
w systemie bezpieczeństwa obywateli i państwa, 
w systemie ratowniczo-gaśniczym oraz spełniają 
bardzo ważną rolę kulturalno-społeczną.

Jeżeli chodzi o tę rolę w systemie bezpieczeństwa, 
to może o tym jeszcze warto na koniec powiedzieć, 
przypomnieć to. Rzeczywiście tu padła taka informa-
cja, że nie tylko gaszą pożary, że to na samym począt-
ku była straż ogniowa, potem pożarna – ale to wciąż 
kojarzyło się z pożarami – a teraz często mówimy 
„straż”, bo ona jest taką bardzo wielofunkcyjną służbą 
i instytucją. Można powiedzieć, że reaguje na wszel-
kie nieszczęścia, jakie się zdarzają, prawie wszelkie 
nieszczęścia. Jak nie wiadomo, do kogo zgłosić dany 
problem, to się go zgłasza do straży pożarnej czy ra-
czej do straży. Często się mówi „do straży”, czasem 
już nawet bez tego przymiotnika występuje ta nazwa, 
bo tak wielofunkcyjna jest ta służba, najbardziej wie-
lofunkcyjna ze wszystkich. I to jest godne wielkiego 
uznania, szacunku i podziwu.

My w dowód tego, że właśnie mamy ten szacunek, 
doceniamy rolę i widzimy wagę ochotniczych straży 
pożarnych, włączyliśmy jednostki OSP do realizo-
wanego obecnie, już trzeci rok, 4-letniego progra-
mu modernizacji służb mundurowych. Przypomnę, 
że jest to kwota 9 miliardów 200 milionów zł dla 4 
służb MSWiA na 4 lata. Straż pożarna z tego ma 
1 miliard 723 miliony zł – najwięcej ma Policja, naj-
większa służba, bo 6 miliardów zł – w tym ochot-
nicze straży pożarne mają 501 milionów zł. To jest 
konkretne wsparcie budżetowe: 501 milionów zł dla 
jednostek OSP. Tego nigdy nie było. Wasza strona, 
dzisiaj opozycyjna, kiedy się skończył nasz pierwszy 
program modernizacji z 2007 r., była proszona – były 
apele, nawet waszych posłów, bo pamiętam dysku-
sje w komisji spraw wewnętrznych w Sejmie – żeby 
przygotować nowy projekt modernizacji tych służb. 
Ale nie przygotowaliście go, my go przygotowaliśmy. 
Przygotowaliśmy ten projekt pod moim kierunkiem, 
jako ówczesnego posła opozycji, zresztą przy współ-
udziale pana komendanta głównego, który wtedy jesz-
cze nie był komendantem głównym.

(Senator Mieczysław Augustyn: Raj, raj.)
Ten projekt… I co się stało z tym projektem? Nie 

doczekał się nawet procedury legislacyjnej – marsza-
łek Sejmu nawet nie skierował go pod obrady. Taki 
był wasz stosunek, Szanowni Senatorowie, w szcze-
gólności z Platformy Obywatelskiej, ale i PSL. Nawet 
nie trafił on pod obrady Sejmu i Senatu, potem była 
dyskontynuacja, bo skończyła się kadencja, i nie było 
projektu.

My działamy zgodnie z naszym z programem, 
zgodnie z zapowiedzią, którą skierowaliśmy do 

kami OSP praktycznie nie ma prawie nic, jeśli chodzi 
o infrastrukturę społeczną. Te jednostki spełniają 
niezwykle ważną rolę, nie tylko w systemie ratow-
niczo-gaśniczym, ale także w systemie podtrzymy-
wania kultury, tożsamości, świadomości, budowaniu 
wspólnoty narodowej, rozpowszechnianiu sportu, 
wiedzy pożarniczej, w realizacji wielu innych zadań. 
Chcemy dać im na to pieniądze w miarę możliwości, 
no, w miarę możliwości, dać takie wsparcie, jakie jest 
możliwe dzisiaj i w przyszłości. Jakoś was to boli, to, 
że chcemy dać wsparcie, boli.

(Senator Piotr Zientarski: Ale popieramy przyjęcie 
bez poprawek.)

No więc…
(Senator Piotr Zientarski: Ale popieramy tę usta-

wę.)
A więc, proszę państwa, żeby to wszystko…
(Senator Piotr Zientarski: Ale mówmy zgodnie 

z faktami. My popieramy tę ustawę.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie…)
(Senator Robert Mamątow: Ale po co pan prze-

szkadza?)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, proszę o spokój!)
(Senator Robert Mamątow: Panie Senatorze, dla-

czego pan to robi?)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, bo zrobię przerwę. Proszę o spokój.)
(Senator Piotr Zientarski: Popieramy tę ustawę.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, niech już pan nie polemizuje. Pan minister 
ma prawo się wypowiedzieć.)

Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo, Panie Ministrze.)
Panie Senatorze Zientarski, ta Izba nie jest tyl-

ko pana własnością. Gdy pan był na mównicy, to ja 
słuchałem pana bardzo uważnie. Niech pan teraz da 
mi szansę. No, jest to też kwestia kultury. A pan coś 
wykrzykuje. Proszę nie wykrzykiwać.

Żeby ta ustawa mogła szybko wejść w życie i speł-
nić oczekiwania strażaków, także samorządowców – 
na pewno i ich, co do tego nie ma wątpliwości – proszę 
o uchwalenie jej w wersji z przedłożenia rządowe-
go, proszę o przyjęcie wniosków mniejszości, które, 
mam nadzieję, staną się wnioskami większości po 
przegłosowaniu, tak żebyśmy mogli jak najszybciej 
przystąpić do realizacji tej ważnej, oczekiwanej przez 
środowisko ustawy.

Nie skończyłem myśli, bo pan senator mi prze-
rwał, co do tej roli. Szkoły często były likwidowane, 
z różnych względów, z różnych powodów, za waszych 
czasów szczególnie. Niestety, także placówki kultu-
ry. Również połączenia autobusowe, kolejowe, wiele 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o świadczeniu uzupełnia-
jącym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała… Ja bym bardzo 
prosił o ciszę. Jak wznawiam obrady, to znaczy, że 
przerwa się skończyła. …Ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 1258 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, panią senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W czasie posiedzenia komisji rozpatrywano 

26 poprawek do ustawy o świadczeniu uzupeł-
niającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji.

Poprawki nr 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22 i 25 
zostały przyjęte przez komisję. Pozostałe poprawki 
zostały odrzucone.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości komi-

sji, pana senatora Jana Filipa Libickiego, o przed-
stawienie wniosków popartych przez mniejszość 
komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jan Filip Libicki:
Chciałbym tylko zaapelować i poprosić o to, aby-

ście państwo poparli poprawki, które przedstawiam 
jako poprawki mniejszości komisji.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że przez całą 
kadencję wprowadzaliśmy tutaj programy społeczne, 
w których nie było żadnych progów, od których te 
programy byłyby uzależniane. 500+ nie ma takiego 
progu, trzynasta emerytura nie miała takiego pro-
gu. W związku z tym wydaje się, że takiego progu 
nie powinno być również w sytuacji, w której mamy 
przyznawać świadczenie dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. Podkreślam to i bardzo pro-
szę o głosowanie za wnioskiem mniejszości, który 
przedstawiłem. Dziękuję.

wyborców, że będzie nowy program. I spełniamy 
tę obietnicę czy zapowiedź, bo jesteśmy słowni 
we wszystkim. Jest więc nowy program, jest on 
realizowany trzeci rok. Mało tego, gdy ten program 
się skończy, to będzie trzeci krok modernizacyjny. 
Już nad nim pracujemy, to będzie program roz-
woju służb mundurowych, tam też uwzględnimy 
strażaków ochotników, nie tylko Państwową Straż 
Pożarną i inne służby państwowe. To jest, proszę 
państwa, podejście, które pokazuje, komu naprawdę 
zależy na tym, żeby ten system działał, żeby był 
sprawny, żeby miał odpowiedni potencjał.

A więc naprawdę… Jeśli można prosić, to proszę, 
przynajmniej w przypadku strażaków obniżmy trochę 
te emocje i dajmy im to wsparcie. Daje je rząd, niech 
da i samorząd. Prosimy o to. Niech to się skumuluje, 
niech da to większy efekt i niech naprawdę te ważne 
funkcje strażackie będą podtrzymane, wzmocnione, 
kontynuowane i niech przynoszą dobre efekty.

Mam nadzieję, że Sejm będzie mógł szybko prze-
głosować tę ustawę, przyjmując poprawki Senatu, 
i mam nadzieję, że Senat dzisiaj przyjmie wnioski 
mniejszości. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze. 
Ponieważ nie zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, informuję, że głosowanie 
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przepro-
wadzone dzisiaj.

(Senator Jerzy Fedorowicz: O Jezu! Wreszcie!)
(Rozmowy na sali)
Poproszę o komunikat.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:
Komunikat: posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków do ustawy o świadczeniu uzupełniającym 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 182. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ogłaszam przerwę do godziny 17.15.
Po przerwie oczywiście będą głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 42  

do godziny 17 minut 20)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
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Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 25 było za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka została odrzucona.
Nad poprawkami nr 3, 7, 13, 15, 18, 20, 23 i 26 

należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek 
wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 i 25. Poprawka 
nr 3 usuwa regulację uzależniającą przyznanie świad-
czenia uzupełniającego od kryterium dochodowego. 
Poprawki nr 7, 13, 15, 18, 20, 23 i 26 stanowią jej 
konsekwencję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 25 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawki zostały odrzucone.
Teraz przystępujemy do głosowania nad popraw-

kami nr 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22 i 25. Poprawki te: 
powodują, że świadczenie uzupełniające będzie przy-
sługiwało, jeśli suma świadczeń pieniężnych otrzy-
mywanych przez osobę uprawnioną nie przekroczy 
1 tysiąca 600 zł miesięcznie; wyłączają z katalogu 
świadczeń niefinansowanych ze środków publicz-
nych, które mają wpływ na możliwość uzyskania 
świadczenia uzupełniającego, świadczenia z tytułu 
renty rodzinnej; poszerzają krąg potencjalnych świad-
czeniodawców.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 60 – za, 24 – przeciw, ża-

den senator nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 7)

Poprawki zostały przyjęte.
Teraz głosujemy nad poprawką nr 5, tak? Słucham?
(Głos z sali: Nad jedenastą.)
Jedenastą…
Na pewno nr 11 teraz?
(Głosy z sali: Tak.)
(Rozmowy na sali)
Ale bardzo proszę o ciszę, bo nie chciałbym się 

pomylić. Wiem, że mam przejść do poprawki nr 11, 
ale muszę to sprawdzić. Przepraszam bardzo, ale 
sprawdzam.

Czyli teraz poprawka nr 11, tak?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Tylko 

w przypadku odrzucenia poprawek, a 3 poprawki 
były odrzucone… Aha, te kolejne nie były odrzucone, 
czyli dalej.)

Dalej, bo te następne nie były odrzucone…
Czyli teraz z całą pewnością poprawka nr 11?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nr 11.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili panowie sena-

torowie Jan Rulewski, Jan Filip Libicki, Mieczysław 
Augustyn i Tomasz Grodzki.

Pan senator. Bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski: Mogę z miejsca?)
Tak. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Wprawdzie jestem spraw-

ny, ale z wrażenia – chodzi o to, co się stanie za chwilę 
– muszę siedzieć.)

Do rzeczy, Panie Senatorze. Bardzo proszę: do 
rzeczy.

Senator Jan Rulewski:

Chciałbym, żeby pan mnie popierał tak jak sena-
tora Libickiego. Widziałem, kiwał pan głową.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wnioski mniejszości naszej grupy spowodują, że 

dobrocią tej ustawy będą objęci: dzieci i młodzież, 
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ciężcy inwalidzi 
zawodowi. Wnioskujemy także o wprowadzenie przy-
musowej waloryzacji świadczenia. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos?
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy całości, ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 powoduje, że świadczenie uzupeł-
niające będzie przysługiwało każdej osobie upraw-
nionej bez względu na jej wiek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 22 było za, 58 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 powoduje, że świadczenie uzupeł-

niające będzie przysługiwało osobom uprawnionym, 
które ukończyły 16 lat.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 25 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi przez mniejszość komisji popraw-
kami.

Poprawka nr 1 przywraca ministrowi kompeten-
cje do rozdzielania środków finansowych z budżetu 
państwa na koszty funkcjonowania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 59 – za, 23 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 przypisuje ministrowi kompetencje 

do rozdzielania środków finansowych na zadania edu-
kacyjno-społeczne ochotniczych straży pożarnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Ale nie komentujemy, proszę państwa.
(Głos z sali: Ciii…)
Teraz głosujemy.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 60 – za, 23 – przeciw. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 usuwa przepis znoszący ogranicze-

nie przeznaczenia środków uzyskanych z odpłatnego 
szkolenia przez Państwową Straż Pożarną strażaków 
funkcjonujących poza Państwową Strażą Pożarną 
wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej oraz 
przepis uszczegóławiający zasady rozdziału środków 
uzyskanych od zakładów ubezpieczeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 59 – za, 24 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)

Przepraszam, głosowanie jest skomplikowane, 
ale…

Tak? Wszyscy to potwierdzają?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, potwierdzamy.)
(Rozmowy na sali)
Dobrze, tym razem wierzę państwu.
Tak?
(Głos z sali: Tak.)
Głosujemy.
Proszę państwa, poprawka nr 11 powoduje, że 

kwota oświadczenia uzupełniającego będzie ulegała 
podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika walo-
ryzacji emerytur i rent.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 25 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka została odrzucona.
I co dalej?
(Głos z sali: Całość.)
Całość.
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 za chwileczkę, jeszcze może nie 

teraz, w tym momencie o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 59 – za, 8 – przeciw, 16 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o świadczeniu uzu-
pełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Mniejszość 
komisji zaś przedstawiła wnioski o wprowadzenie po-
prawek do ustawy. Druk senacki nr 1262 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o przyjęciu ustawy bez 
poprawek, a następnie – w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej projektem uchwały, 
w którym komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.
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w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

(marszałek S. Karczewski) w postępowaniach środowiskowych. Ustawa znacznie 
poważniej niż dotychczas będzie chronić interesy 
obywateli przed niechcianymi inwestycjami, gwa-
rantując większej liczbie potencjalnych zaintereso-
wanych dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Teza 
ta znajduje potwierdzenie w przedstawionych przez 
stronę rządową symulacjach, które odnoszą się do 
realnych problemów lokalnych społeczności zwią-
zanych z lokalizowaniem inwestycji o dużej uciążli-
wości zapachowej lub hałasowej.

Skutkiem wprowadzenia ustawy będzie powięk-
szenie w przypadku znacznej większości spraw kręgu 
stron postępowania. Należy podkreślić, że to nie wpły-
wa w żaden sposób na udział organizacji społecznych 
lub ekologicznych w postępowaniach środowiskowych, 
a co błędnie zostało wyrażone przez rzecznika praw 
obywatelskich w trakcie posiedzenia komisji. Przepisy 
ustawy nie zmieniają warunków udziału tego rodzaju 
organizacji w postępowaniach środowiskowych, stąd 
niezrozumiałe jest bazowanie na emocjach społeczeń-
stwa w odniesieniu do tak istotnych kwestii, które są 
przedstawiane w sposób nieprawdziwy bądź opierają 
się na nieodpowiednich… pomijaniu pozostałych prze-
pisów mających zastosowanie w tego typu sprawach.

Podkreślić też należy, że ustawa likwiduje nieracjo-
nalne rozwiązania i umożliwia społeczeństwu realny 
udział w opiniowaniu inwestycji. Przypomnieć należy, 
że zgodnie z obowiązującymi przepisami stronami postę-
powania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach są właściciele gruntów przylegających 
bezpośrednio do realizowanego przedsięwzięcia. To po 
pierwsze. Po drugie, są nimi właściciele działek przyle-
gających bezpośrednio… Po drugie, są nimi właściciele 
działek, na których w wyniku realizacji lub funkcjono-
wania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy 
jakości środowiska. Po trzecie, do postępowania włą-
czeni są właściciele działek znajdujących się w zasięgu 
działania inwestycji, która może ograniczać możliwość 
użytkowania nieruchomości. To kryterium jest istotne 
w kontekście inwestycji uciążliwych zapachowo takich 
jak fermy, składowiska, chlewnie.

Spośród 3 wymienionych kryteriów tylko kryte-
rium bezpośredniego sąsiedztwa zostanie zastąpio-
ne kryterium odległościowym, natomiast pozostałe 
pozostaną w niezmienionym kształcie. Kwestia ta 
jest pomijana przez kontestatorów proponowanego 
rozwiązania. Należy wskazać, że kryterium bezpo-
średniego sąsiedztwa prowadziło do absurdalnych 
sytuacji, w których właściciele nieruchomości od-
dzielonych drogą od inwestycji nie byli stronami po-
stępowania. Mogli oni posiadać dom w odległości 30, 
40 m od potężnej inwestycji i nie mieli prawa udziału 
w postępowaniu. Z kolei właściciel nieruchomości 
oddalonej o kilka kilometrów od inwestycji był stroną 
postępowania, bo jego działka graniczyła z działką 
objętą zakresem inwestycji, choćby na małym frag-

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 9 – przeciw, 16 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1260, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1260 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, 
pana senatora przewodniczącego Zdzisława Pupę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Sprawozdawca Zdzisław Pupa: Panie 

Marszałku! Wysoka Izbo! Mam okazję przedsta-
wić…)

(Rozmowy na sali)
Chwilę, zaczekaj, niech powychodzą. Pół minutki.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz:)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, proszę uprzejmie.

Senator Sprawozdawca 
Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam okazję przedstawić Wysokiemu Senatowi 

ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Wczoraj, 31 lipca, senacka Komisja Środowiska 
rozpatrzyła przedłożoną przez marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej ustawę. To druk senacki 
nr 1260, druki sejmowe nr 3616 i 3661.

Ustawa będąca przedmiotem obrad jest zasad-
niczym aktem prawnym regulującym proces inwe-
stycyjny w kontekście ochrony środowiska. Obecnie 
obowiązujące rozwiązania powodują, że czynności 
organów orzekających w sprawach decyzji środowi-
skowych są zbyt sformalizowane i w nieuzasadniony 
sposób wydłużają postępowania środowiskowe.

Rozwiązania zaproponowane w ustawie zmie-
rzają do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych 
i uproszczenia procedur. Ponadto proponowane zmia-
ny w istotny sposób przełożą się na lepszy dostęp 
zainteresowanej społeczności, jeśli chodzi o udział 
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(senator sprawozdawca Z. Pupa) Ustawa ma na celu usprawnienie działań w organach 
ochrony środowiska, które w świetle obowiązujących 
rozwiązań prawnych są w znacznym stopniu obciążone 
dużą liczbą spraw. Przykładowo: w 2017 r. do regio-
nalnych dyrektorów ochrony środowiska wpłynęło ok. 
3 tysięcy spraw, w których inwestorem jest jednostka 
samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależ-
ny. Taki stan powoduje znaczące obciążenie dla organu 
i realne zagrożenia wydłużenia procesu wydawania 
decyzji środowiskowej. Projektowana ustawa zmienia 
uwarunkowania prawne w ten sposób, że po wejściu 
w życie ustawy kompetencje w tym zakresie przejdą na 
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Jednocześnie 
przepisy wprowadzają konieczność uzgodnienia decyzji 
przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Bez tego wydanie przez 
wójta decyzji co do wymaganego prawem uzgodnienia 
RDOŚ byłoby obarczone wadą rażącego naruszenia pra-
wa, co stanowiłoby przesłankę o stwierdzenie nieważ-
ności takiej decyzji. RDOŚ będzie zatem pełnił funkcję 
niezależnego i wykwalifikowanego organu w zakresie 
oddziaływania oceny na środowisko, co zapewni zgod-
ność z dyrektywą 2011/92 Unii Europejskiej.

Trzeba również wspomnieć, że rola regionalnych 
dyrektorów ochrony środowiska zostanie wzmoc-
niona, bowiem dzięki kompetencjom nadzorczym 
określonym w projektowanym art. 76 ustawy będą 
oni mogli kontrolować ewentualne nieprawidłowo-
ści związane z wydawaniem decyzji przez wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast. Nadto projekto-
dawca założył przeprowadzenie ewaluacji efektów 
wprowadzenia ustawy. Po 3 latach od wejścia w życie 
ustawy zostanie przeprowadzona ocena polegająca na 
weryfikacji, w jakim stopniu osiągnięto zakładane 
cele w postaci wyeliminowania wątpliwości interpre-
tacyjnych, usprawnienia procedur administracyjnych 
i wzmocnienia kontroli organów ochrony środowiska.

Podkreślić też należy, że nie jest prawdą to, co 
podnoszone jest często w dyskursie politycznym, 
publicznym, tj. że ustawa zmierza do liberalizacji 
przepisów w sposób, który ułatwiłby realizację in-
westycji kosztem udziału społeczeństwa w ochro-
nie środowiska. Warto wskazać, że ustawa w wielu 
miejscach zaostrza wymagania dla inwestora, w tym 
przepisy dotyczące zawartości raportu o oddziaływa-
niu przedsięwzięcia na środowisko czy obowiązku 
podania danych osobowych całego zespołu autorów 
raportu lub prognoz oddziaływania na środowisko 
i podpisania przez nich tych dokumentów.

Co więcej, ustawa doprecyzowuje pojęcie zmiany 
sposobu użytkowania obiektu w ustawie – Prawo 
budowlane, a do tej pory nie było ono jasne zarów-
no dla inwestorów, jak i organów architektoniczno-
-budowlanych. Dzięki temu w sytuacji, gdy sąsiad 
prowadzący chlewnię będzie zamierzał rozbudować 

mencie. Nie mieli tego prawa właściciele działek po-
bliskich, bo ich nieruchomości nie graniczyły z dział-
kami, na których powstawała inwestycja. Ponadto 
w praktyce często zdarzają się sytuacje, w których 
inwestor w sposób sztuczny dzieli działkę, na której 
zamierza realizować przedsięwzięcie, w ten sposób, 
by ograniczyć możliwość udziału stron postępowania. 
Proponowane rozwiązania w istotny sposób uniemoż-
liwią tego rodzaju praktykę. Zagadnienia te zostały 
wyjaśnione przez stronę rządową na posiedzeniu se-
nackiej Komisji Środowiska przy udziale rzecznika 
praw obywatelskich i zainteresowanych stron.

W odniesieniu do kwestii poprawek zgłoszonych 
na posiedzeniu Komisji Środowiska przez panią sena-
tor Jadwigę Rotnicką, wskazać należy, że blisko poło-
wa z propozycji została wycofana przez panią senator 
z uwagi na sygnalizowane przez Biuro Legislacyjne 
wady. W większości propozycje te były przedmiotem 
wcześniejszej dyskusji i w toku prac sejmowych zo-
stały odrzucone przez sejmową komisją środowiska. 
Natomiast poprawki, nad którymi przeprowadzono gło-
sowanie podczas posiedzenia komisji, nie mogły zostać 
uwzględnione z uwagi na okoliczności wskazane przez 
stronę rządową, w tym potencjalną niezgodność zapro-
ponowanych rozwiązań z prawem Unii Europejskiej.

Przedłożona Wysokiemu Senatowi nowelizacja 
dotyczy tych aspektów wydawania decyzji środo-
wiskowych, które stanowią rzeczywiste bariery dla 
inwestorów, ale niejednokrotnie również znaczą-
co utrudniają działanie instytucjom państwowym, 
zwłaszcza regionalnym dyrektorom ochrony środo-
wiska, a także, co zostało podkreślone, samym oby-
watelom. Ustawa nie stawia w ten sposób inwestora 
w pozycji uprzywilejowanej względem innych stron 
postępowania, tj. społeczeństwa zainteresowanego 
sprawą. Usuwane bariery mają charakter procedu-
ralny, a wprowadzone rozwiązania w lepszy sposób 
wykorzystują potencjał administracyjny w orga-
nach ochrony środowiska. Zmiany te nie stanowią 
jednak zagrożenia dla osiągnięcia celów w dziedzi-
nie środowiska, a także dla udziału społeczeństwa 
w jego ochronie, tym bardziej że jednocześnie ustawa 
wprowadza istotne rozwiązania służące uszczelnie-
niu przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego 
w kontekście uprawnień organów administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej.

Przyjęcie ustawy będzie szczególnie istotne w ob-
liczu prowadzonych w Polsce inwestycji o kluczowym 
znaczeniu dla rozwoju gospodarczego kraju, zwłasz-
cza z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej. 
Działanie takie jest szczególnie istotne w kontekście 
sprawnego wykorzystania środków europejskich 
przeznaczonych na rozwój inwestycji, w tym inwe-
stycji służących potrzebom lokalnej społeczności.
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(senator sprawozdawca Z. Pupa) ny oddziaływania na środowisko w zakresie raportu 
działania przedsięwzięcia na środowisko oraz o wa-
runkach realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia.

Znosi się obowiązek tłumaczenia przez inwestora 
dokumentacji na języki urzędowe wszystkich państw, 
w których realizacja inwestycji może oddziaływać na 
środowisko, lub projektów dokumentów strategicz-
nych, jeżeli będzie to dotyczyć więcej niż 2 państw, 
co przełoży się na zmniejszenie wydatków na tłu-
maczenia dokumentów. Rozwiązanie takie pozostaje 
w zgodzie z konwencją z Espoo. Dotychczasowe re-
alizacje w sposób nieuzasadniony rozszerzały wymóg 
w zakresie tłumaczeń dokumentacji. Tym bardziej 
niezrozumiałe jest kwestionowanie tego rozwiązania 
przez niektóre organizacje społeczne.

Szanowni Państwo, wprowadziłem państwa 
w zakres przedmiotowej ustawy. Senacka Komisja 
Środowiska podjęła decyzję o nieprzyjmowaniu po-
prawek zgłoszonych na posiedzeniu komisji. Myślę, 
że temat, który został zaprezentowany na posiedzeniu 
senackiej Komisji Środowiska, przedłożyłem państwu 
i proszę o poparcie ustawy.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Aleksander Pociej zadaje pytania.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, zanim zadam pytanie, chciałbym 

panu przypomnieć, że jest pan sprawozdawcą komisji. 
Przedstawił pan peany na temat tej ustawy, ale nie 
powiedział pan nic na temat przebiegu posiedzenia 
komisji. Chciałbym, żeby pan powiedział, co powie-
dział rzecznik praw obywatelskich. To się działo na 
tym posiedzeniu komisji. Nie wszyscy na nim byliśmy 
i ma pan obowiązek powiedzieć, jakie było jego sta-
nowisko, jakie były zarzuty. To po pierwsze.

Po drugie, proszę powiedzieć, jakie były zarzuty 
organizacji pozarządowych.

Po trzecie, moje pytanie jest takie. Nie dopu-
ścił pan do głosu paru przedstawicieli organizacji. 
Chciałbym zapytać, dlaczego.

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

Senator Zdzisław Pupa:
Szanowny Panie Senatorze, był pan gościem na 

posiedzeniu senackiej Komisji Środowiska ‒ i dobrze, 
że pan był. Miał pan możliwość zabrania głosu ‒ i cie-

ją poprzez zwiększenie inwentarza do progu, któ-
ry wymagałby uzyskania decyzji środowiskowych, 
działanie takie będzie wprost rozumiane jako zmiana 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części, wymagająca dokonania zgłoszenia tego or-
ganom architektoniczno-budowlanym. Mieszkańcy 
niezadowoleni z działania sąsiada prowadzącego 
chlewnię, który chciałby pominąć tę procedurę, będą 
mogli poinformować nadzór budowlany o zaistnia-
łych nieprawidłowościach. Organy budowlane będą 
z kolei zobligowane do wniesienia sprzeciwu w sy-
tuacji, gdyby zamierzona budowa lub zmiana spo-
sobu użytkowania obiektu, nie została poprzedzona 
dyrektywą czy decyzją środowiskową.

Ponadto ustawa rozszerza kompetencje regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska w sytuacjach, gdy 
inwestor uzyska decyzję inwestycyjną bez uprzednie-
go uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach tam, gdzie będzie ona wymagana. W takim 
przypadku RDOŚ będzie miał szerokie uprawnienia 
nadzorcze względem postępowań prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe 
kolegia odwoławcze. Będzie miał prawo występowania 
z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji in-
westycyjnej, a nawet kwestionowania decyzji środowi-
skowej, która została wydana z naruszeniem przepisów 
ustawy. Kompetencje te wzmocnią egzekwowalność 
decyzji środowiskowych oraz zwiększą przestrzeganie 
przepisów regulujących te decyzje.

Niezależnie od tego wymienić również można 
inne rozwiązania, które wprowadzi omawiana usta-
wa, m.in. obowiązek określenia przez inwestora lo-
kalizacji przedsięwzięcia na mapie sporządzonej na 
podkładzie wykonanym na podstawie mapy ewiden-
cyjnej, dzięki czemu nie będą już istniały wątpliwości 
co do dokładnego usytuowania zamierzonego przed-
sięwzięcia.

Następuje likwidacja postępowania o braku obo-
wiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Organ stwierdzi brak takiego obowiązku 
w decyzji środowiskowej. Obecnie rozstrzygnięcie 
w tym zakresie jest dublowane zarówno w postępo-
waniach, jak i w decyzji.

Następnie: przewiduje się przeniesienie kompeten-
cji RDOŚ na organy jednostek samorządu terytorial-
nego w sprawach, w których gmina jest inwestorem, 
oraz w sprawach dotyczących terenów zamkniętych, 
z wyjątkiem terenów zamkniętych określonych przez 
ministra obrony narodowej jako tereny o szczególnym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Zmiana ta 
pozostawia w zakresie władztwa administracyjnego 
RDOŚ kluczowe rozstrzygnięcia w toku postępowa-
nia środowiskowego, bowiem organy te będą wiążąco 
decydować o potrzebie przeprowadzenia pełnej oce-
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(senator Z. Pupa) chciałabym tyle powiedzieć, że sytuacja wyglądała 
inaczej. Ja po prostu przejęłam część poprawek, jakie 
zgłaszała strona samorządowa, ale w wyniku głoso-
wania po prostu nie było rozstrzygnięcia dla tychże 
poprawek, bo żadna opcja nie była w przewadze. 
W związku z tym ja te poprawki powtórnie złożę na 
dzisiejszym posiedzeniu plenarnym, jak tylko będę 
dopuszczona do głosu. I nie chciałabym, żeby taki 
był odbiór społeczny.

Panie Przewodniczący, bardzo przepraszam, ale 
ta moja wypowiedź jest wypowiedzią szczerą, a nie 
wypowiedzią złośliwą. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Zdzisław Pupa:
Pani Senator, Pani Przewodnicząca, ma pani pra-

wo do takiej wypowiedzi, gdyż pani reprezentuje 
określoną grupę polityczną i oczywiście ma pani pra-
wo nie zgadzać się z tym, co zaprezentowałem czy co 
zaprezentowało ministerstwo. Ja również zachęcałem 
pana rzecznika praw obywatelskich do obecności na 
posiedzeniu. I pani to musi potwierdzić, temu pani 
nie zaprzeczy. Liczyłem na to, że… Powiedziałem: 
„Panie Rzeczniku, liczę na to, że pan będzie i bę-
dzie pan również w jakiś sposób wyrazicielem grupy 
społecznej, która praktycznie jest obecna dzisiaj na 
posiedzeniu komisji”. Pan rzecznik powiedział, że on 
raczej nie będzie na posiedzeniu Senatu. I na tym się 
praktycznie skończyło.

Oczywiście pani zgłosiła swoje poprawki, ale 
niech pani nie mówi, że nie było rozstrzygnięcia. 
Wszystkie poprawki, które pani zgłosiła, zostały 
odrzucone przez senacką Komisję Środowiska. To 
jest prawo. I to jest zapisane w protokole z komisji. 
Można sięgnąć do protokołu komisji. Tak że prosił-
bym, żebyśmy stawali w świetle prawdy i pewnego 
obiektywizmu, a nie niepotrzebnych emocji.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ad vocem.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, pani senator Rotnicka ‒ pytanie.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Właściwie to chciałabym zabrać głos ad vocem.
To nie moja formacja polityczna skłania mnie 

do takiego stanowiska, tylko moja wiedza fachowa 
skłania mnie do takiego stanowiska. I to jest moje 
sprostowanie.

szę się z tego powodu. Rzeczywiście, na posiedzeniu 
w tym moim wstępnym, można powiedzieć, przedsta-
wieniu przekazałem treść i materię ustawy, która była 
przedmiotem dyskusji. Rzecznik praw obywatelskich 
wyraził swoje stanowisko, oczywiście odmienne od 
stanowiska rządu z uwagi na to, że rzecznik praw 
obywatelskich uważa, że ta ustawa godzi w swobody 
obywatelskie. Rzecznik praw obywatelskich mówił, 
że reprezentuje obywateli w jakiś sposób. Było oczy-
wiście mnóstwo związanych osób… nie mnóstwo, bo 
to nie była przesadna liczba osób, ale byli przedsta-
wiciele organizacji społecznych. I gdyby nie, można 
powiedzieć, przesadna dyskusja senatorów, którzy 
mieli okazję się prezentować i zgłaszać uwagi do tej 
ustawy, to wszyscy przedstawiciele organizacji spo-
łecznych mieliby szansę się wypowiedzieć. Niestety, 
trzeba było ograniczyć czas z uwagi na to, że były 
następne posiedzenia komisji, w których mieliśmy 
obowiązek uczestniczyć. Tak że to jest odpowiedź, 
którą pan senator znał. Pan miał świadomość tego, że 
jest ograniczony czas wystąpień poszczególnych grup 
społecznych. Każdy miał możliwość zgłoszenia swo-
ich uwag, propozycji. Na samym początku zapropono-
wałem, aby każdy z zabierających głos zgłosił swoje 
uwagi do ustawy. Często to nie były uwagi zgłaszane 
do ustawy, tylko, można powiedzieć, wygłaszanie 
swoich kwestii, przedstawianie się, kogo kto reprezen-
tuje i, można powiedzieć, wygłaszanie kwestii, które 
często mijały się z materią ustawy. Dlatego musiałem 
w sposób konsekwentny trzymać się tematu, który 
był prezentowany na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Jadwiga Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Bardzo mi przykro, Panie Przewodniczący. Ja by-

łam na tym posiedzeniu komisji i to, co pan przed-
stawił, absolutnie nie oddaje właściwie nastroju czy 
przebiegu tegoż posiedzenia komisji. Posiedzenie ko-
misji było bardzo burzliwe. Strona społeczna miała 
do zgłoszenia wiele uwag…

(Senator Leszek Czarnobaj: Pana ministra nie 
było.)

Proszę?
(Senator Leszek Czarnobaj: Pan minister się śmie-

je z…)
No, pan minister się śmieje, a zresztą pana mini-

stra nie było. Odnoszę wrażenie, że pan minister wła-
ściwie przyłożył rękę do tego sprawozdania ‒ powiem 
to wprost, bo po prostu tak to odbieram. A więc tylko 
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wybudować chlewnię jakkolwiek olbrzymią, to ja 
nie byłbym stroną w tym postępowaniu, mimo że ta 
chlewnia powstałaby 15 m od mojego okna. Taki jest 
obecny stan prawny.

My proponujemy taki stan prawny, że w przypad-
ku każdej inwestycji 100 m jest absolutnie narzuco-
nym obowiązkiem i ktoś, kto jest w strefie 100 m, jest 
stroną w postępowaniu. Ale to nie jest wystarczająca 
odległość. Jeszcze dodatkowo art. 74 ust. 3a, który 
jest zmieniany – właśnie odchodzący od tego sąsiedz-
twa działek – mówi o tym, że jeśli przedsięwzięcie 
jest w odległości 100 m od granic działki, to oczy-
wiście obowiązkowo objęta jest ta strefa, ale także 
działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji 
lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekro-
czone standardy jakości środowiska, a więc powyżej 
100 m… Jeśli te działki dotknięte byłyby przekrocze-
niem standardów jakości środowiska, to również wła-
ściciele tych działek są stroną w postępowaniu. Tak 
samo właściciele działek znajdujących się w zasięgu 
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 
może wprowadzić ograniczenie w zagospodarowa-
niu nieruchomości zgodnie z aktualnym jej stanem 
przeznaczenia. A więc właściciele tych działek też się 
stają stroną. A do tej pory to rozwiązanie dotyczyło 
tylko i wyłącznie bezpośredniego sąsiada w granicy 
działki.

Ten przykład, który podałem, ze swoim domem 
i swoją drogą, pokazuje jasno, że tu rozszerzamy 
uprawnienia stron w postępowaniu, a nie zawężamy. 
I to jest ta różnica, która, nie wiedzieć czemu, została 
przedstawiona w sposób, który absolutnie mija się 
z prawdą. Robimy coś wręcz odwrotnego. Urealniamy 
ten zapis, wprowadzamy znaczne rozszerzenie udzia-
łu społeczeństwa i sąsiadów w podejmowaniu decyzji 
o inwestycji. Ale faktycznie likwidujemy absurdy. 
A takie absurdy bywały. Bo jeśli budujemy na rzece 
most, a rzeka to też jest działka, która się ciągnie kil-
ka, kilkanaście kilometrów, no to wtedy rzeczywiście 
każda strona, każdy właściciel działki, przylegającej 
do tej rzeki, nawet w odległości 10 km od mostu, 
jest w tej chwili, zgodnie ze stanem prawnym, stroną 
w postępowaniu. Pytam się: no, na jakiej podstawie? 
Czy taki właściciel w ogóle jest zainteresowany, jeśli 
buduje się most na rzece w odległości 10 km od jego 
mieszkania? Ale oczywiście on formalnie graniczy 
z tą rzeką. Wobec tego ten absurd faktycznie likwi-
dujemy, a wprowadzamy wspomnianą odległość. 
Obecnie nie miałby z kolei żadnych szans na bycie 
stroną w postępowaniu właściciel działki położonej 
bardzo bliziutko tego mostu, ale przedzielonej granicą 
innej działki.

Jak myślę, z tego wynika wiele nieporozumień, 
które powstały na kanwie tej ustawy. Dlatego też 
apeluję o to, aby rzeczywiście w wypowiedziach 
posługiwać się prawdą, realnymi faktami, a nie mó-

Senator Zdzisław Pupa:

Ma pani prawo czy obowiązek mieć swoje odrębne 
zdanie. Tak że ja uszanuję pani poglądy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Pociej? Nie.
Nie ma więcej pytań.
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 minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Pan minister Kowalczyk. Proszę bardzo.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kilka słów na temat tej ustawy, która tak naprawdę 

stała się obiektem ataków z niezrozumiałych dla mnie 
przyczyn. Chyba zupełnie mylimy pojęcia i przed-
miot z przedłożenia rządowego z tym, co rzeczywi-
ście jest przedmiotem krytyki, dlatego że mówienie 
o tym… Niestety, włączył się w to również rzecznik 
praw obywatelskich, mówiąc wprost o wyłączeniu 
społeczności z opiniowania i udziału społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji środowiskowych.

Otóż pragnę zauważyć, że tak naprawdę udział 
społeczeństwa i zakres udziału organizacji pozarzą-
dowych nie dotyczy… Ta ustawa tego nie zmienia. 
Jedyną najbardziej kontrowersyjną sprawą, która się 
tu pojawiła i w tej dyskusji się przejawia, jest zmiana 
w kwestii stron zainteresowanych sprawą, przejście 
z sąsiedztwa działek na strefę co najmniej 100 m, ale 
nie tylko, bo i znacznie szerszą, jeśli jest znaczące 
oddziaływanie na środowisko. To rozwiązanie abso-
lutnie zmierza w kierunku zwiększenia udziału spo-
łeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych 
o inwestycjach.

Jeśli słyszę, że pod czyimś oknem na mocy tej 
ustawy powstanie chlewnia, spalarnia czy inne rze-
czy, to – przepraszam za emocjonalną wypowiedź 
– gorszych kłamstw powiedzieć nie można. Otóż do 
tej pory rzeczywiście taka procedura mogłaby się 
odbyć, dlatego że stroną jest sąsiad, którego działka 
graniczy z działką, więc można sobie wyobrazić… 
Podam przykład swojego domu. Do granicy działki, 
do drogi jest 8 m od mojego okna, później jest 6-me-
trowa droga i za tą drogą jest część gruntów pewnego 
gospodarstwa rolnego. Gdyby w tym momencie ten 
mój sąsiad, rolnik, sąsiad zza drogi, nie taki, które-
go działka bezpośrednio graniczy z moją, zechciał 
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(minister H. Kowalczyk) Proces konsultacji tej ustawy uwzględnił wszyst-
kie możliwe podmioty, które były zainteresowane tą 
ustawą. Oczywiście te konsultacje się odbyły.

Nie, w trakcie prac konsultacyjnych nad tą usta-
wą nie zgłaszano tego typu uwag ani nie zgłaszano 
tego typu problemów. Mało tego… Rzeczywiście, 
był zgłaszany 1 postulat: aby znacznie zwiększyć 
udział organizacji pozarządowych w podejmowa-
niu decyzji, łącznie z zawieszeniem postępowania 
w przypadku, kiedy ktokolwiek zgłosi jakąś wątpli-
wość. Oczywiście, każdy ma prawo do zgłaszania 
wątpliwości, ale nie może to być okazja do paraliżu 
jakichkolwiek działań administracyjnych lub inwesty-
cyjnych. Wysłuchanie tego postulatu spowodowałoby 
właściwie to, że kiedy ktokolwiek zgłosiłby uwagę, 
zatrzymywalibyśmy postępowanie. Tak więc ten 
postulat nie mógł być uwzględniony. I to był tak na-
prawdę jedyny postulat, który nie był uwzględniony. 
No i jeszcze drugi: taki, żeby można było zgłaszać do 
sądu sprzeciw od uzgodnień. Sprzeciw do sądu zgła-
sza się na podstawie decyzji, a nie uzgodnień. Inaczej 
mielibyśmy na kolejnych etapach procesy sądowe, 
co by w oczywisty sposób całkowicie sparaliżowało 
inwestycje.

A jeśli chodzi o inne… I tu padło też stwierdze-
nie, że nie słuchaliśmy strony samorządowej. Otóż 
bardzo słuchaliśmy strony samorządowej. Między 
innymi jednym z postulatów strony samorządowej 
było przeniesienie tej administracyjnej mitręgi – tak 
to nazwę – czyli wydawania decyzji środowiskowych 
na inwestycje prowadzone przez samorząd… A do-
tyczy to oczywiście głównie dróg samorządowych. 
Dlatego, że w obecnym stanie prawnym każda droga 
prowadzona przez samorząd, nawet nienaruszająca 
korony drogi, drzew, w ogóle niczego w środowi-
sku, każda modernizacja drogi czy naprawa asfaltu 
powyżej kilometra długości była poddawana proce-
durze oceny oddziaływania na środowisko. To wła-
śnie samorządy bardzo prosiły o zmianę tej ustawy, 
aby, tak jak to było w latach poprzednich, czyli przed 
10 laty, samorządy mogły prowadzić to postępowa-
nie administracyjne. Oczywiście pod pełną kontrolą 
i nadzorem regionalnych dyrekcji ochrony środowi-
ska, bo taki nadzór pozostał, po to, żeby ten proces 
inwestycyjny mógł spokojnie przebiegać.

Pan senator sprawozdawca mówił o liczbie spraw, 
które w tej chwili w regionalnych dyrekcjach ochrony 
środowiska są prowadzone właśnie z tytułu decyzji 
środowiskowych dotyczących dróg samorządowych. 
Obecnie buduje się bardzo dużo dróg samorządo-
wych. Remontuje się, modernizuje się wiele tych dróg. 
Oczywiście będzie się ich modernizować jeszcze wię-
cej. Jest to wynik wprowadzenia bardzo zasobnego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Ten Fundusz Dróg 
Samorządowych ma być impulsem dla samorządów 
do modernizacji dróg samorządowych, do popra-

wić, że jest to ustawa, nie wiem, lex deweloper, że 
chlewnia powstanie komuś pod nosem dzięki tej usta-
wie. Taka chlewnia mogła powstać dzięki obecnemu 
stanu prawnemu. Dzięki tej ustawie takie rzeczy nie 
powstaną. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo 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?

Pani senator Barbara Zdrojewska, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Panie Ministrze, my w Senacie mamy doświad-
czenia z pana poprzednikiem, które zakończyły się 
fatalnie. Pana poprzednik podobnie zapewniał, że 
wszystko to, co robi, jest dla dobra, dla ułatwienia 
procedur, że to są zmiany potrzebne. I okazało się, 
że skończyło się to fatalnie – dla niego, ale przede 
wszystkim dla środowiska naturalnego w Polsce.

Tym razem zwracam się do pana z pytaniem: 
dlaczego pan nie przyznaje, jak wyglądała przede 
wszystkim cała procedura opiniowania tej ustawy? 
Proszę przedstawić, z kim się konsultowaliście i dla-
czego znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy 
ministerstwo zachowuje się w taki sposób, jakby tylko 
ministerstwo miało rację, a nie wsłuchuje się w ważne 
głosy czynników społecznych. I proszę mi wierzyć, że 
naprawdę… No, pana następca kiedyś tutaj przyjdzie, 
będzie to poprawiał, bo się okaże, że właśnie rzecznik 
praw obywatelskich itd.… że oni mają rację. Będzie 
panu wtedy wstyd. Dlatego wymyślono coś takiego 
jak konsultacje. Konsultacje są po to, żeby uwzględ-
niać opinie, a nie przedstawiać… Tak że proszę podać 
cały przebieg konsultacji, powiedzieć, jakie opinie, ja-
kie poprawki państwo uwzględnili. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo Panie Marszałku.
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(minister H. Kowalczyk) muzeum nie mogło być stroną w tym postępowaniu. 
A my tutaj dopuszczamy tym bardziej takie strony 
w postępowaniu. Oczywiście to nie przesądza o wy-
nikach postępowania. Ale tak naprawdę w tej ustawie 
mowa o dopuszczeniu stron postępowania do decyzji 
środowiskowych.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja mam pytanie: kiedy będzie ustawa antyodorowa 

w Polsce? Bo na to…
(Senator Alicja Zając: Głośniej, głośniej.)
Nie słyszycie państwo?
(Senator Alicja Zając: Nie.)
Kiedy będzie ustawa antyodorowa w Polsce? 

Ja wiem, że są już na pewnym etapie prace w Unii 
Europejskiej na ten temat. Będzie to dotyczyło całego 
obszaru Unii Europejskiej. Może by o czymś takim 
pomyśleć, żeby nie było właśnie takich pytań i takich 
obaw tych wszystkich stron, o których mówimy. To 
jest pierwsza kwestia. I prosiłabym o to. A druga spra-
wa dotyczy tego budowania dróg. Panie Ministrze, 
za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy mieliśmy 
do czynienia z do tej pory obowiązującym prawem, 
udawało się bardzo szybko budować te drogi. To PiS 
ma obecnie problem z budową dróg na terenie Polski. 
Tutaj nie pomogą żadne tego typu zmiany w prawie, 
bo tu po prostu trzeba umiejętności, trzeba umieć to 
realizować, a przede wszystkim są potrzebne pienią-
dze, które, jak pan wie, zostały skierowane gdzie in-
dziej. Ale prosiłabym, żeby pan powiedział, na jakim 
etapie jest obecnie w Polsce ustawa, przygotowywane 
jest tzw. uregulowanie antyodorowe. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Pani Senator! Ustawa antyodoro-

wa, kompleksowa ustawa antyodorowa, która traktuje 
wszystkie uciążliwości zapachowe w sposób obiek-
tywny, jest w fazie przygotowań. Nie ukrywam, że 
nie jest to ustawa prosta, dlatego że bardzo trudno jest 
obiektywnie zmierzyć wielkość odoru czy wartość 
odoru, a ustawa powinna określać pewne parametry 
obiektywne, to nie może być subiektywne odczucie. 
Częścią tej ustawy, takim rozwiązaniem, które zapro-

wy infrastruktury, ma być pomocą w tej kwestii. 
Pozostawienie tej ustawy we wspomnianym zakresie 
spowodowałoby praktycznie paraliż administracyjny. 
Mielibyśmy tak naprawdę pieniądze z Funduszu Dróg 
Samorządowych, a dróg samorządowych żaden samo-
rząd nie byłby w stanie zrobić. Dlatego też samorządy 
i korporacje samorządowe z wielkim zadowoleniem 
i wręcz z wielką niecierpliwością oczekują uchwale-
nia tej ustawy.

Oczywiście nie muszę dodawać, że komisja wspól-
na rządu i samorządu zaopiniowała tę ustawę pozy-
tywnie.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański:

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka 

Izbo! Chciałbym zapytać, czy ta ustawa daje jakieś 
szanse w takiej sytuacji, którą opiszę. Mianowicie 
w Waplewie Wielkim – to jest powiat sztumski – 
jest oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
Muzeum Tradycji Szlacheckiej. I w bezpośredniej 
bliskości tego pięknego muzeum ma być budowana 
wielka chlewnia. Nie wiem, czy to jest w odległości 
100 m, czy może 150 m. Może nieco dalej. Czy jest 
jakaś szansa na ochronę tego typu zabytków, które 
są bardzo istotne dla społeczności lokalnej? Zresztą 
nie tylko dla społeczności lokalnej, bo to jest jedyne 
w swoim rodzaju muzeum. Czy są jakieś możliwości 
ochrony dziedzictwa narodowego w takiej właśnie 
sytuacji?

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.
Właśnie w takich sytuacjach nowy zapis art. 74 

ust. 3a umożliwia stronie, czyli właścicielowi mu-
zeum, interwencję na podstawie tego artykułu, co 
do tej pory było w praktyce niemożliwe. Chyba że 
działka, na której znajdowało się muzeum, bezpo-
średnio graniczyła z planowaną inwestycją, to wtedy 
było to możliwe. Ale jeśli, nie daj Boże, było tak, 
że między posesją, na której znajduje się muzeum, 
a planowaną inwestycją była, choćby inna działka, 
choćby np. droga – nawet wąska – to już wtedy to 
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(minister H. Kowalczyk) że tych dróg buduje się wielokrotnie więcej niż po-
przednio.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 

mogę jeszcze…)
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja z krótkimi, 

mam nadzieję, trzema pytaniami. Ustawa odorowa 
nie jest tu przedmiotem rozważań, ale pan minister 
wspomniał… 

Ja mam takie pytanie. Panie Ministrze, rozumiem, 
że blisko jest ukończenie projektu ustawy odorowej 
obejmującej hodowlę, mówiąc tak ogólnie. A prze-
cież nie tylko hodowle są, że tak powiem, źródłem 
złowonnych zapachów, które krążą wokół tego źródła. 
Czyli rozumiem, że to jest pierwszy etap. Czy mógłby 
pan minister dwa słowa o tym powiedzieć? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, Panie Ministrze. To jest to, o co 
pytał pan senator Szymański, a mianowicie Stary Targ 
i gmina Waplewo. Chciałbym się upewnić, co niesie 
projekt tej ustawy. Jeżeli jest inwestycja, której źródło 
jest oddalone ponad 100 m od takiego obiektu, jakim 
jest obiekt zabytkowy, to czy zgodnie z projektem tej 
ustawy to muzeum jednoznacznie będzie brało udział 
w postępowaniu, czy nie.

Trzecie moje pytanie jest takie. Czy przewidywa-
liście państwo, tworząc ten projekt ustawy, w jaki oto 
sposób będzie można ją omijać? Bo to zawsze tak jest, 
że jedni tworzą ustawę, a drudzy myślą, jak ją omijać. 
Weźmy taką sytuację, że tworzy się na dużej działce 
jakiś zakład, który podlega ustawie dotyczącej emisji, 
nadmiernej emisji złowonnych substancji, nazwijmy 
to tak ogólnie, i wpływa negatywnie na środowisko, 
ale w związku z tym, że to jest taka duża działka, że 
odległość od muzeum czy od innych działek, od mojej 
działki wynosi 150, 200 m… Czy ta ustawa zapew-
nia obywatelom możliwość uczestniczenia w tworze-
niu zgody i wszystkich dokumentów związanych ze 
zgodą na uruchomienie tej inwestycji w odległości 
powyżej 100 m?

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo.

ponował rząd, i to jest już po pracach Stałego Komitetu 
Rady Ministrów, na bardzo zaawansowanym pozio-
mie, jest wprowadzenie norm odległościowych, mi-
nimalnej odległości, jeśli chodzi o lokowanie hodowli 
wielkoprzemysłowych. Ta ustawa jest już po Stałym 
Komitecie Rady Ministrów, a więc w końcowej fazie 
realizacji przez rząd, po uzgodnieniach. Ona określa 
m.in. wielkość inwestycji hodowlanych tego typu w ten 
sposób: 1 jednostka DJP – 1 m odległości. Oczywiście 
zaczyna się od 210, bo do 210 to są te hodowle, które 
nie podlegają ocenie środowiskowej, to są gospodar-
stwa rodzinne. Od 210 do 500 za każdą jedną dużą 
jednostkę jest 1 metr odległości, powyżej 500 DJP 
jest to odległość od 500 metrów. A więc ta ustawa 
jest przygotowywana. Oczywiście ona dodatkowo 
uzupełni i uściśli zapisy w art. 73, które cytowałem, 
tj. że znacząco wpływa itd., tutaj będzie to sparame-
tryzowane. Będzie to oczywiście znaczne ułatwienie 
dla samorządów, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji 
co do wyrażania zgody na tego typu działalność. Ta 
ustawa znacznie wychodzi naprzeciw oczekiwaniu 
społecznemu i powiększa liczbę stron w postępowaniu. 
Ustawa o minimalnej odległości, która jest po Stałym 
Komitecie Rady Ministrów, sparametryzuje te odległo-
ści oczywiście tylko dla hodowli. Obecnie trwają prace 
nad pełną, kompleksową ustawą odorową, dotyczącą 
uciążliwości zapachowej i są one na zaawansowanym 
poziomie, ale ze względu na trudności technologiczne 
ustawa jeszcze nie jest kompletna.

Jeśli chodzi o drogi, to pragnę się odnieść do tego 
stwierdzenia tak. My mówimy o drogach prowadzonych 
i budowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
co jest niezwykle ważne. My tu nie mówimy o autostra-
dach, drogach szybkiego ruchu, które poddawane są 
pełnej procedurze oddziaływania na środowisko i nie ma 
z tym nic wspólnego to, kto, jak i w jakim tempie budo-
wał. Za poprzednich rządów, jak pani senator łaskawa 
była zauważyć, rzeczywiście dróg samorządowych bu-
dowano mniej, bez porównania, i stąd pewnie takich…

(Senator Barbara Zdrojewska: No nie, były bu-
dowane.)

Teraz właśnie w regionalnych dyrekcjach środo-
wiska zrobiły się zatory z powodu dużej liczby budo-
wanych dróg samorządowych i tak naprawdę kwestie 
dróg samorządowych przesuwamy w tych decyzjach 
administracyjnych do samorządów. Ale nie ma to 
nic wspólnego z drogami, których budowę realizuje 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
czyli autostradami i drogami szybkiego ruchu, droga-
mi krajowymi, bo to nie jest inwestor samorządowy. 
My mówimy o inwestycjach samorządowych, które 
chcemy przesunąć. A to, że w regionalnych dyrek-
cjach ochrony środowiska jest duża kolejka związana 
z drogami samorządowymi, świadczy tylko o tym, 
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(minister H. Kowalczyk) Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Ministrze, za te odpowiedzi.
Ja jeszcze pytałem… Rozumiem przypadek mu-

zeum. A co z osobą fizyczną mającą swoją działkę 
w odległości 150, 200, 300 m? Rozumiem, że na tych 
samych zasadach może ona uczestniczyć, jeżeli uzna 
się, że to pogorszy perspektywę inwestycyjną dla tej 
działki, mieszczącej się o 150, 200, 300 m…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Znacząco.)
Proszę?
(Senator Konstanty Radziwiłł: Znacząco…)
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Tak.)
No właśnie. Na końcu chciałbym zapytać, Panie 

Ministrze, czy jest tu definicja słowa „znacząco” i kto 
będzie to rozstrzygał. To jest rzecz bardzo ważna, 
Panie Ministrze. Zresztą mówił pan przy okazji tzw. 
ustawy odorowej, że nieostre zapisy powodują, że… 
One nigdy nie wchodzą w życie. Dlatego z odorową 
jest tak trudno, bo trudno jest zdefiniować te zapisy. 
Znacząco wpłynie… Czy jest definicja tego i kto bę-
dzie rozstrzygał, co znaczy „znacząco”?

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Regionalna dyrekcja ochrony środowiska roz-

strzyga na podstawie raportu, czy jest to znacząco 
oddziałujące czy nieznacząco oddziałujące. Jeszcze 
raz powtarzam: do 100 m obowiązkowo, bez względu 
na to, jakie jest oddziaływanie na środowisko, każ-
dy jest stroną, natomiast powyżej 100 m – znaczące 
oddziaływanie na środowisko lub ograniczenie użyt-
kowania tej działki… Ja posłużyłem się muzeum jako 
przykładem, który był tu zadany, natomiast dotyczy 
to absolutnie wszystkich podmiotów, czyli i domów 
mieszkalnych, wszystkich budynków, sąsiadów, osób 
będących w strefie oddziaływania itd.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, jeśli można…
Panie Ministrze, im bardziej w las, tym więcej 

drzew. Ja wracam do tej mojej…
(Senator Aleksander Pociej: Zależy, kto wycina…)
No tak, zależy, kto wycina.
(Senator Aleksander Pociej: Czasami im dalej 

w las, tym mniej drzew.)
Tak, ale nie o tym mówimy. Panie Ministrze, ja 

wracam do tego mojego przykładu. Mieszkam w od-
ległości 150 czy 200 m i uznaję, że powstający obiekt, 
generalnie rzecz ujmując, znacząco pogarsza moje 

Rozpocznę od tego drugiego pytania, jeśli wolno.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Tak jak wspo-

minałem, zapis art. 74 w pierwszej części mówi 
o 100 m, czyli jak gdyby wszystko, co jest w ob-
rębie 100 m, podlega ocenie oddziaływania na śro-
dowisko i upoważnia stronę, upoważnia właścicieli 
tych działek do bycia stroną w tym postępowaniu. 
Ale to nie jest wszystko, to jest pkt 1. Z kolei pkt 3 
stanowi „działki znajdujące się w zasięgu znaczą-
cego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 
wprowadzić ograniczenie w zagospodarowaniu 
nieruchomości”. Chlewnia przy muzeum niewątpli-
wie wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu 
nieruchomości, tej, na której znajduje się muzeum. 
Wobec tego na tej podstawie każdy, kto jest w zasię-
gu oddziaływania potencjalnej chlewni, jest stroną 
w postępowaniu, może być stroną w postępowaniu. 
Oczywiście uzgadnia to regionalna dyrekcja ochro-
ny środowiska i nawet jeśli, można by powiedzieć 
tak, muzeum jest samorządowe… Chociaż tutaj jest 
odwrotnie, bo tu mówimy o inwestycji chlewni, a to 
nie jest samorządowa inwestycja, więc tu akurat tej 
kolizji nie będzie. W każdym razie i tak to podlega 
ocenie oddziaływania na środowisko i rozpatrywane 
jest przez regionalną dyrekcję. Na podstawie tego 
zapisu można wprowadzić ograniczenia w zagospo-
darowaniu nieruchomości zgodnie z jej aktualnym 
przeznaczeniem. Tu niewątpliwie przesłanka do tej 
interwencji by następowała, czego nie można by 
było powiedzieć o dotychczasowym zapisie, jeśli 
pomiędzy działką z muzeum a działką z chlewnią 
istniałaby jeszcze jakaś pośrednia działka, która 
by rozgraniczała te 2 działki. Na podstawie obec-
nych zapisów nie byłoby to możliwe. A nawet jeśli 
nie byłoby takiej działki… Niestety, zdarzały się 
przypadki sztucznego podziału działek po to, żeby 
wprowadzić działkę, która będzie buforem pomię-
dzy jedną a drugą. Takie przypadki też bywały. Ta 
ustawa likwiduje tego typu próby obejścia zapisów.

Jeśli chodzi o tę ustawę o uciążliwości zapa-
chowej czy odorowej, to rzeczywiście jest to etap 
skomplikowany i nie ukrywam, że pracuje nad tą 
ustawą również zespół specjalistów z Politechniki 
Warszawskiej. Chodzi o ustalenie parametrów, 
wskazanie, co jest uciążliwością zapachową. No, nie-
stety, nie jest to takie proste. Dlatego pierwszy etap 
to jest ustawa, która wprost parametryzuje obiekty 
hodowli wielkoprzemysłowej. To jest ten etap, który 
już jest w końcowych fazach prac rządowych. A ta 
druga… Opracowujemy parametry do wprowadze-
nia tego typu ograniczeń, ograniczeń związanych 
z uciążliwością zapachową.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
jeszcze mogę?)
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(senator L. Czarnobaj) Proszę mi powiedzieć, co stracę, jakie możliwości, 
jeżeli nie jestem stroną postępowania. Chcę, żeby pan 
minister się do tego odniósł. Czy jeżeli nie jestem 
stroną postępowania, jestem powiadamiana o różnego 
rodzaju rzeczach, które się tam dzieją, o tym, że są 
wykonywane jakieś ekspertyzy? Czy w ogóle mogę 
się dowiedzieć, co tam powstanie, czy jestem infor-
mowana na bieżąco? Nie jestem stroną postępowania, 
ponieważ ta moja działka, mimo że sąsiaduje z dział-
ką tego inwestora, jest jednak za daleko. Załóżmy, że 
chodzi o wysypisko śmieci. Pan minister świetnie 
wie, że każde wysypisko śmieci na początku nikomu 
nie szkodzi, nie śmierdzi i jest fantastyczne, jest naj-
bardziej ekologiczną rzeczą na świecie, a potem się 
okazuje, że tam się żyć nie da po prostu. To samo jest 
z chlewniami, z fermami norek itd. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku! Pani Senator!
Te zapisy, które tutaj proponujemy, znacznie bar-

dziej rozszerzają uprawienia zainteresowanych osób, 
niż to było do tej pory. Oczywiście można sobie wy-
obrazić, że ktoś mający 1 tysiąc ha będzie w środku 
tego tysiąchektarowego pola sytuował inwestycję, 
i prawdopodobnie trudno będzie uzasadnić, że ktoś, 
kto mieszka 1 km za tym obszarem, ma interes praw-
ny w blokowaniu tej inwestycji. Ale jeśli chodzi o… 
No, pewnie będzie to trudne. Ale to musi być już 
bardzo duża działka. Bo w przypadku działki nawet 
kilkuhektarowej i jakiejkolwiek inwestycji już bardzo 
trudno znaleźć taką sytuację, żeby w odległości więk-
szej niż 100 m nie znaleźć jakichś sąsiadów. A teraz 
będzie ich znacznie więcej, niż mogło być to do tej 
pory.

Ale pytanie było bardzo istotne. My mówimy tu 
o 100 m, ale ja cały czas wracam do zapisu mówią-
cego, że znacznie powyżej 100 m stroną postępowa-
nia może być właściciel działki, który jest w zasię-
gu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. I teraz jest kwestia, co to jest znaczące 
oddziaływanie. Oczywiście pewnie wszystkich spraw 
nie zdefiniujemy, ale będzie tu również rozporządze-
nie ocenowe, które jest w końcowej fazie prac, jest do 
podpisu, a które wskazuje katalog inwestycji znaczą-
co oddziałujących na środowisko i potencjalnie zna-
cząco oddziałujących na środowisko. I już ten katalog 
– który być może nigdy nie będzie kompletny, bo np. 
w przyszłości ktoś wymyśli coś nadzwyczajnego… 
Ale on obejmuje wszystkie podstawowe inwestycje 
typu składowiska odpadów, hodowle wszelkiego ro-

warunki bytowania, inwestowania i przyszłościowe 
dotyczące mojej działki. Co ja musiałbym zrobić, 
jeżeli chciałbym to udowodnić?

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:

Znaczące oddziaływanie określa się na podstawie 
raportu…

(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli ja muszę robić 
raport?)

Nie. …Na podstawie raportu, który przedkłada in-
westor, a oceny dokonuje regionalna dyrekcja ochrony 
środowiska. Tego zapisu nie zmieniamy, ten zapisu 
funkcjonuje w ten sposób. Co my w tej ustawie tak 
naprawdę zmieniamy? Zmieniamy katalog stron po-
stępowania – wszyscy, którzy są w obrębie 100 m, 
są automatycznie stroną w postępowaniu, stroną są 
również ci, którzy są w strefie oddziaływania, co do 
tej pory nie było praktykowane. Obecnie, do tej pory 
to był bezpośredni sąsiad, który graniczył z działką. 
To jest ta różnica między zapisem nowym a tym, 
który jeszcze istnieje.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska.
(Rozmowy na sali)

Senator Barbara Zdrojewska:
Przepraszam, można? Pan senator pozwoli, że za-

dam pytanie… Mówię do kolegi, bo się denerwuje, 
że zadajemy pytania.

(Głos z sali: Nie, tylko…)
Myślę, że to jednak jest dosyć…
(Rozmowy na sali)
Wydaje mi się, że ta ustawa jednak budzi do-

syć duże wątpliwości. Ja nie jestem specjalistką od 
ochrony środowiska, ale chcę, żeby… Z tego, co pan 
minister mówi, wynika, że do tej pory było tak, że 
strony postępowania, że tak powiem, były w grani-
cach działki. Czy ja dobrze mówię? A w tej chwili 
będzie tak, że jeżeli ktoś sobie kupi np. dużą działkę, 
wielohektarową, to w środku tej działki będzie mógł 
coś postawić. Ja jako sąsiad nie wiem nawet, co, ale 
jeśli podejrzewam, widzę, że coś się tam dzieje… Jak 
wtedy to wygląda, jeśli ta moja działka jest w odle-
głości większej niż 100 m? Jak rozumiem, muszę 
na własny koszt wykonać jakieś ekspertyzy. Tak? 
A jeżeli jakaś…

(Senator Alicja Zając: Nie rozumie nic…)
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(minister H. Kowalczyk)
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Ja podzielę się tylko pewną wiadomością. Otóż 
w moim okręgu wyborczym firma wybudowała wiel-
kie hale produkcyjne i magazynowe, takie właśnie 
obiekty, a więc tam powinno być badane oddziały-
wanie na środowisko, i był raport przygotowany przez 
tę stronę, ten raport był wręcz śmieszny, dopóki ktoś 
nie zwrócił na to uwagi. Rzecz polegała na tym, że 
firma, która produkuje odczynniki chemiczne, owa-
dobójcze itd., musi zużywać dużo wody, a w raporcie 
było napisane, że hale produkcyjne będą zamiatane 
i nie będzie się brało pod uwagę wody, a ta woda 
będzie gdzieś tam potem spuszczana. Czyli chodzi 
o to, jak ktoś, nie inwestor, ale obywatel, który ma 
gdzieś działkę, albo gmina, muszą być przygotowani 
do tego, żeby wiedzieć, że raport jest taki, że powinna 
na niego zwrócić uwagę regionalna dyrekcja ochrony 
środowiska.

Tak że są tutaj problemy. Pytam o tę drogę i o tę 
rzekę.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Tylko jedno słowo.
Oczywiście wypisywanie, że drogi się nie zalicza 

do sąsiedztwa działek byłoby trochę takim rozwią-
zaniem – przepraszam za takie porównanie – jak…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Liniowe…)
…łapanie się lewą ręką za prawe ucho, dlatego 

że za chwilę jakiś inwestor, który chciałby pozbyć 
się sąsiada bezpośredniego, wydzieliłby 5-metrowy 
pas swojej działki, nie nazywałyby tego drogą… Tak 
zresztą się czyni obecnie. Ten przykład pani senator 
to jest właśnie przykład, który na mocy dotychczas 
istniejącej ustawy był możliwy. W przypadku tej usta-
wy będzie to już znacznie utrudnione, a wręcz może 
nawet niemożliwe. Po to tę ustawę wprowadzamy.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Robert Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, tu jestem.
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: O, prze-

praszam.)
Jak pan dobrze wie, coraz więcej osób przepro-

wadza się z miast na wieś. Mają one takie piękne 
wyobrażenia o wsi, że na tę wieś pojadą, wybudują 
sobie dom, ale nie będzie żadnych ubocznych skutków 
mieszkania tam. Nie rozumieją tego, że wieś to jest też 
miejsce produkcji żywności itd. Jeśli teraz oni czy-
tają informacje dotyczące wprowadzenia tej ustawy, 
a przekaz antyrządowych mediów jest jednoznaczny: 

dzaju… I tam, w tym rozporządzeniu, wypisujemy też 
odległości istotne w przypadku znaczącego wpływ na 
środowisko, jeśli chodzi o te hodowle itd. A więc nie 
będzie to całkowicie dowolnie i uznaniowo określa-
ne przez regionalną dyrekcję środowiska, bo będzie 
rozporządzenie, które będzie precyzyjnie regulować 
te kwestie dotyczące przedsięwzięcia znacząco od-
działującego na środowisko.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję.
Pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Ja jeszcze bardzo krótko, bo ta dyskusja powoduje 
też… Ona właściwie zmusza do postawienia nowych 
pytań. Gdyby razem z ustawą było rozporządzenie, to 
być może istotnej części pytań by nie było. Ale jego 
nie ma. Mam jeszcze takie pytanie…

(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Ale jest 
rozporządzenie.)

Jest rozporządzenie?
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Jest.)
Ale o takiej treści, o jakiej pan mówi? Z tym ka-

talogiem?
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: 

Rozporządzenie jest, jeśli chodzi o wszelkie uzgod-
nienia. I jest publicznie znane.)

Dobrze. Ale…
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: To roz-

porządzenie nie jest załącznikiem do tej ustawy, ale 
jest.)

Dobrze, w takim razie nie będziemy się sprzeczać, 
bo tutaj pan senator Radziwiłł jest bardzo zbulwerso-
wany tymi pytaniami – wydaje się, że jest specjalistą 
też w tej materii…

(Głos z sali: Też.)
(Senator Barbara Zdrojewska: We wszystkim.)
(Głosy z sali: We wszystkim.)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Słucham i staram 

się myśleć po prostu.)
I staram się być tolerancyjny – tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: O, to duży sukces.)
W każdym razie ja mam takie pytanie: czy ta 

działka, którą pan nazywa drogą – bo to jest istotnie 
działka… I gdy rzeka, która jest jako pretekst czy 
powód wyznaczenia tych 100 m… Czy nie byłoby 
prościej zrobić zastrzeżenie typu „w sytuacji, gdy 
przebiega”? Czyli tak: mamy sąsiedztwo, ale w sy-
tuacji, gdy droga to przecina, to nie… Tutaj jest wła-
ściwie dużo takich drobnych spraw.
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(senator R. Gaweł) nas. Oczywiście jest jedyny wyjątek, gdy budowana 
droga i skrzyżowania powodują, że powiadamiamy 
wszystkich sąsiadów tej drogi na przestrzeni kilku ki-
lometrów, co jest oczywiście absurdem. Bo jeśli ktoś 
mieszka kilka kilometrów od skrzyżowania, które jest 
przebudowywane, ale działka oczywiście się ciągnie, 
to wtedy tych stron zainteresowanych jest mniej. Ale 
to są tylko te przykłady, przykłady działek tzw. linio-
wych, czyli dróg i rzek. W pozostałych przypadkach 
zawsze liczba stron uprawnionych do zabierania głosu 
na temat przedsięwzięcia jest większa na mocy nowej, 
projektowanej ustawy niż dotychczasowego rozwią-
zania. Będziemy to systematycznie prostować, uspo-
kajać. Rozumiem, że jest to bardzo trudne, dlatego 
że niestety mnóstwo nieprawdziwych informacji się 
wylało i opieramy się na emocjach, a nie na rzetelnym 
rozumowaniu. No, niestety z tego powodu jest mi 
smutno, przykro, ale rozumiem, że to jest taki czas, 
kiedy działamy, bazując na emocjach, a niekoniecznie 
na racjonalnym rozumowaniu.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jedna uwaga. 

Powiedział pan, rozpoczynając swoje wystąpienie, 
żeby używać określeń, które znajdują jakby potwier-
dzenie w pewnych faktach. I ja się pod tym podpisuję 
– lepiej rozmawiajmy o faktach, a nie o emocjach. 
Powiedział pan, że pan rzecznik praw obywatelskich 
nie przeczytał ustawy. W związku z tym ja bym pro-
sił o taką rzecz. Panie Ministrze, może pan z panem 
rzecznikiem się różnić – i widzę, że się różnicie tutaj 
– ale… Gdzie leży prawda, życie pokaże, ale takie 
stwierdzenie, że pan rzecznik nie przeczytał ustawy 
i dlatego tak mówi…

(Senator Mieczysław Augustyn: Jest obraźliwe.)
To tak, jakbym stwierdził, Panie Ministrze – oczy-

wiście wiem, że to jest nieprawdą – że to pan w ogóle 
nie zna tej ustawy. No przecież to jest nieprawda. 
W związku z tym proponuję, żebyśmy od tej reto-
ryki odeszli, bo ustawa jest zbyt poważna, żebyśmy 
właśnie w taką retorykę wchodzili.

I teraz 2 pytania. Panie Ministrze, powiedział 
pan o projekcie rozporządzenia, które doprecyzuje 
pewne rzeczy. Jeżeli pan minister nie pamięta, to 
może byłoby można otrzymać na piśmie tę informa-
cję. Chodzi o to rozporządzenie, o to, czy palarnie 
kawy również są tam ujęte. Ja dostaję sporo skarg na 
palarnie kawy i dlatego interesuje mnie również to, 
czy w tym rozporządzeniu… Bo wiem, że hodowle 
zwierząt futerkowych i te inne są tam wymienione. 

PiS przygotował ustawę pod przedsiębiorców, całko-
wicie lekceważąc opinię obywateli… Tym przekazem 
żywią się ludzie, którzy ani tej ustawy nie czytali, 
ani nie mają czasu czy ochoty przeczytać tej ustawy, 
i ta informacja będzie dalej w mediach, szczególnie 
społecznościowych, się szerzyć, namnażać i robić 
ferment. 

Chciałbym więc, Panie Ministrze, żeby powiedział 
pan jasno, że ta ustawa usprawnia cały proces zwią-
zany z wydawaniem decyzji środowiskowych, robi 
go bardziej czytelnym i przejrzystym oraz w żaden 
sposób nie narusza praw obywatelskich tych miesz-
kańców, którzy są bezpośrednio zainteresowani inwe-
stycjami. Bo jest istotne, żeby pewne rzeczy wyczy-
ścić i z tej trybuny właśnie o nich powiedzieć, a pan 
jest najbardziej do tego uprawnioną osobą. U nas, na 
naszym terenie, z którego jestem senatorem, jest wła-
śnie bardzo dużo takich inwestycji i wiemy, jakie do 
tej pory były problemy, ile było protestów. Są i fermy 
norek, i kurniki, i chlewy. I to zawsze budzi niepokój 
mieszkańców. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja bardzo ubolewam nad tym, że 

z tej ustawy zrobiono oręż walki politycznej. Tak to 
określam. Nie boję się tego powiedzieć. Niestety, włą-
czył się w to również rzecznik praw obywatelskich, 
nie czytając w pełni ustawy.

(Senator Barbara Zdrojewska: No nie, proszę 
pana…)

Ja oczywiście mówię cały czas i prostuję, tak jak 
i teraz, bardzo cierpliwie…

(Senator Barbara Zdrojewska: No proszę!)
Niestety, takie są fakty.
Ja bardzo cierpliwie prostuję i pokazuję, co jest 

faktem w przypadku tej ustawy. Bardzo trudno jest 
udowodnić, że nie jest się wielbłądem, ale oczywiście 
będę czynił starania, będę wyjaśniał. Na stronach 
internetowych Ministerstwa Środowiska są wyjaśnie-
nia, są przykłady, przykłady, które wczoraj organiza-
cje społeczne pokazywały jako przykłady rzekomego 
ograniczenia uprawnienia sąsiadów czy uprawnienia 
społeczności do bycia stroną w przypadku inwesty-
cji. Okazuje się, że jeśli się nałoży na te przykłady 
nowe rozwiązania, to w każdym z tych przykładów 
za obecnych przepisów jest dużo mniej stron w po-
stępowaniu niż za przepisów proponowanych przez 
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(senator L. Czarnobaj) stę mogę umieścić… Zresztą ona jest w załącznikach 
do ustawy, w uzasadnieniu, tak jak zwykle się podaje. 
Część uwag, które te organizacje zgłaszały w trakcie 
prac, została nawet uwzględniona. Nie było tak, że 
opieraliśmy się wszystkim i mówiliśmy: nie. Był to 
bardzo rzeczowy dialog. Ale końcówka tych prac, 
powiem szczerze, mnie osobiście zaskoczyła. Skąd 
niechęć do tej ustawy, wyrażona w tak gwałtowny 
sposób, i podawanie nierzeczywistych informacji co 
do spraw, które są w tej ustawie są poruszane? Wśród 
tych opinii, które obecnie się pojawiają, są jeszcze 
takie, które w ogóle nie dotyczą zapisów tej ustawy, 
a ja przypomnę, że to jest zmiana ustawy o ocenie 
oddziaływania na środowisko, a więc dotycząca tej 
zmiany ocenowej. Jest też krytyka tych zapisów, któ-
rych w tej ustawie nie ma, to znaczy być może zapi-
sów, które przez wiele lat były, funkcjonowały. My ich 
nie zmieniamy, być może trzeba je jeszcze zmieniać. 
Ale ta krytyka dotyczyła głównie… Powiem uczci-
wie, że szukam motywów tego krytycyzmu i widzę, 
że niestety ten krytycyzm opiera się na emocjach. 
Podkreślam jeszcze raz: zupełnie niepotrzebnie, bo 
wystarczy bardzo racjonalnie, na chłodno popatrzeć 
na zapisy, przeanalizować je, zobaczyć przykłady, bo 
te przykłady pokazują, że likwidujemy sporo absur-
dów związanych z tymi różnymi drogami, rzekami 
itd. i urealniamy udział społeczeństwa w tej ustawie. 
Skąd te emocje się wzięły? Trudno mi w tej chwili 
powiedzieć, mogę tylko… Może nie będę już doda-
wał tego, co chciałem powiedzieć. Ale próbujemy to 
bardzo cierpliwie wyjaśniać.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Jeszcze raz pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, ja wracam do tych konsultacji… 

Ale jeszcze powiem jedno zdanie na temat tego, skąd 
się to bierze. Twórcy teorii dotyczących polityki 
stwierdzili coś, co niestety istnieje w polityce na ca-
łym świecie, tj. że w polityce wrażenie jest ważniejsze 
od faktów. I to jest niestety czy stety taka rzecz, która 
może dotknęła pana ministra w tym zakresie. Teraz 
wracam do tych konsultacji. 

Panie Ministrze, czy konsultacje wyglądały w ten 
oto sposób, że państwo rozesłaliście projekt i te or-
ganizacje odesłały swoje opinie, a państwo z części 
skorzystaliście, a z części nie skorzystaliście? Czy 
mam rozumieć, że tak wyglądały konsultacje?

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Generalnie tak te konsultacje wyglądają, ale były 

również spotkania na temat tej ustawy. Generalnie 

Palarnie kawy wbrew pozorom – wyjaśniam, jeśli 
ktoś nie wie – jednak są bardzo uciążliwe. To jest 
pierwsze pytanie. Jeśli nie pamięta pan dzisiaj, Panie 
Ministrze, to może być na piśmie – ja nie oczekuję, 
że teraz pan minister odpowie.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, rozumiem, że 
to, co pan minister…

(Rozmowy na sali)
Ja może zaczekam.
Panie Ministrze, wracam teraz do projektu tej 

ustawy. Z tego, co pan minister powiedział, zrozumia-
łem, że samorządy głosem swojej korporacji wyraziły 
pozytywną opinię co do projektu tej ustawy. Jak tak 
się obserwuje to, co się dzieje w tej sferze społecznej, 
to widać, że wśród różnego rodzaju organizacji jest 
dużo, delikatnie mówiąc, negatywnych opinii – to jest 
to, o czym mówił pan senator Gaweł. No, ja wiem, że 
pan stanie po przeciwnej stronie i powie, że one nie 
mają racji, ale chciałbym o coś innego zapytać i o coś 
innego poprosić pana ministra. Skoro jest tyle osób, 
organizacji, instytucji, które mają duże wątpliwości, 
wręcz mówią jednoznacznie, że jest to ograniczenie 
ich udziału w procesie powstawania decyzji o inwe-
stycjach… Pan senator Gaweł dał tutaj przykład, a pan 
powiedział, że nie jest to prawdą. 

To moje pytanie jest takie: czy państwo spotyka-
liście się na etapie konsultacji z tymi organizacjami, 
instytucjami? Czy robiliście takie spotkania? Czy 
były dyskusje, analizy, pokazy? Czy może było to tak 
robione, że państwo przesłaliście to do konsultacji, oni 
wyrazili negatywną opinię i na tym się skończyło? 
Bo często tak w Polsce się robi konsultacje… albo 
w ogóle się nie ich robi. Tak że jeśli można by było… 
Bo o konsultacjach ze stroną samorządową pan mi-
nister powiedział wyczerpująco, ale interesuje mnie, 
jak to było ze stroną społeczną.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Stwierdzenie, że rzecznik praw obywatelskich 

nie czytał tej ustawy, jest może zbyt daleko idące, 
niemniej te wypowiedzi i komentarze rzeczywiście 
brzmiały tak, jakby nie czytał albo nie zrozumiał. To 
jest zupełnie co innego, dlatego że fakty, które były 
podawane, niestety nie były zgodne z treścią ustawy.

A jeśli chodzi o te uzgodnienia i opinie, to projekt 
ustawy był konsultowany. Mam tutaj listę bardzo licz-
nych organizacji, z którymi był konsultowany. Ja tę li-
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(minister H. Kowalczyk) I ponieważ pan dosyć dobitnie powiedział w paru 
miejscach, to ja też powiem w miarę dobitnie. 
Uważam, że to wszystko, co pan tutaj mówił, to jest 
daleko idąca hipokryzja. Mówienie, że jest lepiej i że 
w tej chwili wprowadziliście państwo przepisy, które 
polepszają sytuację obywatela, musi być hipokryzją. 
Gdyby był pan wczoraj obecny na posiedzeniu komi-
sji ‒ na którym ja, nie będąc członkiem tej komisji, 
przez chwilę byłem obecny ‒ to wiedziałby pan, że 
pańscy współpracownicy i pani poseł sprawozdawca, 
która była wczoraj na posiedzeniu, wprost mówili, 
że trzeba zmienić ten system, uprościć go, bo jest to 
system, który blokuje inwestycje, a w związku z tym 
trzeba zrównoważyć… A mówiąc o równoważeniu, 
mówili, że trzeba zabrać stronie społecznej te upraw-
nienia. W związku z tym trafia pan tutaj jak kulą 
w płot, ponieważ dokładnie co innego mówili pana 
współpracownicy.

Mówił pan o współpracy. Gdzie było wysłucha-
nie publiczne? Odrzuciliście to w Sejmie. Był taki 
wniosek. Co wam to przeszkadzało? Dlaczego nie 
zrobiliście wysłuchania publicznego? Wie pan, że 
tego nie zrobiliście.

Panie Ministrze, wracam do posiedzenia komisji. 
Tam nie usłyszałem słowa… Nie było organizacji spo-
łecznej, która by w jakikolwiek sposób wypowiedzia-
ła się za tym projektem. Nie było takiej. Uważam ‒ to 
już tak na marginesie… Może jestem przyzwyczajony 
do działania w 2 zupełnie innych komisjach, ponieważ 
jestem członkiem komisji praw człowieka i Komisji 
Ustawodawczej. Uważam, że sposób przeprowadze-
nia wczorajszego posiedzenia nie był właściwy, że 
tak poważny problem, wzbudzający rzeczywiście tyle 
emocji, powinien… To posiedzenie powinno zostać 
przeprowadzone tak, żeby ludzie, którzy zajmują się 
tym na co dzień ‒ i to jeszcze w obecności rzecznika 
praw obywatelskich ‒ mogli się wypowiedzieć. Nie 
dane im to było. I uważam to za gruby błąd.

Skąd te emocje? Panie Ministrze, zanim przejdę 
do meritum, przypomnę panu pewien dowcip euro-
pejski, który od 3 lat jest przerabiany na zupełnie 
inną modłę, niż wyglądało to oryginalnie. Jest taki 
dowcip międzynarodowy: co to jest niebo? Niebo to 
jest miejsce, gdzie Anglik jest policjantem, Francuz 
kucharzem, Włoch kochankiem, Polak patriotą, 
Niemiec żołnierzem, a Norweg ekologiem. A od 
kiedy wy nastaliście, Polacy przerobili ten dowcip 
w ten sposób. Co to jest piekło? Anglik jest kucha-
rzem, Niemiec policjantem, Włoch patriotą, Francuz 
żołnierzem, Norweg kochankiem, a panowie mini-
strowie są ekologami.

Wracam już do strony merytorycznej. Powiedział 
pan minister, że rzecznik praw obywatelskich nie 
przeczytał projektu. Ponieważ nie ma tutaj rzecznika 
praw obywatelskich, ja przytoczę to, co on twierdzi. 
Przeczytam to.

każdy, kto składał… Wysłaliśmy projekt do tych pod-
miotów – mogę tutaj wyczytać te podmioty. Część 
opinii została uwzględniona, część nieuwzględniona, 
mówiłem nawet na wstępie, które nie były uwzględ-
nione, m.in. to, żeby nie na każdym etapie można 
było kierować sprawę do sądu i zatrzymywać proces 
inwestycyjny. Były takie postulaty i one nie zostały 
uwzględnione.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Nie słyszę więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, ja jeszcze dopytam: czy jest po-

trzebna odpowiedź na piśmie od pana ministra?
(Senator Leszek Czarnobaj: Pan minister w tym 

ferworze zapomniał i nie odpowiedział mi na pytanie 
o te palarnie kawy…)

(Głos z sali: Na piśmie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Na piśmie, tak? Aha. 

Dobra, okej.)
Dobrze, to ja wpisuję do protokołu, że pan mi-

nister udzieli odpowiedzi na piśmie senatorowi 
Czarnobajowi.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Do przemówienia jest już gotowy pan senator 

Pociej. 
Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Parę uwag. Pan minister wielokrotnie zarzucał 

drugiej stronie, że mija się z prawdą, że źle interpretu-
je itd., itd. Panie Ministrze, powiedział pan z tej mów-
nicy, że organizacje nie zgłaszały uwag. Powiedział 
pan później, że uwzględniliście te uwagi…

(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Część.)
Część. Powiedzenie o 5 na 500, że część uwag 

uwzględniliście, i to zwykłych redakcyjnych, jest 
wprowadzeniem w błąd opinii publicznej. Pyta pan, 
skąd te emocje. Ja panu odpowiem. Stąd, że historia 
ostatnich 3 czy 4 lat waszych działań w ekologii budzi 
emocje. I nie ucieknie pan od tych emocji. Nie ma 
pan szans przed nimi uciec. Wycinanie lasów i to 
wszystko, co w ekologii robiliście…

Powiedział pan, że tysiąchektarowa działka jest 
potrzebna, żeby wykroić te 100 m. Ja nie wiem, kie-
dy pan ostatnio był na polu albo krokami zmierzył 
działkę, bo wystarczy 10 hektarów, żeby wykroić taką 
działkę, która będzie oddalona o 100 m.
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(senator A. Pociej) (Wicemarszałek Marek Pęk: Nie ma na sali pani 
senator Rotnickiej…)

To bardzo bym prosił.
Dokończę i już więcej nie będę zabierał głosu.
Jedną z najważniejszych rzeczy, którą osiągnęli-

śmy przez ostatnie 20 czy 30 lat, jest wzmocnienie 
prawa własności, jest wzmocnienie naszej pewności, 
że możemy inwestować w takich warunkach, które 
nie będą ulegały pogorszeniu. Jeżeli angażuję swój 
majątek i kupuję dom, to jestem pewien, a przynaj-
mniej państwo powinno mi to zagwarantować… 
I w tym kierunku powinny iść pana działania. Ja 
powinienem mieć zagwarantowane, że za parę lat nie 
będę miał pod nosem fabryki, która będzie kurzyła, 
gdzie będą przejeżdżały ciężarówki i która będzie 
emitowała smród. To pana przedłożenie w żadnym 
stopniu mi tego nie może zapewnić.

Nie będę, bo niestety czasu mi nie starczy, każ-
dej… Mam nadzieję, że pani senator Rotnicka, ponie-
waż mamy takie same poprawki, uzasadni, dlaczego 
składamy te poprawki. Będę składał te poprawki 
i mam taką nadzieję, Panie Ministrze, że to nie będzie 
tak: dobrze chcieliśmy, a wyszło jak zwykle. Mam 
nadzieję, że nie będzie z tego przedłożenia poważnego 
problemu.

I na koniec chciałbym bardzo przeprosić… Bardzo 
bym chciał wysłuchać ewentualnej riposty, nie ucie-
kam przed nią, tylko tak się składa, Panie Ministrze, 
że koledzy z pańskiej formacji tak nam organizują 
działania w Senacie, że od 4 lat kompletnie nie jeste-
śmy w stanie zaplanować sobie ani jednego dnia, ani 
jednego tygodnia, i niestety muszę wyjść, jestem już 
spóźniony. Są dzisiaj w Warszawie obchody rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego. Tak zaplanowano 
te obrady, że od rana nie miałem możliwości uczest-
niczenia w żadnym z tych wydarzeń i muszę wyjść. 
Nie jest to w żaden sposób dowód jakiegokolwiek 
uchybienia panu ministrowi z mojej strony. Chętnie 
bym wysłuchał każdej krytyki mojej wypowiedzi, ale 
niestety muszę wyjść. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze! Koleżanki i Koledzy!
Ja nie będę długo mówiła, bo w zasadzie prawie 

wszystko zostało już powiedziane – i na posiedze-
niu komisji, i tutaj przedmówcy wyrażali także moje 
obawy. Ja tylko podsumuję to może 2, 3 zdaniami.

Uważam – taki jest odbiór mój i wielu osób – że 
jest to ustawa, która nie tyle chroni środowisko i do-

Analiza wniesionego projektu wskazuje, że oprócz 
innych skutków projektodawca założył również dra-
styczne ograniczenie praw społeczności lokalnej do 
uczestniczenia w postępowaniach.

Zgodnie z propozycją rządową zmianie ma ulec 
m.in. art. 74 ustawy. Zasadnicze elementy tej zmia-
ny obejmują: zmniejszenie z 20 do 10 liczby stron 
postępowania, od której uzależniona jest możliwość 
zastosowania w postępowaniu art. 49 kodeksu po-
stępowania administracyjnego, a zatem możliwość 
odstąpienia od imiennego dokonywania doręczeń; 
zmianę zasad określania obszaru oddziaływania 
przedsięwzięcia – ma być nim „przewidywany te-
ren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od 
granic tego terenu”; faktyczne wyłączenie stosowa-
nia instytucji wznowienia postępowania na żądanie 
podmiotu, któremu przysługiwałby przymiot strony, 
a bez własnej winy nie brał udziału w postępowaniu; 
faktyczne wykluczenie z udziału w postępowaniu 
właścicieli nieruchomości nieujawnionych w księgach 
wieczystych lub innych właściwych rejestrach.

W ocenie rzecznika praw obywatelskich propo-
nowane rozwiązania budzą zasadnicze wątpliwości 
co do zgodności z prawem unijnymi i wiążącym 
Rzeczpospolitą Polską prawem międzynarodowym. 
Należy podkreślić, że stosownie do art. 11 ust. 1 dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
państwa członkowskie zobowiązane zostały do za-
pewnienia, aby członkowie zainteresowanej społecz-
ności, mający wystarczający interes lub ewentualnie 
podnoszący naruszenie prawa, gdy administracyjne 
procedury prawne państwa członkowskiego wyma-
gają tego jako warunku koniecznego, mieli dostęp 
do procedury odwoławczej przed sądem lub innym 
niezależnym i bezstronnym organem ustanowionym 
ustawą, by zakwestionować materialną lub procedu-
ralną legalność decyzji lub zaniechań. Itd., itd.

Panie Ministrze, nie będę czytał oczywiście 
całego wywodu rzecznika. Chciałbym panu tylko 
przypomnieć, że w tej Izbie wielokrotnie mieliśmy 
ministrów, zwłaszcza sprawiedliwości, którzy twier-
dzili, że nie ma żadnego problemu i nie ma żadnej 
kolizji z przepisami Unii Europejskiej, a w tej chwili 
płacimy za to grube pieniądze. Pański poprzednik 
zapewniał, że nie ma żadnego problemu z jednym 
z projektów, po czym zostaliśmy bardzo mocno przez 
Unię Europejską skarceni. Pan autorytatywnie pró-
buje nam powiedzieć, że rzecznik się myli. Panie 
Ministrze, jedną…

Czy mogę wykorzystać od razu 5 minut? Nie 
będę…
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(senator J. Rotnicka) co już powiedział pan minister: emocje przeważają 
nad rzeczową dyskusją. Bo oczywiście jest o czym 
dyskutować i kwestia pewnej równowagi między 
prawami inwestorów i sąsiadów inwestorów to jest 
temat, o którym warto dyskutować. Ale np. mówie-
nie tutaj o tzw. stronie społecznej nie ma sensu, bo 
stroną społeczną mogą być zarówno ci, którzy tam 
mieszkają, jak i ci, którzy chcą założyć jakąś dzia-
łalność gospodarczą albo funkcjonować w świecie 
gospodarczym. A zatem tu mamy do czynienia z 2 
stronami społecznymi, a nie ze stroną społeczną i ja-
kąś opresją ze strony władzy publicznej. To zupełne 
nieporozumienie.

W dodatku mam takie wrażenie, że te emocje to 
są emocje tzw. ekologów z Marszałkowskiej, tzn. lu-
dzi, którzy z perspektywy centrum Warszawy widzą 
wieś jako miejsce, gdzie fajnie byłoby kupić sobie 
drugi dom, zamieszkać, wdychać świeże powietrze 
i aż do horyzontu nie widzieć śladu ludzkiej stopy 
czy ludzkiego działania. No, pan senator Gaweł wy-
raził to bardzo dobitnie i w pełni z tym się zgadzam. 
Wieś jest także miejscem pracy, miejscem zarabiania, 
miejscem mozołu, trudu, wysiłku ludzi, którzy mają 
prawo do tego, żeby – oczywiście rozsądnie, z pewną 
dozą powściągliwości i umiaru – jednak używać tego 
miejsca, w którym dane jest im mieszkać i pracować.

Wydaje się, że ta ustawa zasługuje na poparcie 
właśnie z 2 powodów, tzn. dlatego, że widzi się w niej, 
dostrzega z jednej strony interes tej strony społecz-
nej, która właśnie chce inwestować, chce pracować, 
chce prowadzić działalność gospodarczą w otoczeniu, 
jakim jest środowisko naturalne, a z drugiej strony 
również potrzebę zabezpieczenia praw tych, którzy są 
sąsiadami, a zwłaszcza tymi najbliżej posadowionymi 
sąsiadami tych pierwszych. Jeśli chodzi o tę pierwszą 
sprawę, to w sposób, którego nikt się nie wypiera… 
Bo jeżeli przeczytamy uzasadnienie ustawy, to zo-
baczymy, że jest wprost wyrażone, że to jest szereg 
różnego rodzaju uproszczeń, likwidacji barier o cha-
rakterze nie merytorycznym, tylko biurokratycznym 
– no i bardzo dobrze, że to się dzieje – w tym także 
wprowadzenie pewnych elementów informatyki, np. 
w przypadku prezentacji map ewidencyjnych. Warto 
zajrzeć do tego i zobaczyć, jak ta ustawa, skompliko-
wana, trudna ustawa, wygląda w tym zakresie. Tam 
jest po prostu szereg uproszczeń, które nie mają cha-
rakteru odstąpienia od np. oceny merytorycznej pro-
jektu inwestycji, ale które przede wszystkim likwidu-
ją bariery niemające żadnego uzasadnienia. Po prostu 
chodzi o to… No, tym się różni merytoryczna ocena, 
czasem trudna, raportowanie itd., od biurokracji, że 
biurokracja jest, że tak powiem, wynaturzeniem tego 
procesu. I to wynaturzenie, które często następuje po 
prostu z upływem lat, trzeba zlikwidować. I bardzo 
dobrze, bo nieskończenie długie oczekiwanie np. na 
decyzję w sprawie wniosku czy pomysłu inwesty-

wartościowuje stronę społeczną, dając jej możliwość 
szerokiego wypowiedzenia się na temat tego środo-
wiska i tego, co się w tym środowisku dzieje, co uła-
twia urzędnikowi pracę, a inwestorowi ułatwia prze-
prowadzenie inwestycji. Taki jest odbiór społeczny. 
Niektórzy nawet posuwają się do mówienia o podo-
bieństwie do tzw. lex deweloper. Powiem szczerze, że 
ja tych ludzi rozumiem. Traktowanie strony społecz-
nej przez urzędnika, przez ministerstwo, a także przez 
parlamentarzystów w sposób lekceważący prowadzi 
właśnie do takiej sytuacji, jaka dzisiaj ma miejsce. 
Być może w praktyce okaże się, że nie jest to ustawa 
najgorsza, ale w tej chwili uważam, że zawiera ona 
takie zapisy, które nie powinny się w ustawie znaleźć, 
gdyż pobudzają do oporu. Jeżeli kogoś nie zawiada-
miamy, tylko powiadamiamy poprzez obwieszczenie, 
to on się czuje wykluczony. Jeżeli ograniczamy mu 
udział w postępowaniu – zamiast 20 stron postępo-
wania mamy 10 stron – to on się czuje eliminowany. 
Tak więc ja składam 2 drobne poprawki, które już 
były przedstawiane na posiedzeniu komisji, ale je-
stem zobowiązana to zrobić. I przedkładając je panu 
marszałkowi, proszę jednocześnie, żeby one mogły 
być dzisiaj rozpatrzone, tak żebyśmy mogli tę ustawę 
przegłosować.

Ja nie mogę wyrazić pozytywnej opinii o tej usta-
wie, ale wola będzie po stronie państwa senatorów. 
Spodziewam się, jaka będzie opinia, jaki to będzie 
miało wyraz. Powiem tylko jeszcze jedno. Rzecznik 
praw obywatelskich, który był obecny na posiedze-
niu komisji, wyraźnie swoje stanowisko sprecyzował 
i z tym stanowiskiem przynajmniej moje stanowisko 
i paru innych osób jest zgodne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Pani Senator, ja tylko jeszcze bardzo proszę o zło-

żenie podpisu.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Aha, podpis. Czy 

mogę prosić o długopis?)
Bardzo proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Przecież wiadomo, że 

to pani profesor złożyła.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: No ale trzeba.)
O zabranie głosu proszę pana senatora Konstantego 

Radziwiłła.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze! Szanowni Państwo!
Muszę powiedzieć, że przysłuchując się długiej 

liście pytań, a także głosom w dyskusji, mam wra-
żenie, że właściwie niewiele można dodać do tego, 
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(senator K. Radziwiłł) Tak, tak, też są.
A zatem, proszę państwa, ta druga strona, strona 

społeczna, jeszcze raz podkreślam, także jest potrak-
towana tak, jak powinna być. A więc równowaga mię-
dzy inwestorami a sąsiadami moim zdaniem jest… 
Jeśli chodzi o obie strony i ich prawa, to jest to jak 
najlepiej rozwiązywane.

Wydaje się, że… Zresztą nie mamy tu do czynie-
nia z rewolucją, bo ta ustawa jest tylko nowelizacją 
ustawy dotychczas obowiązującej, a rozporządzenie 
w sprawie tych okoliczności, które mogą w znaczą-
cy sposób wpływać na środowisko, jest przy okazji 
nowelizowane. Ono też nie wchodzi tutaj… To nie 
jest żaden nowy przepis i nie ma związku z samą 
nowelizacją, bo – tak jak powiedziałem – już w lutym 
projekt tej nowelizacji został opublikowany.

Proszę państwa, z tych wszystkich względów, 
o których powiedziałem, tak na spokojnie, po mery-
torycznej ocenie wydaje mi się, że ta ustawa naprawdę 
zasługuje na poparcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zdzisław Pupa: Bardzo dobre wystąpie-

nie.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Goście!

Ja chciałbym zwrócić uwagę na tę część dotyczącą 
opinii społecznej i odbioru projektu tejże ustawy. 
Jednak zanim o tym powiem, to chciałbym zauwa-
żyć, że to, o czym powiedział pan senator Radziwiłł, 
niejako potwierdza moje wątpliwości. No, nawet nie 
sprawdziłem, ale pan senator to sprawdził – jest wy-
mieniona elektrownia atomowa, których w okolicy, 
w Polsce jest tyle, że faktycznie dobrze, że ona jest 
wymieniona na pierwszym miejscu, ale już palarni 
kawy, których jest na około, na liście nie ma.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Są.)
Jest palarnia? No, to pan… Okazuje się, że może 

jest.
To pokazuje, Szanowni Państwo, że tego rodzaju 

dokumenty należy tworzyć przy dużej dozie odbiera-
nia sygnałów od społeczności, od strony społecznej. 
Panie Senatorze, strona społeczna w tego rodzaju 
problemach jest zdefiniowana w sposób następujący: 
jest inwestor i jest strona społeczna. Z reguły w taki 
sposób na poziomie samorządów prowadzi się roz-
mowy polegające na ustaleniu, czy dana inwestycja 
pogarsza warunki życia, czy nie. Inwestor przedsta-

cyjnego, na ocenę wniosku inwestycyjnego jest po 
prostu uderzaniem w prawa człowieka, prawa ludzi, 
którzy chcą inwestować, chcą prowadzić działalność 
gospodarczą. To jest jedna część tej ustawy, zresztą 
całkiem spora, właściwie większa część tej ustawy. 
Nikt, w tym także pan minister, nie wypiera się tego, 
że taki jest cel tej ustawy.

Ale jest jeszcze druga strona i o niej była tu mowa, 
może nawet częściej, chyba dlatego, że tak dużo osób 
na tej sali, ale także wśród organizacji społecznych, 
które interesują się tą ustawą, to ludzie, którzy każdą 
działalność gospodarczą widzą jako zagrożenie dla 
naszego bytu, uderzające w środowisko, to jest kwe-
stia sąsiadów i ich uprawnień. Moim zdaniem ta spra-
wa rozwiązana jest w sposób najbardziej racjonalny. 
No, te absurdy, o których mówił pan minister, gdzie 
mała rzeczka albo nawet rów, Panie Ministrze, rów 
melioracyjny, bo to też jest działka, która ma 3,5 m 
czy 4 m szerokości, taki rów jest działką… Wtedy 
ten drugi, ta osoba po drugiej stronie rowu meliora-
cyjnego już nie jest sąsiadem. Tak więc umożliwienie 
wejścia w prawa strony wszystkim tym, którzy mają 
działki w promieniu 100 m od inwestycji… Oni mogą 
wejść w prawa strony, występować z protestami itd., 
itd. To jest oczywiste danie im dodatkowego upraw-
nienia. I kolejna kwestia: wszyscy ci, którzy są poza 
tą strefą 100 m, no, w zasadzie bez ograniczenia, ale 
w przypadku których w znaczący sposób inwestycja 
może naruszyć środowisko tak, że ich to dotknie, też 
mogą wejść w uprawnienia strony.

A tak przy okazji. Tutaj niektórzy państwo bardzo 
dopytywali, kto i w jaki sposób ma ocenić, co to jest 
to znaczące naruszenie środowiska. Proszę państwa, 
nie zajęło mi bardzo dużo czasu znalezienie rozpo-
rządzenia w tej sprawie, które obowiązuje od 2010 r., 
czyli od czasu, kiedy rządy sprawowała Platforma 
Obywatelska i PSL. Jest w nim bardzo długa lista 
tych właśnie okoliczności…

(Senator Alicja Zając: Uciążliwości.)
…które mogą w znaczący sposób uderzać w śro-

dowisko, to jest opisane. A jeśli chodzi o projekt zmia-
ny tych przepisów, o którym zresztą pan minister 
wspomniał, to on znajduje się na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji od 13 lutego 2019 r., więc też było 
dużo bardzo czasu na to, żeby się z tym zapoznać, 
mówię zwłaszcza o tych, którzy tą ustawą jakoś tak 
bardzo się zainteresowali. Tam jest bardzo długa lista. 
A tak przy okazji, Panie Senatorze Czarnobaj, nie ma 
tam palarni kawy, w każdym razie nie znalazłem. 
Tak jak powiedziałem, jest tam bardzo długa lista, 
od elektrowni atomowych aż po różnego rodzaju roz-
wiązania dotyczące przerobu…

(Senator Michał Potoczny: Nie uwzględniono pa-
larni kawy, ale marihuany…)
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(senator L. Czarnobaj) Chcę państwu powiedzieć, że – myślę, że państwo 
też to wiecie, czujecie w rozmowach – Polacy coraz 
większą wagę przywiązują do elementu związanego 
z ekologią. Coraz więcej rozumieją, coraz bardziej 
się angażują, zadają coraz więcej pytań. Jeżeli doda-
my, że na 50 miast o najgorszej jakości powietrza 36 
znajduje się w Polsce, to Polacy słusznie się obawiają, 
że ten projekt ustawy może nie stać w ich interesie. 
Dlatego powinno być wysłuchanie publiczne, roz-
mowa, a nie krytykowanie pana rzecznika, że tego 
nie przeczytał i w związku z tym nie ma racji. Rację 
uzyskuje się w drodze dyskusji, pokazywania fak-
tów, rozmawiania. Ta ustawa wymaga tego procesu, 
a państwo prezentujecie postawę: my mamy rację, 
obywatele są w błędzie, na czele z panem rzeczni-
kiem, nie przeczytali, nie znają się, my chcemy ich 
chronić przed inwestycjami, które pogarszają warunki 
ich życia, a oni tego nie rozumieją.

Ta droga, Szanowni Państwo, prowadzi donikąd. 
Uważam, że ustaw, które wywołują tyle emocji wśród 
społeczności lokalnych, się w ten sposób nie procedu-
je. Mówię to państwu z doświadczenia ugrupowania, 
które rządziło przed wami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Wiatra.

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

Panowie Ministrowie!
Przysłuchuję się tej dyskusji i słyszę bardzo cie-

kawe głosy. Muszę powiedzieć, że wystąpienie mo-
jego poprzednika zmobilizowało mnie do zabrania 
głosu. Postaram się zrobić to tak, żeby nie urazić 
przedmówcy.

(Senator Leszek Czarnobaj: Może pan urazić.)
Pana wystąpienia są takie kwieciste, socjotech-

nicznie nieźle zbudowane, poruszające wątki prospo-
łeczne i prawne. Znamy to już od 4 lat. Trzeba być 
dobrze skoncentrowanym i posiadać pewną wiedzę, 
żeby wyłapywać nieprawdy, które pan przy okazji 
przemyca. I to jest po prostu draństwo. Użył pan 
sformułowania, że jest naukowo udowodnione, że 
sześciolatki powinny iść do szkoły. Akurat się na tym 
znam, źle pan trafił, to są bzdury. Proszę popatrzeć na 
mapę Europy, proszę zobaczyć, w ilu krajach dzieci 
idą do szkoły w wieku 7 lat. W niektórych krajach 
idą nawet w wieku 8 lat.

Namawiałbym jednak do wystąpień bardziej me-
rytorycznych. Rozmawiamy o poważnych sprawach, 
dyskusja się przeciąga. Prosiłbym o większe dyscypli-
nowanie swoich myśli i nieobrażanie ludzi. Bo to nie 

wia, prezentuje, a strona społeczna ocenia to, co ma 
być zrobione.

Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że w histo-
rii Rzeczypospolitej był taki rząd, który nieomylnie 
uważał, że dzieci w wieku od 6 lat powinny pójść 
do szkoły.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Wasz rząd.)
Jednak społeczeństwo powiedziało: nie, my uwa-

żamy, że te wasze racje naukowe, które przedsta-
wiacie z trybuny sejmowej i trybuny w Senacie, do 
nas nie trafiają, my chcemy, żeby nasze dzieci szły 
do szkoły w wieku 7 lat. A wszelkie znaki na ziemi, 
znaki naukowe, doświadczenia innych krajów po-
kazywały, że trzeba wysyłać dzieci w wieku od lat 
6. I tak jest też z tym projektem ustawy. Ona może 
być złota… Panie Ministrze, Szanowni Państwo, ona 
może być złota, ale jeżeli osobiście dostaję ponad 
7 tysięcy różnego rodzaju elektronicznych pism zwią-
zanych z tą ustawą… Pan minister powiedział, na 
czym polegała dyskusja: wpłynęły wnioski, część 
uwzględniliśmy. Dlaczego nie zrobiono publicznej 
debaty, nie przekonywano strony społecznej, nie roz-
mawiano tak, jak my tutaj rozmawiamy? Tak długo 
trzeba było rozmawiać, aż przysłowiowy biały dym 
by poszedł. Można by było powiedzieć: uzgodniliśmy 
to, większość uzgodniliśmy. Państwo chcecie przeko-
nać społeczeństwo, że to jest w jego interesie. Jednak 
ludzie czują inaczej. Państwo mówicie: bo nie czytali 
ustawy, nie rozumieją tej ustawy. To państwo zacho-
wujecie się jak zły nauczyciel. Ja lubię porównywać 
do nauczycieli. Kiedy uczeń nie rozumie, dlaczego 2 
plus 2 jest 4 i dlaczego 2 razy 2 jest 4, to zły nauczyciel 
mówi: i tak tego nie zrozumiesz, bo nie przeczytałeś 
dobrze. A co robi dobry nauczyciel? No, on będzie tak 
długo tłumaczył i tak rozmawiał z tym uczniem, aż 
wytłumaczy mu tę zasadniczą różnicę, to, że te wy-
niki są jednakowe i dlaczego są jednakowe. Państwo, 
niczym ten zły nauczyciel, mówicie: to jest dobra 
ustawa, przecież my tu wszystko poprawiamy – tak 
jak pan minister mówi – wszystko jest dobrze, tylko 
społeczeństwo tego nie rozumie, nie rozumie tego, 
że ona jest dla jego dobra. Uważam, że w przypadku 
tego rodzaju ustaw należy długo rozmawiać z czyn-
nikiem społecznym, aby wzajemnie się przekonywać 
i pokazywać racje. W tego rodzaju sytuacjach – chcę 
państwu powiedzieć to, o czym powiedziałem panu 
ministrowi – wrażenie jest w dużej mierze… w po-
lityce wrażenie jest czasami ważniejsze od faktów. 
Należy przedstawiać argumenty i tak długo, ile trze-
ba będzie, o nich dyskutować. Jeżeli zaś przyjmuje 
się zasadę, że wnioski, które się składa, a składa je 
milion osób, że tak powiem, mieli się i nie poddaje 
się dyskusji ani referendum, ani innym decyzjom, to 
odbiór jest taki, jaki jest.
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(senator K. Wiatr) że chce referendum, to należy go poważnie rozwa-
żyć. Jeżeli tyle osób protestuje i mówi, że ta ustawa 
pogarsza ich rolę jako osób fizycznych w procesie 
podejmowania decyzji o inwestycjach, i jeśli do tego 
jest to, o czym mówiła pani profesor… Wzmacniamy, 
że oto będzie znacząco… No, z poprzedniej ustawy… 
Ile tam jest prawdy, to…

Okej, załóżmy, że było tak samo. Skoro było tak 
dobrze, to po co to zmieniać? A skoro już zmie-
niamy, to róbmy to tak, żeby społeczeństwo, Panie 
Profesorze, to rozumiało i akceptowało. Róbmy tak, 
żeby nie było takich zapisów jak „znacząco”, bo potem 
to urzędnik podejmuje decyzję, co to znaczy „znaczą-
co”. Precyzujmy w taki sposób, żeby obywatele byli 
święcie przekonani, że ta ustawa jest w ich interesie 
i nie jest draństwem wobec nich. I mam nadzieję, że 
ta ustawa w odczuciu obywateli nie będzie draństwem 
i nie będzie tak rozumiana. Dlatego proponuję, Panie 
Profesorze, odrzucić ten język „draństwa” i tego ro-
dzaju dyrdymałów, które pan profesor tu wypowiadał 
w stosunku do mojej osoby. Jeżeli jestem…

(Senator Robert Mamątow: No, a czym się różni 
„draństwo” od „dyrdymałów”?)

Jeżeli jestem osobą, która akurat popełnia tu błąd 
w sensie interpretacji w kwestii sześcio- i siedmiolat-
ków, sprawdzę i posypię sobie głowę popiołem. Ale 
profesorowi nie wypada robić tego rodzaju uwag tutaj, 
w tej sali. A ja w tej drugiej części, Panie Profesorze, 
powiem na usprawiedliwienie – jeśli się pan czuje 
urażony, to przepraszam – chciałem się po prostu 
dostosować do pańskiego poziomu, za co serdecznie 
przepraszam. Dziękuję bardzo.

(Senator Robert Mamątow: To nie jest fair.)
(Głos z sali: Żenada.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Pan senator Kazimierz Wiatr, 5 minut.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie 

i Panowie Senatorowie!
No, myślę, że ten popis z drugiego wystąpienia pana 

senatora pozostawię państwa ocenie. A panu senato-
rowi radzę, żeby może sobie to obejrzał na wideo, bo 
to się nawet nie nadaje do komentowania. Nie nadaje 
się do komentowania. Byłoby dużo lepiej, gdyby pan, 
zanim pan przystąpił do porównywania stopni, tytu-
łów naukowych ze stopniami zawodowymi, uważnie 
wysłuchał tego, o czym ja mówiłem. Bo posługiwał 
się pan moimi słowami tak, jakbym powiedział, że 
większość dzieci w Europie chodzi do szkoły od lat 
7. A ja wyłącznie skoncentrowałem się na wypowie-
dzi, że nie jest prawdą, jakoby zostało naukowo udo-
wodnione, że sześciolatki powinny chodzić do szkoły. 

jest tak, że przyszedł jakiś PiS, który myśli, że zjadł 
wszystkie rozumy i zadowala się populizmem. To 
jest nieprawda, tak nie wolno mówić. Bardzo proszę, 
żeby pan się jednak zmitygował. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj, 5 minut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo!
Panie Profesorze, zmitygowałem się i wyszedłem 

po raz drugi. Pan oczywiście jako profesor może do 
osoby, która nie ma takich tytułów, mówić, że jej 
wystąpienie jest draństwem. To jest pana styl, ja go 
szanuję. Ma pan prawo, ma pan swój wiek i swój do-
robek naukowy. Jest pan człowiekiem inteligentnym 
w znaczącym świecie nauki i ma pan prawo oceniać 
moje wystąpienie jako wielkie draństwo. Przyjmuję 
taką połajankę, bo ja zawsze uważałem, i do dzisiaj 
uważam, że tytuł profesora zobowiązuje. Jak ktoś sta-
je przede mną i mówi: „jestem profesor Kowalski”, to 
od razu zaczynam intensywniej pracować. Ale z przy-
krością stwierdzam, że jak pan wyszedł i powiedział 
to, co powiedział, to czułem się tak, jakby wystąpił 
tu co najwyżej magister wpisujący się w pana styl 
wypowiedzi, Panie Profesorze.

Ja jako magister inżynier chcę powiedzieć, że 
czuję się równy z panem. Wydaje mi się, że nie po-
wiedziałem żadnych nieprawd i draństw. I obiecuję 
panu, że dokładnie sprawdzę, ile jest państw, gdzie 
dzieci chodzą do szkoły w wieku 6 lat, a ile, gdzie 
chodzą w wieku 7 lat. I jeżeli faktycznie jest tak, Panie 
Profesorze, że większość dzieci w Europie, w Unii 
Europejskiej chodzi do szkoły w wieku 7 lat, to wy-
kreślę słowo „większość” i powiem: Panie Profesorze, 
w tym zakresie ma pan rację.

Nie to było przedmiotem mojego wystąpienia. 
Jeszcze raz chcę to podkreślić, żeby pan jako profesor 
zrozumiał występ magistra inżyniera, który nie chce 
mówić o draństwach w stosunku do pana wystąpienia. 
Powiem jeszcze raz, delikatnie, bez draństwa, Panie 
Profesorze: celem mojej wypowiedzi było i jest pod-
kreślenie tego, że władza, która opiera swoje ustawy 
tylko na własnej mądrości, źle kończy. I mówię to 
z własnego doświadczenia. Wiele uwag, które społe-
czeństwo kierowało do poprzednich rządów… Czy 
one miały racje naukowe, czy nie miały, czy były pod 
nimi podpisy profesorskie, czy nie, jest nieistotne. Ja 
mówię o tym, że kiedy milion osób składa wniosek, 
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(senator K. Wiatr) (Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Ministrze, ja 
tylko przypominam, że wnioski legislacyjne nie do-
tyczą sześciolatków, tak to ujmijmy.)

Przepraszam, ja akurat wyszedłem w momencie, 
kiedy jeden z senatorów opowiadał dowcip. Myślę, że 
sprawa jest poważna, a to nie jest miejsce na dowcipy. 
Ale panowie senatorowie macie większe doświad-
czenie w tych kwestiach, ja jestem tylko skromnym 
wiceministrem.

Chcę powiedzieć, że w przypadku tej ustawy 
było tak, że akurat tydzień temu wiceszef rzeczni-
ka praw obywatelskich nawoływał ze stacji do tego, 
aby organizacje społeczne stawiły się na posiedzeniu 
komisji, aby wzięły udział w dyskusji. Myślę, że nie-
potrzebnie, bo, jak już było powiedziane, projekt ten 
wisiał na stronach internetowych i można się było do 
niego odnieść. I, Szanowni Państwo, organizacje po-
zarządowe odniosły się. Bardzo często były to bardzo 
merytoryczne uwagi, które przyjęliśmy. Oczywiście 
tych uwag, które nie dotyczyły samej ustawy, nie 
mogliśmy przyjąć.

Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, 
że wokół tego projektu, bardzo merytorycznego ‒ który 
ma walczyć z absurdami i zmniejszać biurokrację, pozwa-
lać, aby Polska mogła w sposób dynamiczny się rozwijać 
‒ nabudowano wiele emocji. Emocji, które były sterowane 
właśnie takimi zapowiedziami kierowanymi przez środki 
społecznego przekazu czy też przez strony internetowe. 
Dzisiejsze narzędzia elektroniczne stwarzają możliwości 
generowania niezwykłej liczby tego typu dokumentów. 
Działają tego typu strony. Jest to niezwykle proste i często 
nie odpowiada faktycznym emocjom. Dlatego też głosu-
jemy nie przez boty, tylko na podstawie opinii.

Ja byłem wczoraj na posiedzeniu komisji i muszę 
powiedzieć, że z dużą uwagą słuchałem, bo mam wiel-
ki szacunek do instytucji rzecznika praw obywatel-
skich, uważam, że to jest ważna instytucja w kraju. 
Smuci mnie to, że on tak głęboko jest zaangażowany 
w te procesy polityczne i daje się wprowadzać w błąd, 
czego świadectwem było to, że pan rzecznik siłą swo-
jej instytucji i swojej wypowiedzi wskazał, że ta re-
gulacja wpływa bezpośrednio na pozycję organizacji 
pozarządowych. Szanowni Państwo, o organizacjach 
pozarządowych w tym procesie mówi art. 44 ustawy. 
Tego artykułu w żaden sposób nie dotykaliśmy w trak-
cie prac. I to pokazuje, że być może ta polityka przez 
małe „p” zdecydowała o tym, że te emocje były nakrę-
cane, wprowadzając w błąd. Bo ta ustawa, Szanowni 
Państwo, daje obywatelom większe możliwości, jak 
tu już było powiedziane, nie tylko przez to, że po raz 
pierwszy pojawia się jakakolwiek granica – ale to nie 
jest żadna technologia kosmiczna, Szanowni Państwo, 
bo w wielu krajach ta odległość jest wskazana i w tych 
krajach mieszkańcy mają do tego prawo. Dodatkowo, 
na tych 100 m, Szanowni Państwo, nie kończy się ta 
ochrona. Możemy nawet na Twitterze rzecznika praw 

I tylko o tym mówiłem. Jestem w stanie w tej chwi-
li z pamięci wymienić kilka wybitnych autorytetów 
w zakresie pedagogiki, które mają na ten temat zdanie 
przeciwne. Tak że po raz kolejny dał pan tutaj pewien 
popis elokwencji i socjotechniki. A o sformułowaniach 
graniczących z obraźliwymi nie będę już mówił, bo to 
pozostawiam panu marszałkowi i panom senatorom do 
oceny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę. Ale już bardzo proszę kulturalnie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Profesorze, ja, mó-

wiąc o tym, co dotyczy opracowań naukowych… 
Poprzedni rząd również przedstawiał opracowania 
naukowe, zgodnie z którymi lepiej jest iść do szkoły 
w wieku 6 lat niż w wieku 7 lat. Ilu jest naukowców, 
tyle będzie tych opinii. I taki był sens mojej wypo-
wiedzi.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Maciej Łuczak, pani 
senator Jadwiga Rotnicka i pan senator Aleksander 
Pociej.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Może pan minister przy okazji wyjaśni ostatecznie 

kwestię palarni kawy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Szanowni Państwo! Panie Marszałku! Wysoka 

Izbo! Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwólcie, że nawiążę do poruszonego tu wątku. 

Jestem ojcem chłopaka, który poszedł do szkoły jako 
sześciolatek, i na podstawie praktyki mogę powie-
dzieć, że to był wielki błąd. Na szczęście udało się 
nad tym jakoś zapanować. Z perspektywy rodzica 
i praktyka w tej dziedzinie chcę powiedzieć, że próba 
antagonizowania i pokazywania po jednej stronie nas, 
rodziców, po drugiej stronie jakichś opinii wydaje 
się… No, tutaj praktyka to zweryfikowała. Cieszę się, 
że jest, jak jest, i mój syn może kontynuować naukę 
i się rozwijać.
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(podsekretarz stanu S. Mazurek) szymi sprawami, wspierając oczywiście samorządy, 
bo taki jest nasz cel. Chodzi o to, aby te wszystkie 
elementy mogły współgrać – temu służy ta regulacja.

Uważam, że niepotrzebne były te emocje, bo to jest 
regulacja, która naprawdę była szeroko konsultowana. 
Jeśli ja słyszę w jednej ze stacji, że NGO są zawezwane 
do stawienia się… Szanowni Państwo, ja byłem na 
posiedzeniu tej komisji. Organizacje mówiły o kilku 
lokalizacjach, w których jakby nastąpiłoby zmniej-
szenie liczby osób. Sprawdziliśmy każdą lokalizację, 
o której mówiły… To była akurat jedna organizacja 
pozarządowa. Okazało się, że w każdej tej lokalizacji 
zwiększa się ta liczba. Rzecznik praw obywatelskich 
nie przedstawił żadnej symulacji. My wykonaliśmy 
tę pracę, każde to miejsce przeanalizowaliśmy dwu-
krotnie. Sprawdziliśmy i okazało się, że tak naprawdę 
o 100%, a w jednym miejscu o 1000%, zwiększy się 
liczba zainteresowanych stron, które mogą wziąć udział 
w postepowaniu. Oni staną się stroną.

Szanowni Państwo, ja odpowiadam w Ministerstwie 
Środowiska także za sprawy związane z konwencją 
z Aarhus i muszę powiedzieć, że uwzględniamy… Tam 
liczy się skutek, a nie jakiś sztuczny podział. Dzisiaj 
w efekcie tego sztucznego podziału mamy fermy, które 
zmieniły lokalizacje, wykupiły działki naokoło i nawet 
ta zasada styczności nic nie dawała mieszkańcom. Tak 
więc widzimy te realne problemy, które są w terenie, 
które są w Polsce i chcemy pomagać. Jak mówię, orga-
nizacje pozarządowe były włączone… Tak że mówie-
nie o tym, że próbujemy w jakiś sposób ograniczać ich 
rolę, jest absolutnie niezgodne nie tylko z intencją, nie 
tylko z duchem tej regulacji, ale i z literą tego prawa. 
Jeśli dokładnie się w nie wczytamy, jeśli znajdziemy 
czas na dokładne przeczytanie tej regulacji, a nie tylko 
na próbę zbudowania jakiejś emocji, jakiejś narracji, 
która ma jakby dyktować obywatelom czy angażo-
wać ich… Byłem świadkiem dzisiaj takiego wywia-
du, w którym mówiono, że oto nagle, znienacka będą 
powstawać chlewnie 100 m od… To chyba jest czas 
„Faktów”, więc pewnie to już tam padło. No właśnie 
nie, no właśnie nie będą powstawać, bo angażujemy 
obywateli… Zależy nam na tym. O tym często mówi 
pan prezydent Duda, żeby odbudowywać wspólno-
tę. I ta regulacja nie tylko tę wspólnotę odbudowuje, 
ale i tej lokalnej wspólnocie daje właściwe narzędzia. 
Bardzo serdecznie dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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

terze legislacyjnym, poproszę Komisję Środowiska 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

obywatelskich zobaczyć taki mem, który pokazuje, 
że ktoś straci. Nie, Szanowni Państwo, nie straci, bo 
powiększamy o 2 kolejne strefy. Te strefy, które są, to 
oddziaływania normatywne. Je możemy zmierzyć. 
A kolejna strefa to ta strefa, która mówi o oddziaływa-
niach, które nie są może normatywne, ale sprawiają, 
że mieszkańcy mają pogorszone warunki dotychczaso-
wego bytowania. Chodzi tutaj nawet o smog świetlny 
czy o kwestie związane z odorami. Wczoraj na posie-
dzeniu, Szanowni Państwo, rozmawialiśmy nie tylko 
o tej regulacji, ale i o kwestii odorów, której ta ustawa 
bezpośrednio nie reguluje, bo reguluje ją inny doku-
ment obecnie procedowany przez rząd.

Ale, Szanowni Państwo, jest też pewne zamiesza-
nie. I tu jest potrzeba takiego ładu, o którym mówił 
pan senator Wiatr, takiego szacunku dla naszych po-
datników. Chodzi o to, żeby mówić o faktach. Bardzo 
trudno, nawet naszym prawnikom… Na sali siedzi 
pan doktor, który po prostu musiał polemizować 
z niemerytorycznymi uwagami. Przykład ‒ jeden 
z artykułów, który prawnik pana rzecznika praw 
obywatelskich pomylił. Próbował stworzyć taką nie-
logiczną konstrukcję, a tak naprawdę nie doczytał 
jednego artykułu odnośnie do spraw rozpoczętych 
i niezakończonych. Budował taką dużą narrację, 
emocje, które są całkowicie sprzeczne z stanem fak-
tycznym. A my zwiększamy potencjał administra-
cji, przyspieszamy procedury. Szanowni Państwo, 
tutaj było powiedziane, że my coś próbujemy zmie-
nić, zachachmęcić – różnego rodzaju sformułowania 
tutaj padały. Tak jak powiedziałem, z jednej strony 
uwzględniliśmy wiele stron, wiele głosów NGO, or-
ganizacji pozarządowych, a z drugiej strony mówimy 
o przypadkach, kiedy… Naszą intencją jest to, aby 
sprawy, które toczą się latami… To trwa nawet do 
7 lat, Szanowni Państwo, a to z tego względu, że są 
pewne nieruchomości, na których nie może powstać 
ujęcie wody, nie może powstać droga z tego względu, 
że niestety nie możemy znaleźć spadkobierców, nie 
możemy znaleźć osób, które są właścicielami tego te-
renu. W ten sposób blokujemy rozwój danego regionu, 
dostęp do wody, do podstawowych… Oczywiście ina-
czej to wygląda z perspektywy Warszawy, ale nawet 
w Warszawie, w stolicy Polski są dzielnice, w których 
nie ma kanalizacji. A co dopiero w wielu miejscach, 
gdzie nasi obywatele tych podstawowych elementów 
są pozbawieni przez to, że procedury trwają… Jest to 
też pokłosie pewnych działań, które miały miejsce – 
część kompetencji przekazano do RDOŚ, nie dając 
jednocześnie dodatkowych etatów. 3 tysiące spraw 
kompletnie zablokowało te organizacje. Tutaj dajemy 
szansę samorządom, pod nadzorem właśnie regional-
nych dyrekcji ochrony środowiska, ale i sprawiamy, 
że te dyrekcje będą mogły się zajmować najważniej-
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(wicemarszałek M. Koc) o weteranach działań poza granicami państwa oraz 
niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 30 maja 
br. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu odbyło się 
3 lipca, a sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej zo-
stało przedstawione 4 lipca. Drugie czytanie odbyło się 
17 lipca, a w wyniku zgłoszonych poprawek komisja 
przedstawiła 18 lipca sprawozdanie. W trzecim czy-
taniu, które odbyło się 19 lipca, przyjęto część popra-
wek, z których merytorycznie najistotniejsza przyznaje 
miejsce w internacie lub w kwaterze internatowej na 
podstawie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP 
żołnierzom lub osobom posiadającym status weterana 
działań poza granicami państwa lub weterana poszko-
dowanego w działaniach poza granicami państwa, za-
mieszkałym w miejscowości innej niż miejscowość, 
w której położony jest internat lub kwatera internatowa.

Z Biura Legislacyjnego pochodzi zapis, że ustawa 
nie budzi żadnych zastrzeżeń prawno-legislacyjnych. 
Przebieg komisji był spokojny. Prowadzono dysku-
sję i zadano m.in. 3 pytania, na które odpowiedział 
pan minister Skurkiewicz. Pytania te dotyczyły m.in. 
ewentualnej utraty miejsc w domu weterana przez 
niektórych weteranów. Zostało to wyjaśnione, gdyż 
zmiany dotyczące ustawy zdecydowanie ułatwiają 
korzystanie z domu weterana. Inne pytanie dotyczyło 
tego, czy liczba weteranów zwiększy się o weteranów 
z akcji ratowniczo-humanitarnych, z tej jak gdyby do-
datkowej kategorii weteranów. Pan minister wyjaśnił 
tę sprawę w ten sposób, że być może się zwiększy, 
ale w przyszłości, jeśli będą tacy weterani. Podano 
również liczbę wszystkich weteranów, która w Polsce 
wynosi 23 tysiące 339, z czego poszkodowanych jest 
857 weteranów. To kryterium ciężej poszkodowanych, 
czyli mających powyżej 30% uszczerbku na zdrowiu, 
obejmuje 113 weteranów. Posiedzenie komisji przebie-
gało bezproblemowo. Głosowanie było jednomyślne. 

Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie pyta-
nie zadać? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję…

A, pan senator. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, ja mam jedno pytanie. Ustawa 

dotyczy także pracowników cywilnych w jednostkach 
wojskowych, pracujących w jednostkach wojskowych 
– tak ja to rozumiem. 

Ale czy jeżeli w różnego rodzaju misjach uczest-
niczą pracownicy cywilni niebędący pracownika-
mi jednostek wojskowych, to czy z tych wszystkich 

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

I przystępujemy do rozpatrzenia punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o we-
teranach działań poza granicami państwa oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1245, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 1245 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Obrony 
Narodowej, pana senatora Michała Potocznego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Michał Potoczny:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pragnę zreferować przebieg posiedzenia Komisji 

Obrony Narodowej, która wczoraj zajmowała się 
ustawą o zmianie ustawy o weteranach działań poza 
granicami państwa oraz niektórych innych ustaw.

Może najpierw parę słów o ustawie, o jej celu 
i przedmiocie. Ustawa wprowadza nowe środki po-
mocy dla weteranów działań poza granicami państwa 
– dotyczy to też pracowników w jednostkach woj-
skowych oraz funkcjonariuszy innych służb mundu-
rowych – oraz uszczegóławia zasady przyznawania 
dotychczasowych form pomocy weteranom działań 
poza granicami państwa, w tym w szczególności: jako 
organ właściwy w sprawie funkcjonariuszy Agencji 
Wywiadu ustanawia szefa Agencji Wywiadu w miej-
sce szefa ABW, który dotychczas podejmował decy-
zje dotyczące pomocy dla funkcjonariuszy Agencji 
Wywiadu; definiuje określenie „dom weterana” i usta-
la szczegółowe zasady korzystania z tej placówki; 
poszerza definicję misji pokojowej lub stabilizacyjnej 
o akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 
przyznaje większe uprawnienia weteranom poszko-
dowanym, których ustalony uszczerbek na zdrowiu 
wynosi co najmniej 30%, m.in. bezpłatne turnusy 
readaptacyjno-kondycyjne, prawo do uzyskania po-
mocy finansowej na 2 formy kształcenia oraz płatny 
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni 
roboczych.

Oprócz ustawy wymienionej w tytule ustawa 
nowelizuje również szereg innych ustaw, chociażby 
ustawę o Policji, o Straży Granicznej, o Państwowej 
Straży Pożarnej, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnie-
rzy, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, 
a także ustawę o Służbie Ochrony Państwa.

W paru słowach przedstawię przebieg prac legisla-
cyjnych. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 
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(senator J. Wcisła) się dyskusja w odniesieniu do pracowników cywilnych 
firm, które funkcjonowały czy prowadziły działania na 
rzecz wojska – ale to były firmy. A panu senatorowi 
chodzi pewnie o pracowników, którzy wyjeżdżali na 
misje, uczestniczyli w ramach PKW jako np. ci, którzy 
dbali o serwis rosomaków itd., itd. Szanowni Państwo, 
tak, ustawa w istocie dotyczy dość sporej grupy, bo bę-
dzie to grupa licząca ok. kilkuset osób – to osoby, które 
były zatrudnione w takich firmach jak Rosomak SA, 
WB Electronics SA, Bumar-Łabędy w Gliwicach. I tu-
taj pojawia się jeden problem. Otóż my status weterana 
możemy nadawać czy to żołnierzom, czy jak teraz, na 
podstawie tej ustawy, pracownikom cywilnym wojska, 
czy też np. funkcjonariuszom Policji, straży pożarnej 
itd., itd., zgodnie z katalogiem wprowadzanym w tej 
ustawie. Ale w stosunku do osób cywilnych, które 
świadczyły usługi na rzecz PKW, na rzecz wojska, 
nie mamy możliwości podejmowania w tym zakresie 
decyzji i nadawania tym osobom statusu weterana. 
Dlaczego? Dlatego, że osoby te wykonywały swoje 
prace na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej 
pomiędzy ministrem obrony narodowej a podmio-
tem, który świadczył usługi na rzecz wojska, na rzecz 
polskiego kontyngentu, na rzecz właśnie żołnierzy, 
którzy służyli na misji. Wynagrodzenie za to zosta-
ło wypłacone, to wynagrodzenie zostało przekazane 
tym podmiotom, a to one zatrudniały czy zatrudniają 
wciąż tych pracowników, którzy byli w ramach misji 
osobami sprawującymi funkcję pomocniczą. Tak więc 
my nie mamy tu żadnego pola manewru, bo te osoby 
w żaden sposób nie są związane wprost, bezpośrednio 
z Ministerstwem Obrony Narodowej, z resortem obro-
ny narodowej. To tylko gwoli wyjaśnienia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, teraz pytania do pana ministra. 

Przypominam: trwające nie dłużej niż minutę.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, o ile dobrze rozumiem, pracow-

nicy cywilni, którzy są pracownikami jednostek woj-
skowych, mogą uzyskać status weterana, a pracowni-
cy cywilni z firm, które uczestniczyły w misjach, ale 
które były, jak mówimy, cywilnymi firmami, takiego 
statusu nie mogą uzyskać i z tej ustawy nie będą mo-
gły korzystać. Tak?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Tak, oczywiście. Bo pracownik resortu obrony 

narodowej jest związany stosunkiem pracy ze swoim 

uprawnień będą mogli tak samo korzystać, czy tu 
nastąpiły jakieś zmiany w stosunku do poprzedniej 
ustawy? Jak będą traktowani właśnie tacy pracownicy 
cywilni?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Michał Potoczny:
Z tego, jak ja rozumiem projekt nowej ustawy, 

wynika, że wszelkie te zmiany będą korzystniejsze 
dla wszelkich weteranów, czyli osób uczestniczących 
w tych misjach, które do tej pory były traktowane jako 
misje poza granicami kraju, włącznie z tym rozsze-
rzeniem o misje pokojowe lub stabilizacyjne, a także 
o akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne. 
Przykładem może być formacja mundurowa polskich 
strażaków, którzy tak dzielnie pomagali w pożarach 
lasów w Szwecji. Ale myślę, że pan minister szcze-
gółowo to doprecyzuje, jeśli myliłbym się w tym za-
kresie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Michał Potoczny: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.

Jest z nami pan minister Wojciech Skurkiewicz.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Widzę, że tak. To, Panie Ministrze, zapraszam na 

mównicę. Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Ja bardzo serdecznie dziękuję panu senatorowi 

Potocznemu za przedstawienie przebiegu posiedzenia 
komisji i kwintesencji zmian proponowanych przez 
rząd w zmianie ustawy o weteranach.

Chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie, któ-
re przedstawił pan senator, dotyczące pracowników 
cywilnych. Szanowni Państwo, tak, w istocie, rozsze-
rzamy katalog weteranów o pracowników cywilnych 
resortu obrony narodowej. Również w Sejmie w czasie 
prac komisyjnych i w czasie drugiego czytania pojawiła 
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(sekretarz stanu W. Skurkiewicz) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1256, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1256 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji 
Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, senatora Antoniego Szymańskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
W dniu wczorajszym zebrały się 3 komisje: 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, żeby wyrazić opinię 
na temat ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu 
żywności.

Podczas tego posiedzenia komisji postawiono 
jeden wniosek, wniosek, aby przyjąć ustawę bez 
poprawek, i ten wniosek zyskał zdecydowaną więk-
szość głosów uczestników posiedzenia 3 połączonych 
komisji.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności 
to ustawa, która wyszła z Senatu i została zaakcepto-
wana w dużej mierze przez Sejm, który wprowadził 
kilka poprawek. Chciałbym przypomnieć, jakie za-
sady i jakie rozwiązania ona proponuje.

Ustawa określa zasady postępowania z żywno-
ścią oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu 
przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz ne-
gatywnym skutkom społecznym, środowiskowym 
i gospodarczym wynikającym z marnowania żyw-
ności. W ustawie wprowadzono odpowiednio de-
finicje: marnowania żywności, sprzedawcy żyw-
ności i żywności. Zgodnie z tą ustawą sprzedawca 
żywności jest zobowiązany do zawarcia z organi-
zacją pozarządową umowy dotyczącej przekazy-
wania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, 
w szczególności ze względu na wady wyglądu tej 
żywności albo jej opakowań, z wyjątkiem napojów 
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% 
oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną 
piwa i napojów bezalkoholowych, z przeznaczeniem 
na wykonywanie przez tę organizację zadań w za-
kresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy na rzecz 
osób i instytucji, które pomagają osobom będącym 
w potrzebie.

pracodawcą, w tym przypadku resortem obrony na-
rodowej. Jeśli chodzi o tę grupę pracowników, o któ-
rych pan senator pyta, to oni są związani umową 
o pracę z konkretnymi podmiotami. To nie są tylko 
podmioty, które są skupione w ramach Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej, bo to są również podmioty prywatne, 
takie jak WB Electronics. To jest firma niepaństwowa, 
to jest firma zupełnie prywatna. My mamy czy mie-
liśmy podpisane umowy z pracodawcą co do przygo-
towania określonych działań, określonych czynności 
w ramach kontyngentu. Tak więc to są jakby dwie 
zupełnie różne rzeczy.

(Senator Jerzy Wcisła: I w poprzedniej ustawie 
było podobnie, tak?)

Tak, tak, oczywiście.
(Senator Jerzy Wcisła: Mam jeszcze jedno pytanie. 

A funkcjonariusze…)
My cały czas – przepraszam – operujemy w ra-

mach ustawy… To jest świeża ustawa. Miejmy świa-
domość, że ustawa o weteranach to jest akt prawny 
przyjęty w 2011 r., a w przypadku aktu prawnego 8 lat 
to jest naprawdę niedługi czas. My dzisiaj modyfiku-
jemy te przepisy, które zostały przyjęte w roku 2011, 
i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowiska 
weteranów. Ta ustawa była dość długo i mocno kon-
sultowana z weteranami i niejako jest takim swoistym 
efektem tych rozmów, tych wspólnych prac.

Senator Jerzy Wcisła:
A czy funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa 

też są objęci tą ustawą?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Tak, oczywiście. Tutaj jest zapisane: BOR, patrz: 

SOP, jako że również oni w misjach uczestniczyli. 
Służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych 
również tą ustawą są objęte.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie panu mi-

nistrowi? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
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(senator sprawozdawca A. Szymański) W myśl art. 6 ustawy środki pochodzące z opłaty 
mają być wykorzystane przez organizację pozarzą-
dową na wykonywanie zadań publicznych w zakresie 
określonym w art. 2, a także na pokrywanie kosztów 
administracyjnych przy założeniu, że na koszty admi-
nistracyjne organizacja może przeznaczyć nie więcej 
niż 20% środków uzyskanych z opłaty.

W art. 8. ustawy określono dodatkowe obowiąz-
ki sprawozdawcze sprzedawców żywności, a także 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej.

W przepisach art. 9–12 uregulowano zasady na-
kładania kar grzywny i kar pieniężnych za niewy-
konywanie obowiązków wynikających z ustawy. 
Organem właściwym do wymierzania kar pienięż-
nych będzie wojewódzki inspektor ochrony środo-
wiska właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 
przez sprzedawcę żywności działalności w zakresie 
sprzedaży żywności.

W ustawie nakłada się dodatkowe obowiązki na 
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 17 ustawy w okresie 2 lat od wejścia 
w życie ustawy wprowadzone nią obowiązki dotyczyć 
będą jedynie sprzedawców żywności prowadzących 
przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży 
żywności w jednostce handlu detalicznego lub hur-
towego o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

Wprowadzana regulacja przewiduje, że sprzedaw-
ca żywności jest obowiązany do zawarcia pierwszej 
umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazania żyw-
ności na cele społeczne w terminie 5 miesięcy od dnia 
jej wejścia w życie.

Art. 19 wprowadza okres przejściowy w zakresie 
obliczania opłaty za marnowanie żywności. W pierw-
szym roku obowiązywania nowych przepisów pod-
stawę obliczenia opłaty stanowić będzie 80% masy 
marnowanej żywności w kilogramach.

W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie dokonano 
m.in. modyfikacji siatki pojęciowej ustawy i wpro-
wadzono dodatkowo obowiązek sprawozdawczy dla 
organizacji pozarządowych w postaci rocznego spra-
wozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanej 
żywności przedkładanego głównemu inspektorowi 
ochrony środowiska. Wprowadzono także nowe obo-
wiązki sprawozdawcze dla organizacji pozarządo-
wych, sprzedawców żywności, oraz wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
W wyniku proponowanych zmian powrócono także 
do koncepcji przyjętej na początkowym etapie prac 
legislacyjnych nad projektem w Senacie, zgodnie 
z którą organem właściwym w zakresie kontroli 
przestrzegania przepisów omawianej ustawy będzie 
główny inspektor ochrony środowiska.

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu z przedłożenia 
senackiego, ze zmianami zaproponowanymi przez 
Komisję Gospodarki i Rozwoju.

Ustawa powinna być zawarta w formie pisemnej 
lub elektronicznej pod rygorem nieważności. W usta-
wie zawarto katalog elementów koniecznych, które 
powinna zawierać umowa dotycząca nieodpłatnego 
przekazywania żywności na cele społeczne.

Ustawa nakłada na sprzedawców żywności obo-
wiązek przeprowadzenia w jednostkach handlowych 
kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie ra-
cjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciw-
działania marnowaniu żywności.

Jednocześnie, mając na względzie cel, jakim jest 
włączenie organizacji pozarządowych w proces pro-
pagowania racjonalnego gospodarowania żywno-
ścią wśród społeczeństwa, wprowadza się przepis, 
w myśl którego kampanie edukacyjno-informacyjne 
mają być prowadzone wspólnie z organizacją po-
zarządową, z którą sprzedawca żywności zawarł 
umowę dotyczącą przekazywania żywności na cele 
społeczne.

Przepisy art. 5 ustawy przewidują obowiązek 
ponoszenia przez sprzedawców żywności opłaty 
za marnowanie żywności. Opłata taka jest ustala-
na poprzez pomnożenie jednostkowej stawki przez 
masę marnowanej żywności. Podstawę obliczenia 
opłaty stanowi masa marnowanej żywności w kilo-
gramach. Wprowadzono występującą powszechnie 
zasadę samonaliczania – obowiązany podmiot sam 
ustala wysokość opłaty i wnosi należną opłatę. Środki 
pochodzące z opłat przekazywane są organizacjom 
pozarządowym, z którymi sprzedawcy żywności za-
warli umowy dotyczące nieodpłatnego przekazywa-
nia żywności na cele społeczne.

Opłata jest pomyślana jako swoista sankcja finan-
sowa dla sprzedawców żywności, którzy pomimo 
zaproponowanych w projekcie mechanizmów prze-
kazywania nieodpłatnie niesprzedanych produktów 
żywnościowych, wytwarzają znaczne ilości „odpa-
dów żywnościowych”.

Mając jednakże na uwadze to, że pomimo dołoże-
nia należytej staranności przy wdrażaniu rozwiązań 
ograniczających marnowanie żywności, po stronie 
sprzedawców żywności muszą występować, chociaż-
by ze względu na rodzaj dystrybuowanych produk-
tów żywnościowych – chodzi o żywność o krótkich 
terminach przydatności do spożycia, np. wędliny, 
warzywa – przypadki przeznaczania żywności do 
unieszkodliwiania jako odpady, przewidziano regu-
lację, zgodnie z którą opłaty nie ponosi się od 10% 
masy marnowanej żywności. Ponadto sprzedawca 
żywności będzie uprawniony do pomniejszenia opła-
ty odpowiednio o koszty poniesione na prowadzone 
kampanie edukacyjno-informacyjne lub koszty wyko-
nywania umowy dotyczącej przekazywania żywności 
na cele społeczne.
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(senator sprawozdawca A. Szymański) Minister  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Jan Krzysztof Ardanowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chcę przede wszystkim podziękować Senatowi 

za inicjatywę. To, jak ta ustawa będzie wprowadzana 
– o czym sprawozdawca informował – jest sprawą 
otwartą. M.in. dlatego po 18 miesiącach jej wdraża-
nia główny inspektor przedstawi sprawozdanie, żeby 
przeanalizować, dokonać ewentualnych korekt czy 
zmian, co jest naturalne przy tak złożonym i skom-
plikowanym mechanizmie, którego nigdy do tej pory 
nie było.

Niemniej jednak ta inicjatywa Senatu, jak słusz-
nie pan senator podkreślił, spotkała się z poparciem 
wszystkich sił politycznych. Jest może jedną z nie-
licznych w tej kadencji ustaw przyjmowanych przez 
wszystkich, również w Sejmie. Co najwyżej jakieś 
tam pojedyncze osoby miały uwagi. Ale zdecydowa-
nie wszyscy popieramy to, żeby nie marnować żyw-
ności. Marnowanie żywności ma aspekt i moralny, 
i etyczny, jest po prostu grzechem, ale jest również 
trwonieniem zasobów przyrody, trwonieniem pracy 
ludzkiej, trwonieniem dobra, które mogłoby być wy-
korzystane do innych celów. Głód na świecie niestety 
się zwiększa, co jest dziwne, świadczy może o nie-
moralności bogatego świata. Co roku kilkadziesiąt 
milionów ludzi powiększa armię niedożywionych 
i głodujących. Szacuje się, że ok. 820 milionów ludzi 
na świecie cierpi głód na granicy życia i śmierci, a ok. 
2,5 miliarda nie dojada, co odbija się na zdrowiu, na 
rozwoju, w szczególności dzieci. Tak więc marno-
wanie żywności ma szereg negatywnych aspektów, 
negatywnych oddziaływań na społeczeństwo, jest 
po prostu również marnowaniem, które zasługuje 
na potępienie.

Polska niestety jest jednym z liderów w Europie 
w zakresie marnowania żywności. To marnowanie 
odbywa się na różnych poziomach. To i nasze indy-
widualne wybory, o których pan senator wspominał. 
To też demonizowanie terminu przydatności do spo-
życia, który mówi tylko i wyłącznie o tym, że do 
tego dnia producent ponosi odpowiedzialność za tę 
żywność, ale ona następnego dnia nie staje się nie-
przydatna do spożycia, a często jest tak, że właśnie 
ta data jest jakimś mitycznym terminem, po którym 
żywność trzeba wyrzucić. Jest to również nieracjo-
nalność zakupów. Ale chociaż nie mamy wielkiego 
wpływu na indywidualne decyzje, to jednak możemy 
je kształtować, m.in. zapisanymi w ustawie akcjami 
edukacyjnymi prowadzonymi przez sprzedawców, 
uczeniem ludzi poprawnych zachowań, uczeniem 
zdrowego odżywiania się, rozpoznawania produk-
tów, uczeniem wreszcie szacunku dla żywności. 
W polskiej tradycji szacunek dla żywności, utożsa-

Biuro Legislacyjne nie zgłosiło uwag i propozycji 
poprawek do ustawy.

Chciałbym podkreślić, że ustawa była wielokrotnie 
dyskutowana w Sejmie ze wszystkimi zainteresowa-
nymi stronami. Były to naprawdę debaty publiczne, 
które bardzo mocno przygotowały nas do tego, jak 
ustawa będzie wprowadzana w życie. Z pewnością 
przekonały również znaczną część społeczeństwa 
do tego, że mamy problem z marnowaną żywnością, 
i miały również bardzo istotne elementy edukacyjne, 
jeżeli chodzi o ten problem.

Myślę, że należy podkreślić to, że wszystkie siły 
polityczne reprezentowane w Senacie, jak również 
w Sejmie, zaakceptowały tę ustawę, dostrzegają pro-
blem i widzą konieczność jego rozwiązania.

Mówimy tutaj o tym, że będziemy działać głównie, 
jeżeli chodzi o handel, handel wielkopowierzchniowy. 
Ale mamy świadomość, że marnowanie żywności w ca-
łym ciągu, od produkcji, poprzez dystrybucję, aż po 
marnowanie w szczególności w naszych domach rodzin-
nych, to wielki problem. Zaczynamy wobec tego jego 
rozwiązywanie. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. 
Wiemy również z posiedzenia komisji, że zaintereso-
wane są tymi rozwiązaniami różne kraje europejskie, 
ponieważ ta problematyka, która dotąd nie była w taki 
sposób regulowana w Polsce, w wielu krajach euro-
pejskich również nie jest uregulowana. Doświadczeń 
jest niewiele. Wydaje się, że przygotowaliśmy dobre 
rozwiązania, które nie są kontestowane przez handel, 
który będzie miał tu wielką rolę. Te rozwiązania są bar-
dzo mocno oczekiwane przez organizacje pozarządowe, 
które dystrybuują żywność. Tak że mam nadzieję na to, 
że ustawa będzie w sposób spokojny i rzeczowy wpro-
wadzana w życie. Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy.

Czy ktoś pragnie takie pytanie zadać? Nie.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez…
Jest pytanie do senatora?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, nie, tylko do 

dyskusji się zapisywałem, przepraszam bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Jest z nami pan minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Czy pan minister pragnie zabrać głos? 
Proszę bardzo. Zapraszam na mównicę.
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(minister J.K. Ardanowski) strony bardzo precyzyjne omawianie poszczególnych 
jej artykułów.

Chcę bardzo serdecznie podziękować i powie-
dzieć, że jest to jedna z ważniejszych w tej kadencji 
ustaw, ustawa, co do której jest również konsensus, 
jest zgoda wszystkich. W tym rozdygotanym emocja-
mi politycznymi świecie to się rzadko zdarza. Tym 
bardziej chylę czoła i dziękuję za tę inicjatywę. Pani 
Marszałek, bardzo dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

Czy ktoś pragnie takie…
Pan senator Jerzy Wcisła. Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Wcisła: Nie, nie.)
Nie? A myślałam, że jednak.
Są pytania do pana ministra?
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma.)
(Senator Robert Mamątow: Tylko podziękować…)
Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Dziękujemy 

bardzo. (Oklaski)
Otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Radosny moment! To rzeczywiście rzadkość, 

Panie Ministrze. Muszę powiedzieć, że jako czło-
wiek zanurzony w tej problematyce, prezes 2 ban-
ków żywności od dwudziestu paru lat… Pilski Bank 
Żywności, drugi w Polsce, będzie obchodzić dwu-
dziestopięciolecie i będzie je świętować z jedynym 
swoim prezesem od początku. Dawno nie słyszałem 
tak kompetentnej wypowiedzi, która by opisywała 
tę sytuację. Były w tym takie emocje, które powinny 
towarzyszyć wszystkim tym, którym zależy na ochro-
nie środowiska, którzy chcą się angażować na rzecz 
potrzebujących, którzy podchodzą do rzeczywistości 
w sposób etyczny.

Organizacje pozarządowe może nie zawsze mają 
kompetencje, ale mają w sobie ten ogień, ten zapał, 
który jest potrzebny, żeby się złym zjawiskom prze-
ciwstawiać i dobro szerzyć. Tam znajdziemy nie tylko 
banki żywności, ale i Caritas, i wiele innych orga-
nizacji, z którymi współdziałamy. I dlatego to jest 
miły moment.

To jest miły moment również dlatego, że to jest 
trzecia ustawa z tego zakresu, którą staram się prze-

mianej głównie z chlebem, bo chleb był symbolem 
całej żywności, jest przecież bardzo głęboko zako-
rzeniony, zakorzeniony jest w naszej świadomości, 
w naszym dziedzictwie kulturowym, którym słusznie 
się szczycimy.

Ale ustawa, chociaż może nie było to celem ini-
cjatorów, ma jeszcze jeden bardzo ważny wpływ: 
uczy racjonalności zakupów handlowców i sklepy. 
W tej chwili często mamy taką sytuację, która się 
odbija na najsłabszym ogniwie w łańcuchu, jakim są 
dostarczyciele żywności, głównie rolnicy, że zamó-
wiona do sklepu ilość towaru jest większa niż ta, którą 
sklep jest w stanie faktycznie sprzedać. Gdy kończy 
się termin, dostawca często jest zmuszany do obniżki 
cen tej żywności, zmuszany jest do zabierania jej, do 
wycofywania, na niego przerzuca się konsekwencje 
źle zaplanowanego zakupu. Kara, niezbyt dokuczliwa, 
ale kara, w postaci opłaty za zmarnowaną żywność 
również nauczy poprawności zakupowej tych więk-
szych handlowców, bo ustawę na początek odnosimy 
do większych sklepów, tych, które mają powierzchnię 
co najmniej 400 m2. Myślę, że może w przyszłości 
należałoby ją rozszerzyć, ale ten czas na wdrożenie 
i na sprawdzenie będzie również czasem oceny, jak 
tę ustawę zmodyfikować.

Również wsparcie dla organizacji zajmujących się 
pomocą ludziom biednym, ludziom poszkodowanym, 
ludziom, którzy potrzebują tej żywności, jest sprawą 
szalenie ważną. Nie tylko pieniądze, które przekazu-
jemy hojnie jako społeczeństwo w postaci zbiórek, 
w postaci różnego rodzaju odpisów, 1% podatku, ale 
również ta żywność, która może być bardzo ważna 
dla ludzi biednych w coraz zamożniejszym społeczeń-
stwie, ale społeczeństwie z dużą grupą ludzi ubogich, 
przez organizacje wyspecjalizowane w tym działaniu 
będzie dystrybuowana. Dotyczy to również organiza-
cji kościelnych, które mają dużą i wprawę, i zdolność 
rozpoznawania potrzeb społecznych, może najwięk-
szą ze względu na bliskość ze społeczeństwem.

Ta ustawa w tym niewielkim zakresie była popra-
wiona w Sejmie. Jest obowiązek podpisania umowy 
z organizacją i współpracy z tą organizacją, również 
przy organizowaniu tych wydarzeń edukacyjnych, 
tych szkoleń. Chodzi o wzajemne wspieranie się. 
Jeżeli ktoś, mając taką możliwość, w dalszym ciągu 
nie chce tej żywności przekazywać, to będzie pła-
cił karę, która będzie przeznaczana na wsparcie dla 
tych organizacji. To jest rozwiązanie bardzo, bardzo 
racjonalne.

Wysoki Senacie, nie będę w szczegółach refero-
wał tej ustawy, bo po pierwsze, obszernie wyjaśnił 
to wszystko senator sprawozdawca, a po drugie, to 
Senat jest autorem tej ustawy, więc ja sądzę, że sena-
torzy tę ustawę znają. Byłoby nawet nietaktem z mojej 
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(senator M. Augustyn) jakim jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności, 
lecz zachęcać do wspólnego działania.

Żywność, proszę państwa, marnuje się w głowach, 
marnuje się w naszych głowach, polskich też, i to 
na niewiarygodną skalę: 9 milionów ton. Dlaczego? 
Dlatego że nie widzimy problemu. Ustawa, chociaż 
skupia się na odzyskiwaniu żywności, zawiera też te 
aspekty, które pan minister i pan senator Szymański 
tutaj podnosili, podkreślali, aspekty edukacyjne. One 
są nie mniej ważne. Jeśli będziemy wrażliwi na tym 
punkcie, czy jesteśmy sprzedawcą za ladą, czy kie-
rownikiem sklepu, czy producentem, czy rolnikiem, 
czy po prostu w naszych domach, będziemy robili 
więcej niż dziś, żeby temu przeciwdziałać.

Nie mamy patentu na mądrość ani tu, w Senacie… 
Myśląc razem i tak zgodnie współpracując przy pro-
dukowaniu tej ustawy, myśmy na pewno nie mogli 
ustrzec się wszystkich błędów. Tak więc bardzo cenne 
jest to, że po 18 miesiącach będziemy tu razem oce-
niać funkcjonowanie tej ustawy. Z całą pokorą odda-
jemy ją do użytkowania, wierząc, że przyniesie dobry 
skutek. Tamte ustawy pozwoliły uratować ok. 30 ty-
sięcy ton. Mamy nadzieję, że co najmniej potroimy 
tę liczbę, że będziemy się cieszyć tym, że jesteśmy 
w gronie pierwszych krajów Europy, które potrafią to 
zrobić dobrze, a wiem, chociażby z ministerstwa, że 
są kraje, które już dzisiaj z wielkim zainteresowaniem 
przyglądają się tej naszej propozycji.

Zakończę tak, jak zacząłem to przedłożenie: 
naprawdę radosny moment. Nie gadamy o zgo-
dzie, lecz ją budujemy, nie mówimy o potrzebie 
ochrony środowiska, lecz działamy. Dlatego liczę 
na to, że państwo senatorowie przyjmiecie tę 
ustawę bez poprawek, żeby pan prezydent miał 
tę satysfakcję, że ją podpisuje i że wyruszamy 
w drogę w dobrym kierunku, z dobrym działa-
niem. Dziś już takie słowa padły. A ja to mówię 
z dużym wzruszeniem, bo właśnie tą ustawą, 
nad którą pracowałem, powoli kończę, właśnie 
z wielką satysfakcją, swoją aktywność publiczną. 
Może kiedyś, za 18 miesięcy, Panie Ministrze, 
Drodzy Senatorowie, kiedy wielu z was – czego 
serdecznie życzę – będzie tutaj podsumowywało 
pierwszy dorobek, będę mógł, jeśli zdrowie do-
pisze, gdzieś tam, na galerii, was posłuchać i się 
cieszyć. Mam nadzieję, że będę się cieszyć, że 
w jakimś dużym wymiarze ta ustawa działa, że 
funkcjonuje i się sprawdza. A państwo, którzy 
będą mieli tę możliwość, zdrowie, chęci i zaufa-
nie wyborców, zapewne będą ją poprawiać.

Jeszcze raz wszystkim państwu dziękuję. Dziękuję 
państwu senatorom, na ręce pani marszałek składam 
podziękowania…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję ministerstwu i wszystkim tym, którzy 

do tego dzieła się dołożyli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

prowadzić przez parlament, i kończy ona chyba swoją 
drogę sukcesem. Te 2 pierwsze stanowiły zachęty, 
zachęty podatkowe – najpierw dla producentów, po-
tem dla dystrybutorów – tak żeby ci wszyscy, którzy 
zdecydują się na przekazywanie żywności do orga-
nizacji pozarządowej z przeznaczeniem na cele cha-
rytatywne, mogli sobie odliczyć wcześniej naliczony 
VAT, odliczyć wartość tej żywności od podstawy 
opodatkowania i uniknąć kosztów unieszkodliwiania 
tej żywności. W ten sposób udaje się uratować od 
sprzedawców mniej więcej 1/3 tego, co moglibyśmy 
odzyskać. Stąd też impuls z organizacji, ażeby działać 
dalej. Skoro te zachęty, pozytywne bodźce nie działa-
ją należycie, to potrzeba następnego kroku. I ten krok 
jest właśnie w tym przedłożeniu.

Cieszę się, że mogłem w jakiejś mierze przewod-
niczyć, liderować tym działaniom i że u koleżanek, 
u kolegów, u pana senatora Szymańskiego, którego 
prosiłem o pomoc, zawsze znajdowałem zrozumienie.

Chciałbym w tym momencie podziękować Biuru 
Legislacyjnemu. My mieliśmy pomysły, a oni mieli 
robotę do wykonania. Chciałbym podziękować mi-
nisterstwu, bo to, co państwo przedłożyliście, szcze-
gólnie w Sejmie, było bardzo wartościowe i wszystkie 
państwa poprawki zostały przyjęte. Dziękuję szcze-
gólnie ministerstwu rolnictwa, bo w tym sporze o to, 
kto tak naprawdę ma się tym zająć, czy UOKiK, czy 
ochrona środowiska, państwo pogodziliście wszyst-
kich i wróciliśmy do przedłożenia sejmowego.

Chciałbym wobec tego zwrócić uwagę czy pod-
kreślić tutaj tylko jeden aspekt. Ta ustawa nie jest 
sankcyjna. Ona, owszem, nakłada pewne obowiąz-
ki pod groźbą jakichś kar albo opłaty, ale przede 
wszystkim zmierza do zbudowania partnerstwa, 
lokalnego partnerstwa, żebyśmy o żywności nie 
mówili tylko przy okazji dożynek, kiedy – jak 
wszyscy wiecie, Drodzy Senatorowie – przywołuje 
się słowa Norwida o tym, że w Polsce schylamy 
się po kruszynę chleba przez uszanowanie dla da-
rów nieba, a potem lepiej nie patrzeć, co jest w ku-
błach, co jest w śmietnikach, co jest w kątach, co 
jest w tornistrach, co jest w lodówkach. Ta ustawa 
nie buduje jakiejś struktury, nie buduje jakichś do-
datkowych instytucji, tylko kojarzy tych, którzy sku-
piają wolontariuszy chętnych do tego, żeby podawać 
biednym i potrzebującym żywność, z tymi, którzy 
nią dysponują i którzy mogliby ją uratować przed 
zmarnotrawieniem. Dlatego jest tak, że organiza-
cja, owszem, będzie sprawozdawała ministerstwu, 
ale przede wszystkim temu sklepowi. Dostajemy 
opłatę, ale wspólnie realizujemy projekty. Słowa 
„wspólnie” i „współpraca” to są słowa klucze, które 
należy stosować w odniesieniu do tej ustawy. Nie 
chcemy przecież nikogo zaganiać do tego dzieła, 
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ich podstawą. Dzisiaj też jest to element oceny rzą-
dów, gdy cena żywności rośnie. Zatem jest to produkt 
bardzo czuły.

Jest to ustawa o marnowaniu żywności, a ja pro-
ponuję, żeby ustawa nazywała się… ojej, nie wziąłem 
tej ustawy… o ochronie żywności. I ten tytuł ustawia 
całą aksjologię. Ochrona żywności to zadanie dla 
nas wszystkich, uczestników tego łańcucha, a przede 
wszystkim, jak wskazują dane, a właściwie dane, 
których nie mamy… I to jest kolejny element do, jak 
uważam, uwzględnienia w dalszych pracach. Dopiero 
w październiku, w ślad za danymi Eurostatu Unii 
Europejskiej, będą znane w Polsce dane o wielkości 
i miejscach marnowania żywności. Można przyjąć już 
dziś, za krajami zachodnimi, że najwięcej żywności 
nie chroni się czy marnuje się, mówiąc językiem usta-
wy, u konsumentów – to 57% – oczywiście marnuje 
się także w handlu, prawdopodobnie w produkcji, bo 
to takie drugie ogniwo. Ale można też powiedzieć: 
opakowanie, przechowywanie, transport. I pewne 
sprawy obiektywne: globalny handel musi stwarzać 
i stwarza miejsca, w których ta żywność jest marno-
wana, chociażby ze względu na różne przeszkody, 
klęski żywiołowe, które np. spowodują, że do Polski 
nie dotrą banany transportowane z odległości 4 tysię-
cy km. Również obiektywny jest fakt – może to już 
anegdotycznie mówię – że żadna restauracja, których 
coraz więcej, zbiorowe żywienie, którego jest coraz 
więcej, nigdy nie produkują tyle, ile wystarczy dla 
gości, zawsze jest nadwyżka, a zatem zawsze jest 
możliwość marnowania.

Ta ochrona żywności powinna być moim zdaniem 
regulowana ustawą, ale ona powinna określać wy-
łącznie ramy dla działalności tych instytucji, o któ-
rych mówiłem, w tym łańcuchu, w tym handlu, ale 
też dla konsumentów. Powinniśmy działać na rzecz 
kultury konsumpcji, która w Polsce kiedyś, w wa-
runkach kryzysu była szanowana: chleb kroiło się 
ze znakiem krzyża po to, żeby żadnej kromki z tego 
chleba oznaczonego świętym znakiem nie niszczyć.

Dalej. Ta ustawa zawiera, złagodzone zresztą na 
skutek moich zastrzeżeń w Sejmie, nakazy, w postaci 
nakazu zawierania umów, zakazy, także w postaci 
zakazów dotyczących umów, ale także kary i opłaty 
– złagodzone w Sejmie, chwała za to, ale je zawiera. 
Mówi się też o inspekcji, mówi się też o statystyce, 
zatem mówi się o systemie, powiedziałbym, urzędo-
wym, co nie koresponduje z tym, co ja proponuję.

Więc jak ja bym widział tę ustawę? Oczywiście 
przede wszystkim bym ją widział jako zachętę ze 
strony różnych środowisk, w tym władz, również 
być może jako zawierającą wspieranie tego procesu 
przez np. fundusze obywatelskie. Dlaczego? Otóż 
o ile jest dobrze zorganizowana dystrybucja handlowa 
w Polsce – być może inne dziedziny też, ale nie bada-
łem tego na użytek tej ustawy – o tyle druga strona, 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Bardzo panu 
dziękuję.

O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 
Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To, co powiem, można by podsumować prostym 

stwierdzeniem: sam przeciw wszystkim, przeciwko 
tej ustawie. Niemniej…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam bardzo.
Niemniej jednak nie przyjmuję do wiadomości 

tego, że pan senator Augustyn rozstaje się z parla-
mentaryzmem. Jeśli już, to przejściowo.

A też mój głos nie jest przeciw wszystkim. Jest on 
elementem uczestnictwa w pewnej dyskusji, w któ-
rej wystąpiła duża zgodność i współpraca, zarówno 
klubów czy też przedstawicieli tych klubów… Nawet 
rząd, a właściwie nie tyle rząd, ile ministrowie zmie-
nili w trakcie tej debaty zdanie, jak również partne-
rzy, realizatorzy tej ustawy. A mimo to mam dużo 
wątpliwości. I kierując się przesłaniem, tak jak pan 
senator Augustyn powiedział, że to jest nowa ustawa, 
nieznane rozwiązanie, budowane zupełnie od funda-
mentów – a więc on sam zakłada, że będzie ono potem 
poddane weryfikacji i ocenie – chciałbym, żeby ten 
mój głos też był brany pod uwagę.

Dlaczego mój głos jest głosem innym? Dlatego 
że zakładam, iż problem spożywania i dystrybucji 
żywności jest bardziej złożony, niż wskazuje to ta 
ustawa, gdyż istnieje złożony i długi łańcuch produk-
cji żywności, transportu, handlu, przechowywania, 
konsumpcji, a wreszcie i utylizacji. A ta ustawa usiłu-
je regulować tylko jeden fragment – ten, powiedział-
bym, uwrażliwiony na te zagadnienia, czyli handel. 
Handel, zwłaszcza ten wielkosieciowy, ale nie tylko 
on, jest bardzo zainteresowany tym, żeby olbrzymie 
tonaże i wartości, którymi operuje, były wykorzysty-
wane z korzyścią ekonomiczną dla tych jednostek, ale 
też – nie da się ukryć – z pewnym humanistycznym 
podejściem wobec żywności.

W tej ustawie zamieszczono, moim zdaniem, nie-
dobre treści. Już sama ta ustawa wskazuje, mówi, że 
w Polsce – ale i nie tylko, bo prawdą jest, że w in-
nych państwach też, choć nie znam ich nazw – jest 
marnowanie żywności. Tak, zgadza się, występują tu 
niemałe obszary nonszalancji – żeby nie powiedzieć: 
godzenia w żywność. Niemniej jednak generalnie 
w Polsce nikt nie jest zainteresowany tym, żeby tę 
żywność marnować, chociażby ze względów ekono-
micznych. Żywność na ogół jest przedmiotem różnych 
wystąpień politycznych. W przeszłości była prawie że 
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(senator J. Rulewski) W związku z tym proponuję – kończę, Pani 
Marszałek, bo przecież zawsze pani słucham – aby 
w dalszych pracach uwzględnić te głosy i zmienić 
charakter ustawy, żeby tu była kultura spożycia, a nie 
nakaz lub zakaz spożycia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, to jedyna kobieta, 

której się boisz.)
Szanowni Państwo, informuję, że lista mówców 

została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Robert 

Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1261, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1261 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Obrony 
Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo 

Ministrowie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączo-

nych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Obrony Narodowej w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych.

Na wstępie może kilka słów historii. W roku 2000 
rodzi się idea powołania klas mundurowych. Pierwsza 
taka klasa powstaje w roku 2001, a potem następ-
ne klasy. Działają one na podstawie rozporządzenia 
o eksperymentach i innowacjach pedagogicznych 
z roku 2002. Ta idea się rozrasta. Następny etap to 
jest rok 2017. Ministerstwo Obrony Narodowej uru-
chamia pilotażowy program wspierania szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych 
wojskowych klas mundurowych. Trzeba wyraźnie 
zaznaczyć, że klasy mundurowe to nie tylko klasy 
wspierane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

ten konsument tej ustawy, organizacje pozarządowe… 
Ich poziom organizacyjny, przede wszystkim infra-
struktura, także ze względu na fakt, że one są oparte 
na dobrej woli, której chyba niemało jest w Polsce, 
nie jest wysoki. Zatem nie ma takiej możliwości prze-
mieszczania się w różne miejsca na okoliczność tej 
ustawy, przemieszczania czasem olbrzymich ilości 
ton żywności w celu jej właściwej dystrybucji.

W tej ustawie jest też jeszcze jedna, moim zdaniem 
niebezpieczna, rzecz, która może wywołać… Fakt, 
poprawiono tę ustawę w Sejmie tak, że definicja tej 
żywności podlegającej dystrybucji musi być zgodna 
z przepisami Unii Europejskiej oraz z polskimi prze-
pisami. I to rzeczywiście musi być sankcjonowane 
przez różne instytucje kontroli. Ale jednak tam się 
dopisuje, że w szczególności ma to dotyczyć żywno-
ści, powiedzmy sobie szczerze, o bliskim terminie 
– mówię o najlepszej jakości – w uszkodzonych opa-
kowaniach, być może o niższych wartościach w za-
kresie smaku. I tu jest ta obawa, że to jest żywność 
drugiego sortu. Uważam, że można tu używać tego 
pojęcia, nie w odniesieniu do ludzi. A jeśli wynikną 
jakieś problemy z tego, że ta żywność na skutek róż-
nych błędów trafi do… Bo do kogo ona ma trafiać? 
Do najbiedniejszych, do różnych środowisk korzy-
stających ze zbiorowego żywienia. Jeśli okaże się, że 
ta żywność wywoła reperkusje fitosanitarne czy, nie 
daj Boże, medyczne, to może to oznaczać koniec tego 
systemu. Może się okazać, że obywatele, spożywając 
żywność drugiego sortu, choć dobrą, uznają, że są 
sami obywatelami, konsumentami drugiego sortu. 
I to jest niebezpieczeństwo. Dlatego ja bym w moich 
rozważaniach uznał, że każda żywność, oczywiście 
z wyjątkiem przekroczenia terminu ważności, czyli 
w przypadku niedopuszczalności, przekazana lu-
dziom do spożycia w dowolnym okresie jest jak gdyby 
aktem wywołującym działanie tej ustawy.

Ostatnia rzecz. No, jest problem promocji. Pan 
senator Augustyn… Nie wiem, czy to powiedział. 
Z tego tytułu, że ktoś tę żywność oddaje, słusznie 
może dzisiaj umieścić to w kosztach, zmniejszyć 
podatki, nie płacić VAT. Ja proponuję inne formy: 
żeby instytucje, które się tym zajmują, prowadziły 
wspólnie lub oddzielnie kampanie propagandowe. Co 
więcej, proponuję, żeby ta żywność była znakowana 
znakiem „zdrowa żywność” czy „chronimy naszą 
żywność” i – przede wszystkim – żeby te instytucje 
były również w pewien sposób wspierane. Przykład. 
Może pani prezydentowa urządzi bal dla instytucji, 
dla których prestiż będzie znaczył więcej niż zyski? 
Może wybitni sportowcy, może wybitni ludzie kul-
tury, może też wreszcie pan senator Augustyn takie 
coś zainicjuje w Pile? W każdym razie trzeba położyć 
akcent na kulturę, na takie spoglądanie ku niebu.
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(senator sprawozdawca J. Czerwiński) że instytucjonalizacja tej idei jest bardzo dobra i to 
dobrze, że akurat teraz staje się to prawem.

Trzeba jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. Takie klasy, 
takie oddziały przygotowania wojskowego będą mo-
gły być tworzone tylko w szkołach ponadpodstawo-
wych, tzn. z założenia w technikach i w liceach. Sam 
program będzie realizowany w klasach II i III. I tak 
mniej więcej wygląda idea samego tego pomysłu, 
treść tej ustawy w największym skrócie.

Jak przebiegało posiedzenie komisji? Na początku 
ta idea i założenia ustawy zostały przedstawione przez 
ministrów, pana Macieja Kopcia, który reprezento-
wał ministra edukacji narodowej, oraz pana ministra 
Wojciecha Skurkiewicza z ramienia Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Pani legislator wprowadziła… 
no, może nie tyle wprowadziła, co zwróciła uwagę 
na jedno drobne uchybienie, ale nie zostało to jakby 
przejęte przez senatorów. Potem rozpoczęła się dysku-
sja – były pytania czy też uwagi. Ta dyskusja trwała 
dość długo, ponad godzinę, i brali w niej udział se-
natorowie Kazimierz Wiatr, Jerzy Wcisła, Jan Żaryn, 
Małgorzata Kopiczko, Piotr Wach, Józef Zając i także 
moja osoba, Jerzy Czerwiński. Po tej godzinie pan 
przewodniczący Rafał Ślusarz przedstawił wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Członkowie obu 
komisji zgodzili się jednomyślnie, stosunek głosów: 
11 do 0 do 0. Ustawa jest rekomendowana przez obie 
komisje do przyjęcia bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś pragnie takie pytanie zadać? Nie widzę 
zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Jest z nami przedstawiciel Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, pan minister Maciej Kopeć.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

ustawy?
Proszę bardzo. Zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Maciej Kopeć:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To jest niezwykle istotna ustawa, ważna z punktu 

widzenia systemu oświaty, dlatego że wiele kwestii 
porządkuje, a równocześnie ważna z punktu widze-
nia obronności państwa. Tak jak państwo słyszeli, 
wprowadzenie tego typu oddziałów, a więc tzw. klas 
mundurowych, trwało bardzo długo, ale w ostatnim 

z patronatem MON, ale także klasy, nazwijmy to, 
strażackie, klasy policyjne. Ta idea nabiera coraz 
większego rozmachu.

I teraz mamy do czynienia z, nazwałbym to… Po 
rozpoznaniu bojem, po wprowadzeniu tego w życie 
w sposób praktyczny, mamy do czynienia z kontynu-
acją tego pomysłu, a mianowicie z instytucjonalizacją 
klas mundurowych prowadzonych przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Otóż ta właśnie ustawa, o której 
mówimy, wprowadza do polskiego systemu oświaty 
oddziały przygotowania wojskowego. To są oddziały, 
które będą realizować program podobny do tego, któ-
ry w tej chwili realizują klasy mundurowe, wojskowe, 
ale już ustabilizowany i opisany w ustawie – Prawo 
oświatowe.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Otóż ustawa 
wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. W tym momencie 
wejdzie też w życie rozporządzenie, w którym mini-
ster obrony narodowej, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi 
3 zasadnicze kategorie, a mianowicie: program szko-
lenia realizowany w klasach, w oddziałach przygo-
towania wojskowego, organizację i formę zajęć oraz 
warunki realizacji zajęć praktycznych. Na wstępie 
program ma obejmować ok. 130 szkół, docelowo 330 
szkół. Do 31 marca roku 2020 – to po raz pierwszy – 
i każdorazowo do 31 marca organ prowadzący daną 
szkołę będzie występował z wnioskiem do ministra 
obrony narodowej o zezwolenie na otwarcie takiego 
oddziału przygotowania wojskowego. Ten wniosek 
będzie musiał być zaopiniowany przez kuratora oraz 
przez wojewódzki sztab wojskowy. Takie oddziały… 
Do tej pory klasy mundurowe powstały w liczbie ok. 
120. Chodzi o to, żeby w każdym regionie, na terenie 
którego działa komenda uzupełnień, przynajmniej 1 
taka klasa działała. Te klasy będą realizowały pro-
gram, który zostanie sporządzony. Założenia pro-
gramowe zostaną przedstawione przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Minister obrony narodowej bę-
dzie również prowadził nadzór nad częścią wojskową 
tego programu oraz – co także ważne, nawet bardzo 
ważne – będzie finansował ten program w zakresie 
jego realizacji.

Ta idea będzie rozwijana w przyszłości także po-
przez to, że osoby, które będą absolwentami takich 
klas, będą miały pewne, nazwijmy to, bonusy, czyli 
np., tak jak już jest w tej chwili w przypadku klas 
mundurowych, dodatkowe punkty w rekrutacji na 
studia na uczelniach wojskowych, a także skróconą 
służbę przygotowawczą w wojsku. Mam nadzieję, że 
ministerstwo przedstawi w sposób bardziej wyczer-
pujący to, czym można takiego młodego człowieka 
do tych klas zachęcić. Ale już w tej chwili zaintere-
sowanie tymi klasami jest na tyle duże, że… Myślę, 
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

(podsekretarz stanu M. Kopeć) Ten projekt pozwala też na wprowadzenie jeszcze 
kilku innych rozwiązań, dlatego że pozwala prze-
nieść także na poziom innych rozporządzeń kwestie 
niezwykle istotne, które też skutkują finansowo, tzn. 
pozwala wpisać do ramowych planów nauczania, 
a więc do rozporządzenia o ramowych planach na-
uczania, godziny, które są przeznaczone na realizację 
tego programu. Dotyczy to także kwalifikacji osób, 
które będą prowadziły odpowiednie zajęcia. Łączy 
się to także, co jest istotne, z subwencją oświatową, 
dlatego że razem z godzinami, które będą realizo-
wane w ramach tego projektu, a przewiduje się, że 
to jest 180 godzin realizowanych w klasie drugiej 
i trzeciej technikum i liceum ogólnokształcącego… 
To faktycznie pozwoli na to, żeby to finansowanie 
wyglądało również w inny sposób. Czyli z jednej 
strony to finansowanie wspiera minister obrony, bo 
część zajęć jest prowadzona chociażby w jednost-
kach wojskowych, ale z drugiej strony samorząd 
otrzyma wsparcie finansowe w postaci subwencji na 
prowadzenie tego typu oddziału, co – jak powiedzia-
łem – ma istotne znaczenie, dlatego że do tej pory 
albo były to zajęcia prowadzone ze wsparciem finan-
sowym ministra obrony, albo z godzin do dyspozycji 
dyrektora szkoły, albo z godzin w ramach programu, 
który dodatkowo wspierał samorząd terytorialny czy 
organ prowadzący szkołę. Tymczasem teraz istotne 
jest też to, że te godziny do dyspozycji dyrektora, 
zgodnie z pewną filozofią zapisaną w ramowych 
planach nauczania, są do rozwijania dodatkowych 
zainteresowań ucznia, czyli nie muszą być przezna-
czone na prowadzenie tych zajęć.

Kończąc, chciałbym jeszcze raz tym wszystkim, 
którzy pomogli w tworzeniu tego typu rozwiązania, 
posłom, którzy ten projekt wnieśli, ministrowi obrony 
narodowej za merytoryczne uwagi, państwu senato-
rom za pytania, na które też staraliśmy się odpowie-
dzieć w trakcie dyskusji na posiedzeniach senackich 
komisji, podziękować.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych.

Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuje, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

czasie, czyli od roku 2017, te działania uległy przy-
spieszeniu, co jest związane z programem pilota-
żowym, który wprowadziło Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Ten pilotaż był pewnym wprowadzeniem 
do programu nauczania, edukacji wojskowej.

Trzeba powiedzieć, że wprowadzenie tego typu 
programu było istotną zmianą, nowością, i po prostu 
wiele rzeczy uporządkowało – i kwestie związane 
z samym szkoleniem, które łączy się z wojskiem, ale 
także kwestie związane z tym, co też jest istotne dla 
tych, którzy wnieśli ten projekt, dla posłów, czyli 
z edukacją patriotyczną, historyczną jako istotnym 
elementem wychowawczym.

Tak jak mówił pan senator sprawozdawca, zmiany, 
które zostały wprowadzone razem z reformą oświaty 
do prawa oświatowego, czyli zmiany w art. 45, zmie-
niły usytuowanie innowacji pedagogicznej i ekspe-
rymentu pedagogicznego. Intencją ministra edukacji 
narodowej było to, aby eksperyment i innowacja były 
rozumiane na nowo. Intencją było to, żeby szkoły 
mogły swobodnie prowadzić działalność innowacyj-
ną, żeby nie było tutaj limitowania takich działań, 
żeby nie wymagało to każdorazowo zgody ministra 
edukacji narodowej. To poniekąd wymogło pewną 
zmianę, którą zainicjował minister obrony narodowej, 
a przyspieszył w pewien sposób projekt poselski.

Jeżeli chodzi o kwestie, które w ten sposób po-
rządkujemy, dotyczą one wprowadzenia do ustawy 
– Prawo oświatowe pojęcia „oddział przygotowania 
wojskowego”, ale istotne jest też to, że część meryto-
ryczna, dotycząca szkolenia wojskowego, pozostaje 
w gestii ministra obrony narodowej, który otrzymu-
je upoważnienie do wydania odpowiedniego aktu 
wykonawczego. To, co również jest istotne w tym 
projekcie, to jest to, że nadzór merytoryczny nad tym 
szkoleniem jest w gestii ministra obrony narodowej, 
czyli to, w jaki sposób program w tego typu oddzia-
łach będzie realizowany praktycznie, jest w gestii 
ministra. Kolejna ważna rzecz to certyfikowanie tych 
oddziałów, czyli decyzja o tym, czy taki oddział po-
wstaje, ewentualnie, gdyby nie spełniał wymogów, 
cofnięcie takiej decyzji, również jest w gestii ministra 
obrony narodowej. Inaczej mówiąc, za jakość i za 
to, w jaki sposób przebiega szkolenie w tego typu 
oddziałach, odpowiedzialność ponosi minister obro-
ny narodowej. Tak że w odesłaniu, w odpowiednim 
przepisie, w art. 53 ustawy – Prawo oświatowe, który 
dotyczy nadzoru, taki zapis się znalazł.

Jeżeli chodzi o stanowisko rządu wobec projektu, 
który miałem przyjemność prezentować, to rząd ten 
projekt poparł. Równocześnie w stanowisku rządu 
znalazło się stwierdzenie, aby ten projekt uzupełnić 
o niektóre kwestie, dotyczące chociażby sprawowania 
nadzoru czy roli ministra obrony narodowej.
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Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

(wicemarszałek M. Koc) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, pan senator dosyć precyzyjnie 

przedstawił tę tak naprawdę krótką nowelizację, za 
co dziękuję. Faktycznie jest ona wdrożeniem prze-
pisów dyrektyw i nie rodzi żadnych kontrowersji. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie takie pytanie zadać?
Pan senator Czerwiński.
Pani Minister, zapraszam na mównicę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ciekawość jest podobno niezdrowa, ale dlaczego 

ta data jest tak ściśle określona – na dzień 21 grudnia 
2019 r.? Musi być jakaś przyczyna tego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:
Tak… To jest dobre pytanie.
(Senator Sławomir Rybicki: Ja mogę podpowie-

dzieć.)
Będę wdzięczna.
(Senator Sławomir Rybicki: Data wejścia w życie 

dyrektywy…)
To jest rzeczywiście związane z dyrektywą, ale nie 

potrafię dokładnie powiedzieć, jakie to jest uwarun-
kowanie, jaki był zapis dyrektywy, czy to był okre-
ślony czas, liczba dni, rok. Jednak rzeczywiście jest 
to związane z dyrektywą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania do pani minister?
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpie-
czeństwie morskim.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1232, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 1232 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, se-
natora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! 
Szanowni Państwo! Panie i Panowie!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie morskim wdraża do porządku pol-
skiego prawa przepisy tzw. dyrektyw pasażerskich. 
Chodzi o dyrektywę w sprawie rejestracji osób po-
dróżujących na pokładzie statków pasażerskich pły-
nących do portów państw członkowskich Wspólnoty 
lub z portów państw członkowskich Wspólnoty, dy-
rektywę w sprawie formalności sprawozdawczych dla 
statków wchodzących do lub wychodzących z portów 
państw członkowskich, dyrektywę w sprawie systemu 
inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji stat-
ków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pa-
sażerskich uprawiających żeglugę na linii regularnej, 
dyrektywę w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa 
statków pasażerskich.

W trakcie obrad komisji obecna tu pani minister 
przeprowadziła prezentację ustawy. Ustawa nie wzbu-
dziła żadnych wątpliwości, w związku z czym nie od-
była się nawet dyskusja, nie było pytań. Senatorowie 
z komisji proponują Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

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

parlamentarnych został upoważniony minister gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jest z nami pani minister Anna Moskwa, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej.

Proszę panią minister o zabranie głosu.
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Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek M. Koc) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Ktoś chce takie pytanie zadać? Nie.
Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jest z nami pani minister Anna Moskwa. Czy pani 
minister pragnie zabrać głos w sprawie projektu usta-
wy?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Kilka zdań o tej ustawie i też kilka zdań w od-

niesieniu do pilotażu, żeby doprecyzować, czego 
dotyczyły te uwagi i jak je wyjaśnialiśmy. To jest 
niezwykle ważna ustawa. Myślę, że nie musimy tłu-
maczyć nie tylko roli portów dla budżetu państwa, 
ale i wszelkich innych funkcji, które port ma.

Chciałabym jeszcze doprecyzować kilka zmian, 
które ta ustawa wprowadza, bo one są niezwykle 
istotne. Przede wszystkim umożliwiamy portowi 
świadczenie dodatkowych usług portowych poza 
przeładunkami i obsługą pasażerów, co rozszerza 
tak naprawdę możliwości działania portu. 

Dodatkowo też wzmacniamy kompetencje mi-
nistra gospodarki morskiej w zakresie zarządzania 
szeroko pojętymi terenami portowymi, wprowadzając 
obowiązek uzyskania zgody ministra na uzyskanie 
pozycji dominującej w podmiocie będącym użytkow-
nikiem wieczystym nieruchomości w porcie.

Dodatkowo też rozszerzamy nasze kompetencje 
w odniesieniu do nieruchomości położonych w ob-
szarach portu w przypadku dzierżawy i użytkowania 
wieczystego. Chodzi także o prawo pierwokupu dla 
jednostek organizacyjnych podległych MON wzglę-
dem nieruchomości, które są położone w granicach 
portu morskiego wojennego lub na graniczących te-
renach zamkniętych.

I myślę, że bardzo ważna zmiana – pewnie też 
państwo gdzieś tam w obiegu medialnym słyszeli o tej 
zmianie – dotyczy tzw. Drogi Czerwonej. Aktualnie 
wprowadzamy możliwość zakwalifikowania dróg 
znajdujących się w sieci TEN-T, czyli dróg dostę-
powych do portu, jako dróg krajowych, co pozwoli 
przenieść finansowanie tych dróg z samorządów do 
GDDKiA. I tu przykładem jest Droga Czerwona, gdyż 
obciążenie związane z wykonaniem Drogi Czerwonej 

Informuję, że nikt z państwa się do dyskusji nie 
zapisał.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

I przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o portach i przystaniach morskich oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1247, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 1247 A.

Bardzo proszę pana senatora Grzegorza Peczkisa, 
sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani 

Minister! Szanowni Państwo! Panie i Panowie!
Komisja w dniu wczorajszym zajmowała się tą 

ustawą. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie usta-
wy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych 
innych ustaw ma na celu wprowadzenie do aktów 
prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie 
portów mechanizmów umożliwiających stosowanie 
w krajowym porządku prawnym przepisów rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego 
ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz 
wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej 
portów. Ponadto ustawa zmierza do wzmocnienia 
pozycji podmiotów zarządzających portami i przysta-
niami morskimi oraz usprawnienia funkcjonowania 
portów.

W trakcie obrad komisji obecna tu pani mini-
ster dość precyzyjnie przedstawiła zakres formalny 
ustawy. W trakcie posiedzenia komisji zgłosili swoje 
wątpliwości dwaj panowie reprezentujący pilotów 
wprowadzających statki do portów. Zwrócili oni uwa-
gę na to, że według ich przekonania wprowadzane 
w ustawie zmiany spowodują nałożenie na nich dodat-
kowego obciążenia w formie obowiązków przy braku 
zmniejszenia obciążenia finansowego związanego 
z utrzymywaniem przez nich jednostek pływających, 
jednakowoż te uwagi nie znalazły odzwierciedlenia 
w postaci zaproponowania jakichś poprawek. 

Komisja proponuje Wysokiej Izbie przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu A. Moskwa) dencji poprzedniego rządu ta sprawa już stawała. I, 
mimo deklaracji jednego z ministrów rządu Prawa 
i Sprawiedliwości, że ta kwestia zostanie rozwiązana, 
stajemy po 4 latach wobec proponowanych zmian. Ale 
traktuję to z powagą i wierzę w dobre intencje w tej 
sprawie. Oczywiście będziemy pilnować i sprawdzać, 
jak w przyszłości będzie realizowana i budowana dro-
ga, szczególnie Droga Czerwona w Gdyni łącząca 
obwodnicę Trójmiasta z portem.

A jest o co zabiegać i o co się starać, bo prze-
cież polskie porty od wielu lat rozwijają się w sposób 
znakomity, osiągają najwyższe przeładunki w swojej 
historii. W zeszłym roku to było ponad 100 milionów 
ton. W tym roku będzie, jak wiemy, jeszcze więcej. 
Jest to oczywiście efekt nakładów w infrastrukturę 
przed wieloma laty i strategii rozwojowej portów. 
Mam nadzieję, że ta strategia będzie kontynuowana, 
bo koniunktura jest, ale jest też wiele zagrożeń.

Pani Minister, pewnie nie było na to czasu… Być 
może na posiedzeniu komisji pojawiały się problemy 
związane z zaangażowaniem Polski w budowę trasy 
Via Carpatia, która połączy litewski port w Kłajpedzie 
z Salonikami. Analitycy związani ze sferą logistyki 
portowej uważają, że to będzie uderzenie w zaplecze 
logistyczne portów Trójmiasta i że część ładunków 
będzie trafiać poprzez port w Kłajpedzie na Białoruś 
czy na Ukrainę i dalej, do państw południowej 
Europy. Rzymska maksyma w tłumaczeniu mniej 
więcej brzmi tak: że kto inny sieje, a kto inny zbie-
ra. No w tym przypadku Polska jest siewcą europej-
skich wartości tego korytarza transportowego Via 
Carpatia, ale głównym beneficjentem będzie Litwa 
i port w Kłajpedzie, a także port w Salonikach czy 
w Konstancy. Tym bardziej istotne jest, abyśmy jak 
najszybciej przystąpili do budowy i rozbudowy dróg 
dostępowych do portów polskich. Chodzi o to, aby 
mogły konkurować z portami rosyjskimi czy litew-
skimi, które mają już zagwarantowaną dostępność 
właśnie poprzez trasę Via Carpatia.

I wrócę do kwestii związanej z Drogą Czerwoną. 
Ja z tej mównicy wielokrotnie apelowałem o włącze-
nie do budżetu państwa finansowania tej drogi, bo 
przecież było wiadomo, że Gdynia nie jest w stanie, 
samorząd Gdyni nie jest w stanie podołać budowie 
tej drogi. Jeszcze niedawno, 3 miesiące temu na jed-
ną z interpelacji otrzymałem odpowiedź od mini-
stra infrastruktury, że to jest problem Gdyni, a trasa 
Kwiatkowskiego, która w tej chwili jest jedyną drogą 
dostępową do portu w Gdyni, jest trasą w zasadzie 
wystarczającą, powiatową oczywiście, ale wystarcza-
jącą, i sobie jakoś tam z grubsza radzi. Problem jest 
po stronie samorządu.

Co się zmieniło przez te 3 miesiące? Mam nadzie-
ję, że rząd dojrzał do tego i wie, że realia są takie, że 
bez zaangażowania Skarbu Państwa, bez zaangażo-
wania środków budżetu państwa nie da się perspek-

przekracza możliwości samorządu. Ta zmiana daje 
w tym momencie możliwość wykonania takiej drogi 
przez GDDKiA.

Jeżeli chodzi o ten pilotaż, to wspominałam, że 
podmiot zarządzający portem będzie mógł świad-
czyć usługi portowe, w tym usługi pilotażu. To jest 
taka zmiana, że poza podmiotami, które dotychczas 
świadczyły te usługi, także port będzie mógł je świad-
czyć. Jest to częsty model w Europie. Są też państwa, 
gdzie tylko porty świadczą takie usługi ze względu na 
bezpieczeństwo i zapewnienie większej konkurencyj-
ności, ale też większego pakietu usług dostępnych dla 
portu. Nie powoduje to jakiejś rewolucji na rynku ani 
zmiany w uprawnieniach pilotów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zadawać pytania do 

pani minister. Nie ma pytań.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę senatora Sławomira 

Rybickiego.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
To rzeczywiście, Pani Minister, ważna ustawa, 

w szczególności art. 2c ‒ w którym wskazano, że 
budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktu-
ry zapewniającej dostęp do portów są finansowane 
ze środków budżetu państwa ‒ i jedna z nowelizo-
wanych ustaw, która dotyczy możliwości przejęcia 
przez GDDKiA finansowania inwestycji drogowych 
dostępowych do polskich portów. Ma to kolosalne 
znaczenie dla rozwoju portów, zwłaszcza Gdańska 
i Gdyni w kontekście planowanych działań o charak-
terze modernizacyjnym, a w szczególności ‒ rozbu-
dowy o port zewnętrzny w Gdańsku czy Gdyni. To 
są bardzo istotne zmiany.

Szkoda że dopiero po 4 latach pracy rządu Prawa 
i Sprawiedliwości, bo była okazja na samym po-
czątku kadencji, kiedy zmieniano ustawę o portach 
i przystaniach morskich w zakresie udziału i nadzoru 
przedstawicieli samorządu terytorialnego w spółkach 
portowych i okołoportowych. Już wtedy można było 
to znowelizować w zakresie finansowania dróg do-
stępowych. Przecież to, że port w Gdyni ma kłopoty 
z połączeniem z siecią dróg krajowych poprzez trasę 
Kwiatkowskiego, która już od iluś lat jest niewydol-
na, było już wtedy wiadomo. Przecież w końcu ka-
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(senator S. Rybicki) lepszego dostępu do towarów i usług na jednolitym 
rynku poprzez zapobieganie bezpośredniej i po-
średniej dyskryminacji w transgranicznym handlu 
elektronicznym, przy dokonywaniu zakupów online, 
a także podczas podróży do innych państw człon-
kowskich w celu nabycia towarów lub skorzystania 
z usług. Głównym założeniem tej regulacji jest rów-
nież umożliwienie przedsiębiorcom rozszerzenia ich 
działalności na nowe rynki i zainteresowania swoją 
ofertą nowych klientów.

Po drugie, chodzi o umożliwienie prezesowi 
Urzędu Konkurencji i Konsumentów bardziej ela-
stycznego w stosunku do stanu obecnego kształtowa-
nia struktury wewnętrznej urzędu, w szczególności 
w odniesieniu do delegatur. Obecnie w skład Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wchodzi cen-
trala w Warszawie, laboratoria nadzorowane przez 
prezesa UOKiK oraz 9 delegatur z ustawowo okre-
ślonymi siedzibami. Nowelizacja ta zakłada zmiany 
w samej strukturze UOKiK. Przede wszystkim zosta-
je zlikwidowana delegatura w Warszawie, a obowiąz-
ki tej delegatury zostaną przejęte przez centralę oraz 
przez delegatury w terenie. Zmiana ta jest zmianą 
stosowaną w przypadku podobnych instytucji, takich 
jak Urząd Komunikacji Elektronicznej czy Urząd 
Lotnictwa Cywilnego.

Z ustawy zostaną usunięte zapisy, które mówią 
o siedzibie czy o zasadzie funkcjonowania UOKiK. 
Te kwestie będą regulowane przez statut albo przez 
regulaminy pracy.

Co więcej, zgodnie z nowelizacją każde wojewódz-
two będzie miało swojego przedstawiciela w Krajowej 
Radzie Rzeczników Konsumentów. Obecnie, jak pań-
stwo wiedzą, tych rzeczników jest 9. Ta liczba zosta-
nie powiększona do 16. Każde województwo będzie 
miało swojego przedstawiciela, ale nie wpłynie to na 
zwiększenie kosztów budżetowych.

Po trzecie, w tej ustawie chodzi o poprawę sku-
teczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez po-
szerzenie dostępu prezesa urzędu do tajemnic prawnie 
chronionych, takich jak tajemnica skarbowa w po-
stępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolni-
czymi i spożywczymi, a także tajemnica bankowa 
w przypadku drugiej z wymienionych ustaw.

I wreszcie, po czwarte, chodzi o dostosowanie 
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwe-
mu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obro-
cie produktami rolnymi i spożywczymi do aktualnego 
stanu prawnego.

W trakcie posiedzenia komisji pan prezes 
Holeksa bardzo szczegółowo – ja robię to w wielkim 

tywicznie mówić o rozwoju gospodarki morskiej, 
o rozwoju portu w Gdyni i przy okazji o poprawie 
jakości życia mieszkańców. I żywię głęboką wiarę, 
że tak się właśnie stanie, że po uchwaleniu tej ustawy 
pierwszą inicjatywą w zakresie budowy dróg przez 
GDDKiA będzie uruchomienie procesu inwestycyjne-
go związanego z budową Drogi Czerwonej w Gdyni. 
To będzie miara wiarygodności tego przedłożenia 
i tej zmiany, ważnej, istotnej, bo konkurencja nie 
śpi, o czym wspominałem wcześniej, mówię o Via 
Carpatia i dostępności portów na Litwie czy w Rosji.

Będziemy tę ustawę popierać, ale intencje spraw-
dzimy po czynach. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
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 dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1226, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1226 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Tadeusza 
Kopcia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Kopeć:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 lipca 2019 r. usta-
wie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ma na 
celu, po pierwsze, dostosowanie prawa krajowego do 
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego 
blokowania geograficznego oraz innych form dys-
kryminacji klientów ze względu na przynależność 
państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowa-
dzenia działalności na rynku wewnętrznym. Celem 
tego rozporządzenia w sprawie geoblokowania jest 
zapewnienie konsumentom niezależnie od ich przy-
należności państwowej lub miejsca zamieszkania 
bądź prowadzenia działalności w Unii Europejskiej 
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(senator sprawozdawca T. Kopeć) jest tak, że mamy wybory rzeczników. Rzecznicy 
z danego regionu, podlegli terytorialnie pod daną 
delegaturę wybierają swojego przedstawiciela. Jest 
tak, że są nieraz zaskoczenia, bo ktoś, kto bardzo 
długo był w radzie rzeczników – najczęściej to było 
w dużych miastach – teraz już nie jest, bo wygrał 
rzecznik z innego ośrodka. Czyli jest tu tak jak-
by zwiększenie reprezentatywności. Teraz będzie 
ich już 16, więc każde województwo będzie miało 
swojego przedstawiciela w radzie. Zrobiliśmy to 
jakby na zakładkę, żeby nie było tak, że kończy się 
kadencja i wszyscy się zmieniają. Robimy tak, że 
wybory dotyczą połowy składu. Tak że tutaj jest 
takie rozwiązanie wewnętrzne, ale związane ze 
zmianami, które są wprowadzane.

Tutaj też zapewniam – co do delegatur – że nie 
chodzi o likwidację, tylko… No, było tak, że gdy-
byśmy chcieli założyć delegaturę np. w Rzeszowie, 
to musielibyśmy zmienić ustawę. Tak? A teraz tak 
naprawdę wystarczy, że znajdziemy kompetentnych 
pracowników w Rzeszowie i, oczywiście po porozu-
mieniu z Ministerstwem Finansów i premierem, już 
mamy możliwość stworzenia takiej delegatury. Bez 
konieczności zmiany ustawy, co jednak zajmuje tro-
chę czasu. Tak że ta struktura UOKiK w tym zakresie 
może być bardziej elastyczna.

Jest też tak, że jak weszła ustawa o przewadze 
kontraktowej, to po raz pierwszy całą tak dużą kom-
petencję daliśmy nie do Warszawy, tylko do jed-
nej z delegatur, akurat delegaturze w Bydgoszczy. 
Jest więc tak, że chcemy, żeby nie tylko było to 
w Warszawie, ale też w terenie, o ile warunki – 
nazwijmy to – lokalowe i płacowe pozwalają, żeby 
tam właśnie rozszerzać te kompetencje. Tym bar-
dziej, że jeśli chodzi o inne miejscowości, to tam 
jest mniejsza rotacja kadr, więc tak naprawdę jest 
to korzystne dla urzędu i administracji. Dziękuję 
państwu.

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Proszę o komunikaty.

skrócie – omówił założenia ustawy. Szczegółowe 
pytania zadawał pan senator Augustyn. Pytał m.in. 
o likwidację delegatur, o to, czy będą zwolnienia 
w związku z tą likwidacją. Pan prezes odpowie-
dział, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w dele-
gaturach będą zatrudnieni w UOKiK, w centrali 
czy też w innych delegaturach. Pan senator py-
tał o zwiększenie z 9 do 16 liczby członków rady 
rzeczników, o to, kto ich powołuje. Odpowiedź 
była taka, że oczywiście, tak jak dotychczas, po-
wołuje ich prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Dziękuję bardzo.

Komisja wnosi oczywiście o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy takie pytania są? Nie widzę chętnych. 
Dziękuję.

(Senator Tadeusz Kopeć: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pan prezes 
Marek Niechciał.

Czy pan prezes pragnie zabrać głos?
Proszę bardzo.

Prezes Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów  
Marek Niechciał:

Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
Ja bym tutaj dodał, jak to się przekłada na 

praktyczne rozwiązanie. Chodzi o to blokowanie. 
Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić w Hiszpanii jakąś 
rzecz. Do tej pory mogło być tak, że jak kupowaliśmy, 
to rozpoznawano naszą kartę, to, że ona jest wysta-
wiona w Polsce, i po prostu nie mogliśmy kupić tego 
produktu. Teraz, zgodnie z rozwiązaniami unijnymi, 
które wdrażamy, jest tak, że to po prostu będzie za-
bronione. Tego dotyczy pierwsza część ustawy.

Druga część dotyczy już działki organizacyjno-
-kompentencyjnej UOKiK, wewnętrznej. Ja tutaj 
podam przykład rzeczników konsumentów. Mamy 
ich ok. 360. Do tej pory, tak jak pan senator po-
wiedział, w radzie było 9 rzeczników. Kiedyś byli 
oni wyznaczani przez prezesa na podstawie tego, 
co zasugerował dyrektor delegatury. Od niedawna 
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odbędzie się jutro, 1 sierpnia, o godzinie 8.50 w sali 
nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do jutra, 

do godziny 10.00.
Dziękuję.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie! Posiedzenie Komisji 

Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw – druk senacki nr 1260 – 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 12)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę państwa o zajęcie miejsc. Bardzo 

proszę.
(Rozmowy na sali)
I bardzo proszę o wyciszenie, a najlepiej zakoń-

czenie rozmów.
Panie i Panowie Senatorowie, dzisiaj, 1 sierpnia 

mija siedemdziesiąta piąta rocznica wybuchu po-
wstania warszawskiego. Oddajmy cześć wszystkim 
bohaterom, żołnierzom walczącym na barykadach 
oraz mieszkańcom Warszawy, również tym, którzy 
stracili życie w walce o wyzwolenie stolicy.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięć ofiar powstania warszawskiego.

(Wszyscy wstają)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 

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

niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
(Senator Jan Rulewski: Pozostają w naszej pa-

mięci.)
(Chwila ciszy)
Dziękuję bardzo.
Przypominam państwu, że o 12.30 będziemy po-

dejmować uchwałę z okazji rocznicy wybuchu po-
wstania warszawskiego. Bardzo proszę panie i panów 
senatorów o obecność.

Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie porząd-
ku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym 
– i rozpatrzenie go jako punktu czterdziestego drugie-
go; ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograni-
czenia obciążeń regulacyjnych – i rozpatrzenie go jako 
punktu czterdziestego trzeciego.

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

(Senator Piotr Zientarski: Sprzeciw!)
A, jest.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw co do 

wprowadzenia punktu dotyczącego zmiany kodek-
su wyborczego. Uważam, że wprowadzanie zmian 
w kodeksie wyborczym w okresie przedwybor-
czym jest sprzeczne z orzecznictwem Trybunału 
Konstytucyjnego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ustawa… Czyli nie wnosi pan senator… Dobrze, 

zaraz będziemy głosować.
Jeśli chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw 

w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, to ktoś 
zgłasza sprzeciw? Nie?

Uznaję więc, że ta propozycja została przyjęta.
A w tej chwili przegłosujemy propozycję uzupeł-

nienia porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum 
ogólnokrajowym – i rozpatrzenie tego jako punktu 
czterdziestego drugiego.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku?
Kto jest…
(Senator Piotr Zientarski: Kto, Panie Marszałku…)
No, ja zgłaszam ten wniosek, więc ja głosuję… 

Tak.
(Senator Piotr Zientarski: Kodeks wyborczy?)
Kodeks wyborczy.
(Senator Kazimierz Kleina: Kto za…)
Kto za? No, ja… No, ja nie mówię, jak głosowa-

łem, chociaż to jest jawne głosowanie. Ja głosuję za…
(Senator Kazimierz Kleina: Zawsze warto to po-

wiedzieć, bo czasami ktoś…)
Ja głosuję za.
(Senator Kazimierz Kleina: Pani marszałek?)
Dobrze. Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 60… a nawet 70 senatorów, 54 było za, 

16 – przeciw. (Głosowanie nr 15)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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(marszałek S. Karczewski)

A więc zdecydowaną większością głosów mój 
wniosek o uzupełnienie porządku został przyjęty.

(Senator Piotr Zientarski: Ale nie jednogłośnie.)
(Głos z sali: Ale większość była za.)
Ale na tym polega demokracja…
(Senator Kazimierz Kleina: Szanujemy demokra-

cję.)
Tak jest. I trzeba demokrację szanować, bez-

względnie. W bezwzględny sposób trzeba ją szano-
wać.

(Senator Kazimierz Kleina: Szanujemy, szanuje-
my.)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1225, a spra-
wozdanie komisji – w drukach nr 1225 A i 1225 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Infrastruktury, senatora Grzegorza Peczkisa, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani 

Minister! Szanowni Państwo! Panie i Panowie!
Komisja Infrastruktury na posiedzeniu połączo-

nych komisji…
(Głosy z sali: Nie, nie połączone…)
…zajmowała się opiniowaniem ustawy o zmianie 

ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomu-
nikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Realizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego 
– rządowego programu rozwoju określającego cele 
w zakresie powszechnego dostępu do szybkiego i su-
perszybkiego internetu, a także środki na realizację 
tych celów – wymaga skupienia się w pierwszej kolej-
ności na zniwelowaniu proceduralnych i finansowych 
obciążeń administracyjno-prawnych ograniczających 
komercyjny potencjał inwestycyjny operatorów te-
lekomunikacyjnych. W trakcie posiedzenia komisji 
zostały wymienione, zreferowane przez panią mini-
ster sposoby, w jaki cele te będą realizowane. Po tym 
merytorycznym, rzeczowym wystąpieniu nastąpiła 
chwila na wypowiedzi zaproszonych, przybyłych 
przedstawicieli organizacji społecznych. Również 
przedstawiciele urzędów centralnych, którzy przed-
stawiali swoje opinie, mówili o swoich wątpliwo-
ściach.

Jeśli chodzi o te wątpliwości, to w sposób szcze-
gólny podnoszono tu kwestię braku danych, braku 
wiedzy odnośnie do ewentualnego wpływu zmian 

w zakresie emisji fal elektromagnetycznych towarzy-
szących temu rozwojowi na organizm ludzki. W za-
sadzie można byłoby skonkludować, skracając, że 
to właśnie sprawa tych zmian wywołała największe 
poruszenie, najbardziej emocjonalne reakcje, zwłasz-
cza wśród przybyłej publiczności, stowarzyszeń, które 
podnosiły, że… Powiem szczerze: to jest na etapie 
pewnego przekonania. Otóż dano swobodny czas 
na wypowiedź przedstawicielom tych organizacji i, 
prawdę powiedziawszy… Jeden z przedstawicieli, 
który twierdził, że proponuje gotowe poprawki i nam 
je przedstawi, uzyskał prawie godzinę na wypowiedź. 
W trakcie tej godziny właściwie nie dowiedzieliśmy 
się jako senatorowie, na czym te proponowane po-
prawki polegają, a uzasadnienie było wyrażane – de-
likatnie rzecz ujmując – dość ogólnikowo. Opierało 
się to bardziej na pewnym przekonaniu niż na po-
twierdzeniu w postaci niezbitych dowodów i faktów.

Tak że faktycznie to posiedzenie komisji miało 
przebieg dość burzliwy i było długie, ale merytorycz-
ne wyjaśnienia, jakich udzielała pani minister, mini-
sterstwo, towarzyszący urzędnicy, pozwalają, w prze-
konaniu senatorów, na zaproponowanie Wysokiej 
Izbie pozytywnego zaopiniowania przyjętej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Arkadiusza Grabowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To zaszczyt, że mogę referować ustawę, która 

była przedmiotem posiedzenia Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Jak wspo-
mniał mój przedmówca, ustawa, zwana również me-
gaustawą telekomunikacyjną, ma za zadanie uprościć 
i przyspieszyć rozwój polskiej sieci telekomunikacyj-
nej, w tym sieci internetowej.

Na posiedzeniu komisji samorządu obecna 
była pani minister Wanda Buk, która zreferowała 
przedmiot ustawy i to, co ustawa zawiera. W kraju, 
w Polsce, jest około 5 milionów gospodarstw domo-
wych, które są tzw. białymi plamami, czyli w których 
sieć internetowa ma prędkość mniejszą niż 30 Mbit/s. 
To są te właśnie białe plamy. Są to części kraju, które 
tak naprawdę są wykluczone z dostępu do sieci, która 
jest powszechna w obecnych czasach. Poprzez do-
tychczasowe działania rządu udało się te białe plamy 
ograniczyć, zmniejszyć liczbę tych gospodarstw, ale 
ciągle czeka nas dość duże wyzwanie polegające na 
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tym, żeby te białe plamy pokryć siecią internetową. 
Chodzi o sieć mobilną, ale również sieć stacjonarną, 
kablową. Ta ustawa ma za zadanie rozbudowywać tę 
sieć, ułatwić jej rozbudowę, niejako zachęcić inwe-
storów do rozwoju sieci.

Podobnie jak na posiedzeniu komisji przedmów-
cy, mojego kolegi senatora Peczkisa, w trakcie po-
siedzenia naszej komisji wywiązała się dyskusja 
i w zasadzie główną osią tej dyskusji była właśnie 
kwestia szkodliwości promieniowania elektromagne-
tycznego dla organizmu ludzkiego. Z jednej strony 
padały argumenty obecnej strony społecznej, a było 
to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania 
Elektroskażeniom „Prawo do życia”, które wskazy-
wało publikacje dotyczące szkodliwości promienio-
wania elektromagnetycznego. Z drugiej strony mini-
sterstwo, zgodnie z materiałami, które otrzymaliśmy 
jako członkowie komisji – myślę, że również wszyscy 
parlamentarzyści je dostali – wskazywało, że nie ma 
wiarygodnych badań dotyczących wpływu sieci 5G, 
pola elektromagnetycznego na człowieka. Dostaliśmy 
także takie dość fajne opracowanie dotyczące pola 
elektromagnetycznego. No i tak jak mówię, trochę 
było takiego przekonywania się argumentami. Z jed-
nej strony przedstawiciele stowarzyszenia twierdzili, 
że jest to zabójstwo dla organizmu ludzkiego, że to 
promieniowanie jest szkodliwe. Są jakieś tam bada-
nia, ale generalnie nie znalazłem w tej mierze takich 
wiarygodnych – w mojej ocenie jako sprawozdawcy, 
ale i jako senatora – badań. Nie były prowadzone ba-
dania długookresowe. Takie badania powinny trwać 
dekadę, ok. 10 lat, żeby ewentualnie jakieś wnioski 
wyciągnąć.

Jeśli chodzi o sam przedmiot ustawy… Ustawa 
była tak naprawdę w konsultacjach od listopada 
2018 r., przez dość długi okres. W międzyczasie zo-
stał wydany raport NIK. Ustawa została uzupełniona 
o wskazania pokontrolne NIK.

Szanowni Państwo, ustawa, która została okrzyk-
nięta w mediach ustawą 5G, tak naprawdę nią nie jest, 
bo w ustawie nie ma wprost zapisów, które dotyczą 
sieci 5G. Jest mowa o sieci mobilnej przesyłu danych, 
transmisji danych, natomiast generalnie nie ma tutaj 
zapisów o sieci 5G.

Tak jak w trakcie dyskusji pani minister wskazała 
przedstawicielom stowarzyszenia, w zasadzie normy 
promieniowania elektromagnetycznego to jest kompe-
tencja ministra zdrowia, te normy, wydane w formie 
rozporządzenia, są niezmienione do tej pory i nie 
wiadomo, czy będą zmienione. Na razie ta ustawa 
tych norm nie zmienia.

Jeśli chodzi o wnioski komisji, to komisja zaakcep-
towała ustawę, czyli przyjęliśmy ustawę bez popra-
wek. Ale tak jak wskazał senator Peczkis, przedsta-

wiciele stowarzyszenia w trakcie posiedzenia komisji 
próbowali złożyć jakieś propozycje poprawek. One 
były tak naprawdę… No, ciężko byłoby je nazwać 
poprawkami, ponieważ nie były, że tak powiem, 
wpasowane w materię ustawy. Żaden z senatorów 
tych poprawek nie przejął. Szanowni Państwo, jednak 
z uwagi na to, że ustawa budzi tak wiele kontrowersji, 
dotyczących właśnie szkodliwości promieniowania 
elektromagnetycznego, a tak naprawdę jest ona im-
plementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2018/1972 ustanawiającej Europejski kodeks 
łączności elektronicznej, zaś ta dyrektywa nie ob-
liguje nas do wdrożenia zapisów dotyczących sieci 
przesyłu danych na niewielkie odległości, właśnie 
dotyczących 5G, ja składam – oczywiście złożę za 
chwilkę, w trakcie debaty – 2 poprawki.

Pierwsza poprawka dotyczy kompetencji prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ona też jest bar-
dzo ważna. Ale ja pozwolę sobie przeczytać, żeby to 
wybrzmiało odpowiednio, treść uzasadnienia drugiej 
poprawki. Tam jest kilka zmian w kilku artykułach…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, pan w tej chwili przedstawia sprawoz-
danie komisji. Skoro nie było tej poprawki na posie-
dzeniu…)

Tak, tak…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …to później 

pan ją przedstawi, a nie teraz.)
Jeśli pan marszałek pozwoli… Ja te poprawki za 

chwilkę złożę, ale chodzi o, że tak powiem, nastroje…
(Marszałek Stanisław Karczewski: W trakcie dys-

kusji się składa poprawki, zgodnie z regulaminem, 
i o poprawkach…)

Ja je zaraz złożę. Może omówię, co złożę, Panie 
Marszałku…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie. Pana obo-
wiązkiem jest powiedzenie o tym, co było na posie-
dzeniu komisji, a nie o tym, co będzie później.)

Dobrze w takim razie. Po dyskusji komisja przy-
jęła ustawę bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
O to chodzi. Dziękuję bardzo.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania.
Pan senator Pupa. Bardzo proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Szanowni Panowie Sprawozdawcy!
Rzeczywiście ta ustawa budzi emocje w społe-

czeństwie. Rozmawiałem z kilkoma profesorami, 
którzy różnie na temat tej ustawy się wypowiadają. 
Szczególnie chodzi o to promieniowanie elektroma-
gnetyczne 5G. Budzi to też obawy związane z tym, 
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(Senator Jan Maria Jackowski: Do pana senatora 

Grabowskiego, ponieważ on przede wszystkim o tej 
kwestii mówił w swoim sprawozdaniu.)

Dobrze.
Panie Senatorze, zapraszam na mównicę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja pozwolę sobie według kolejności odpowiedzieć 

na pytania.
Pierwsze pytanie, senatora Zdzisława Pupy. 

Jeśli chodzi o monitoring sieci i promieniowania 
elektromagnetycznego, to właśnie ta ustawa, Panie 
Senatorze, wdraża taki system kontroli oddziaływania 
promieniowania elektromagnetycznego. Tą ustawą 
tak naprawdę wdrażamy kompleksowe rozwiązanie, 
które będzie pozwalało nam badać, mierzyć, anali-
zować i diagnozować natężenie pola elektromagne-
tycznego.

W odniesieniu do drugiej kwestii, do pytania pana 
senatora Jana Marii Jackowskiego, to ja sygnalizowa-
łem… Technologia 5G jest na tyle nową technologią, 
jest tak szybki postęp technologiczny… Tak jak wska-
załem wcześniej, w trakcie dyskusji na posiedzeniu 
komisji padło stwierdzenie, że na to, żeby takie wia-
rygodne, miarodajne badania przeprowadzić, potrzeb-
ny jest okres 10 lat, dekada. Technologia 5G jest na 
tyle nowa, że tak długofalowych badań nie ma. Co 
do wniosków, które płyną… To jest, że tak powiem, 
przerzucanie się argumentami i różnymi opracowa-
niami. Różne opracowania – oczywiście nie dotyczą 
one tak długiego czasu – wskazują na potencjalne 
zagrożenia bądź na neutralność promieniowania elek-
tromagnetycznego. Z tego, co pamiętam, wniosek 
z tych opracowań jest taki, że generalnie… W żad-
nej z tych publikacji nie stwierdza się w 100%, że 
promieniowanie elektromagnetyczne w tym zakresie 
częstotliwości, jeśli chodzi o 5G, jest w jakiś sposób 
szkodliwe. Znalazłem publikacje, też dość wiarygod-
ne, które wskazują, że może być jakieś oddziaływanie 
temperaturowe na poziomie naskórka, ale to przy 
jakimś olbrzymim natężeniu… Tak że takich badań, 
o które pan pyta, nie ma, Panie Senatorze.

Pozwolę sobie na… Pan marszałek mi nie pozwo-
lił, ale nie chodziło o wyprzedzanie pytań… Ja sobie 
jednak pozwolę, jeśli pani marszałek…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę. Proszę 

o ciszę Szanowni Państwo. Proszę o ciszę.)
Przeczytam uzasadnienie poprawki, którą za 

chwilę złożę, jednej z poprawek. Poprawka ma na 
celu skreślenie z ustawy wszelkich przepisów doty-
czących punktów dostępu bezprzewodowego o bli-
skim zasięgu, które jako jedyne regulacje w ustawie 

że stawianie nadajników, przekaźników tych stacji 
związanych z emitowaniem promieniowania 5G może 
powodować różnego rodzaju reperkusje zdrowotne, 
bo jest dosyć mocne oddziaływanie na organizmy. 
Pan senator Grabowski w jakiś sposób uspokajał, mó-
wiąc, że taka sytuacja raczej nie ma miejsca. Dobrze, 
że ma taką wiedzę i informacje na ten temat.

Chciałbym jeszcze zapytać o pewną kontrolę nad 
tego typu działaniami. Mamy od tego Ministerstwo 
Środowiska, mamy również regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska czy Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska. 

Czy te instytucje – Ministerstwo Środowiska czy 
RDOŚ – będą miały wpływ na ocenę oddziaływania 
na środowisko, na zdrowie i życie nie tylko ludzi, ale 
wszystkich organizmów żywych? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Momencik, 3 pytania.
Teraz pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do obu panów… właściwie do 

pana senatora Grabowskiego, bo bardziej poruszył 
ten problem. Czy na posiedzeniu komisji wyjaśniono, 
dlaczego w zasadzie nie ma jakiegoś miarodajnego 
opracowania naukowego, które określałoby, czy lęki 
związane z tą technologią są uzasadnione, czy nie są 
uzasadnione? Jesteśmy w XXI w. i wydawałoby się, 
że nauka daje odpowiedzi na wiele pytań. Stworzenie, 
przeprowadzenie takich badań w 40-milionowym 
państwie jest kwestią pewnej racji stanu. Tak? To jest 
podobna sytuacja do tej, jaka występuje w różnych 
innych obszarach, w których występują duże lęki 
społeczne. Problem jest poważny i moim zdaniem 
dobrze byłoby, gdyby np. parlament, procedując nad 
tego typu projektami, miał miarodajną wiedzę, do któ-
rej można by się odwołać i ewentualnie potwierdzić 
lub ewentualnie zanegować lęki, które się pojawiają. 

Czy na posiedzeniu komisji była dyskusja o tym, 
dlaczego takich badan nie ma? Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie było… Przepraszam, do którego senatora 

sprawozdawcy?
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Mianowicie jest taka sprawa, że niektórzy pod-

noszą również kwestię utraty części dochodów przez 
samorządy w wyniku wejścia tej ustawy w życie. 
Czy ten wątek był poruszany podczas posiedzenia 
którejkolwiek z komisji? Jakby panowie zechcieli się 
ustosunkować do tej kwestii… Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o odpowiedź na pytania pana se-

natora Wiatra i Jackowskiego.

Senator Grzegorz Peczkis:
Odnośnie do pytania drugiego: Panie Senatorze, 

ta kwestia nie była poruszana na posiedzeniu Komisji 
Infrastruktury.

Odnośnie do pytania pierwszego: ciężko się z pa-
nem profesorem nie zgodzić. Tak jest. Z tym że mó-
wimy o wprowadzaniu nowej technologii i mówimy 
o środowiskach, które się buntują, które można na-
zwać, delikatnie rzecz ujmując, odpornymi na argu-
menty drugiej strony. To ma swoją, że tak powiem, 
etymologię, są takie ruchy… Nie chciałbym nikogo 
obrazić, ale dam pewien przykład. Ruchy antyszcze-
pionkowe, które też coś zakładają i absolutnie nie 
przyjmują argumentów drugiej strony, uważając, że 
jest ogólnoświatowy spisek przeciwko ludzkości pole-
gający na tym, że ludzkość ma się sama wyniszczyć.

Ale trzeba wziąć pod uwagę jedno: to, że wspo-
mniana technologia już funkcjonuje. Co prawda 
w Korei Południowej, ale tam to funkcjonuje spraw-
nie. Ciężko mówić o wymianie informacji poza sferą 
naukowców. Z tym, że dodam, zupełnie uczciwie 
mówiąc, że jeżeli traktujemy serio to, co piszą na-
ukowcy, to trzeba również powiedzieć, że właści-
wie nigdy w przeszłości naukowcy nie byli tak słabo 
słuchani. Pomimo że obecnie wydaje się na naukę 
na świecie bardzo dużo i że naukowcy autentycznie 
z zapałem, z profesjonalizmem badają pewne sprawy, 
to nigdy jeszcze ich argumenty nie były tak słabo wy-
słuchiwane. To jest bez precedensu i to jest opisywane 
w literaturze dość szeroko. Żyjemy w czasach, kiedy 
autentycznie chcemy szybkiego rozwoju, nie bacząc 
na okoliczności, i dla tego szybkiego rozwoju jesteśmy 
w stanie również przymknąć oczy na jakieś skutki, 
których do końca nie jesteśmy świadomi. I nawet jeśli 
pozwolimy naukowcom zbadać te skutki, to zauważ-
my, po pierwsze, że sami naukowcy nie są jednomyśl-
ni, po drugie, że to, co ustalają, jest tak hermetyczne 
w swoim przekazie, że nie jest przez opinię publiczną 
przyswajane. To są trudne do zastosowania sprawy. 
Na posiedzeniu komisji mówiono o tym w bardzo 
okrojonym zakresie, nie podając w zasadzie danych 

mają związek z sieciami 5G. Mowa tu o skreśleniu 
zarówno samej definicji tych punktów, jak i przepisów 
o ich umieszczeniu w przestrzeni publicznej. Przepisy 
te były implementacją dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2018/1972 ustanawiającej 
Europejski kodeks łączności elektronicznej. Jednak 
ze względu na to, że wdrożenie dyrektywy nie musi 
nastąpić w tym roku, proponowane jest odroczenie 
wprowadzenia regulacji do czasu kompleksowego 
przygotowania ustawy wdrażającej kodeks łączno-
ści. Pozwoli to także na przeprowadzenie szerokiej 
akcji informacyjnej na temat rzeczywistego znaczenia 
i wpływu sieci 5G, w celu przekazania społeczeństwu 
prawdziwych i potwierdzonych naukowo informacji 
o nowej technologii. Tak że jakby starając się uspo-
koić, wyciszyć niepokoje społeczne… Ta poprawka, 
którą za chwilkę złożę w czasie debaty, wyłączy de 
facto z materii ustawy wszelkie kwestie mogące być 
kojarzone z siecią 5G.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Wiatr.
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja chciałbym zapytać o następujące zagadnienie. 

Tutaj mówi się o tym, że technologia 5G jest nowa, 
a badania wymagają 10 lat, dlatego nie ma jeszcze wy-
ników. No, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że ten 
rodzaj promieniowania jest znany od dziesięcioleci, 
są takie badania i można je wykorzystać na zasadzie, 
no, pewnych podobieństw. Tzn. w przypadku promie-
niowania elektromagnetycznego wchodzi w rachubę 
kwestia częstotliwości i natężenia – prawda? I oddzia-
ływanie tego promieniowania na organizmy żywe jest 
zagadnieniem badanym od dziesięcioleci. Tak więc 
tutaj mówienie, że brakuje badań, że nie ma badań, 
nie do końca jest uzasadnione. Takie pytanie kieruję… 
nie wiem, może do pana senatora Peczkisa, bo widzę, 
że kiwa tutaj głową. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Jackowski zada pytanie.
Proszę powiedzieć, do którego senatora sprawoz-

dawcy.

Senator Jan Maria Jackowski:
Do obu panów senatorów.
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(senator G. Peczkis) Ja jeszcze pozwolę sobie odnieść się do słów pana 
prof. Wiatra. Ja wiem o tym, że pan profesor jest, że 
tak powiem, specjalistą z branży informatycznej. Ja 
nie powiedziałem, że zupełnie nie ma badań. Ale na 
podstawie tych badań, które, że tak powiem, były 
w trakcie posiedzenia komisji nie wprost cytowane, 
ale przywoływane… Ja pozwolę sobie przeczytać ka-
wałek opracowania, które się nazywa „Oddziaływanie 
elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie 
pracowników projektowanych sieci 5G i populacji 
generalnej”. To jest publikacja, która została opraco-
wana ‒ sekundkę, bo mam akurat w wersji elektro-
nicznej tę publikację ‒ przez prof. dra hab. Konrada 
Rydzyńskiego. I pozwolę sobie przeczytać kawałek 
tego uzasadnienia czy, w sumie, podsumowania: „Na 
podstawie analizy dostępnych ‒ choć nielicznych ‒ 
danych o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia 
można stwierdzić, że nie ma dowodów na negatyw-
ne skutki zdrowotne ekspozycji EFM o wartościach, 
jakie spodziewane są na podstawie szacunkowych 
danych technicznych wokół urządzeń nadawczych 
systemów 5G. Niemniej ze względu na dane wskazu-
jące istnienie mechanizmów biofizycznych, mogących 
do takich skutków prowadzić, konieczne wydaje się 
stosowanie przy planowanej eksploatacji takich syste-
mów zasady ostrożności i zasady ALARA (najmniej-
szej dawki realnie możliwej), przynajmniej do czasu 
uzyskania wyników badań, które pozwolą na bardziej 
obiektywne ustosunkowanie się do tego problemu. 
Jest to ważne szczególnie w kontekście narażenia 
przewlekłego (długotrwałego/ wieloletniego), a tak-
że narażenia zróżnicowanej pod względem statusu 
zdrowotnego populacji”.

Ja po prostu na tej podstawie… W trakcie posie-
dzenia komisji starałem się, że tak powiem, zrela-
cjonować to. I usłyszałem, że nie ma jakichś wiary-
godnych ‒ ta opinia w pewien sposób to potwierdza 
‒ badań prowadzonych w odpowiednim okresie, żeby 
stwierdzić coś akurat w odniesieniu do technologii 
5G. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jackowski i pan senator Wiatr.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
No, przyznam, że zszokował mnie pan senator 

Peczkis – mówię tu o sprawie tych urządzeń – po-
nieważ nie byłem na posiedzeniu komisji. No, to jest 
kwestia, która wymaga w ogóle dyskusji na forum na 
temat bezpieczeństwa narodowego.

(Senator Stanisław Kogut: To pytanie do pani mi-
nister.)

technicznych i nie powołując się na badania, o któ-
rych pan profesor mówił, ale prawdą jest, że takie 
badania są prowadzone.

I trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny, 
wydaje mi się, aspekt. My jako kraj, jako naród nie 
uczestniczymy aktywnie w budowaniu infrastruk-
tury urządzeń tej wspomnianej technologii, tzn. te 
urządzenia, które będziemy użytkować, których 
będziemy użytkownikami, że tak powiem, przyjdą 
z zewnątrz. My je po prostu, mówiąc krótko, kupi-
my. Od jednego z senatorów, który jest pasjonatem 
tej technologii, wiem, że to jest chińska technologia, 
najlepiej opanowana przez Chińczyków, to znaczy oni 
najlepiej to rozwinęli. Inna sprawa, że dokładnie ta 
sama firma jest teraz cenzurowana przez rząd Stanów 
Zjednoczonych i w związku z tym mamy pewien dyle-
mat. Z jednej strony mamy potężne konsorcjum, które 
postawiło na rozwój i które rozwinęło tę technologię, 
a z drugiej strony być może napotkamy problem, że 
nie będziemy mogli jej użytkować z powodu jakichś 
sankcji bądź ograniczeń. Ale to są problemy gospo-
darcze, polityczne i nimi na posiedzeniu komisji się 
nie zajmowaliśmy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Senator Grabowski. Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja pozwolę sobie odpowiedzieć w pierwszej kolej-

ności na pytanie senatora Jackowskiego.
Akurat na posiedzeniu Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej padło 
pytanie ‒ nawet ja je zadałem ‒ dotyczące potencjal-
nych obaw samorządów, i nie tylko samorządów, co 
do ogólnie mienia publicznego, które ma być na pod-
stawie ustawy udostępniane tak naprawdę za darmo. 
Pani minister Wanda Buk wytłumaczyła, że to jest 
właśnie intencją dyrektywy Unii Europejskiej. Taka 
jest intencja, że ta sieć, ta infrastruktura ma być udo-
stępniania w sposób nieodpłatny, żeby przyspieszyć 
rozwój tej technologii.

Zasygnalizuję też, że, tak jak pani minister wska-
zała, np. konsultacje i próby, że tak powiem, doga-
dania się z jednostkami samorządu terytorialnego co 
do opłat za zajęcie pasa drogowego trwały 8 lat. No, 
chodzi o wbudowanie w infrastrukturę pasa drogo-
wego kabli przesyłowych. Generalnie chodzi o świa-
tłowody i o późniejszą odpłatność. I z tego, co pani 
minister wskazała, wynika, że udało się tę cenę, te 
koszty obniżyć o ok. 90%. To tak tytułem informacji.
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(senator J.M. Jackowski) Senator Grzegorz Peczkis:

Przepraszam za… Nie było o tym mowy, Panie 
Senatorze, na posiedzeniu komisji. Jak powiedziałem, 
wynika to z jakiejś dodatkowej wiedzy, z zaintereso-
wania. Przepraszam za ten wtręt. Faktycznie nie było 
o tym mowy na posiedzeniu komisji. To jest kwestia 
poglądów. Zgadzamy się… Ja się zgadzam z panem 
senatorem co do tego, o co pan senator wyraził oba-
wę. Tyle. A w ramach odpowiedzi na pytanie o to, co 
było na posiedzeniu komisji, powiem: to jest kwestia 
poglądów.

Odnośnie do tych norm i oddziaływania, to ja po-
dam bardzo konkretny przykład. Na Opolszczyźnie 
jest miejscowość Miejsce Odrzańskie, gdzie wszyst-
kie normy są spełnione według pomiarów, które są 
wykonywane, a od 8 lat rodzą się tylko dziewczynki. 
(Wesołość na sali)

(Senator Alicja Zając: Dobrze, że dziewczynki.)
I można powiedzieć, że statystycznie jest to nie-

możliwe, ale każdy, kto wie, jak oddziałuje pole elek-
tromagnetyczne na organizm, zwłaszcza na organy 
męskie i nasienie, może sobie coś tu dopowiedzieć. 
I teraz pytanie brzmi: czy po takim dopowiedzeniu 
my stwierdzamy, że to oddziaływanie jest dobre, czy 
złe, skoro od 8 lat rodzą się tylko dziewczynki? No, 
to jest pytanie otwarte. I kolejne pytanie: czy chcąc 
mieć chłopca, nie należałoby się z tego miejsca ewa-
kuować, i to już?

(Senator Dorota Czudowska: Dobrze działa.)
To w odniesieniu do norm.
Pan, Panie Profesorze, to… Pan profesor wie, że 

część norm polskich bodaj od 1996 r. nie jest wiążąca, 
nie jest obowiązkowa. Normy niedotyczące bezpie-
czeństwa i medycyny, i budownictwa nie są normami 
obowiązkowymi. Na posiedzeniu komisji nie było 
dyskusji na temat norm. No, nie było o tym dyskusji. 
Było tylko jedno zapewnienie pani minister, że ta 
technologia spełnia normy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję. Czy 
pan senator Grabowski pragnie coś dodać…)

A! Jeszcze pan senator pytał…
(Wicemarszałek Maria Koc: Senator Probierz, 

tak?)
(Senator Krystian Probierz: …o ministra środo-

wiska i zdrowia.)
Nie, na posiedzeniu komisji nie przedstawiono 

takich opinii.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Grabowski może jeszcze coś doda. 

Proszę.
(Senator Kazimierz Wiatr: Ta ustawa to był projekt 

rządowy?)
(Senator Grzegorz Peczkis: Tak.)

Jeżeli to prawda, że chodzi o firmę, która w tej 
chwili przez naszego głównego sojusznika, Stany 
Zjednoczone, jest odbierana jako firma określonego 
rodzaju – nie będę tego w tej chwili określał – to 
kwestia tworzenia w oparciu o sprzęt, urządzenia 
czy technologię tej firmy… Kwestia oddawania tu 
czterdziestomilionowego państwa jest kwestią fun-
damentów bezpieczeństwa narodowego.

(Senator Stanisław Kogut: To pytanie, Jasiu, do 
pani minister.)

Czy jakoś szerzej ten wątek był poruszany? I rów-
nież: czy znane jest stanowisko w tym zakresie insty-
tucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe 
w państwie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Wiatr. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek, ja do pana senatora Peczkisa.
Tu oczywiście niezwykle ważne są sprawy wa-

runków realizowanych pomiarów i warunków eks-
ploatacji, ale już nie będę formułował pytań w tym 
zakresie, żeby nie przedłużać. Jednak słowa, które 
w ogóle nie padły, a są niesłychanie istotne dla naszej 
dyskusji, to słowa dotyczące dopuszczalnych norm, 
czyli tego, jak wygląda sprawa norm promieniowa-
nia elektromagnetycznego w Polsce na tle rozwiązań 
w innych krajach, bo to jest niezwykle ważne – a to 
nie zostało tutaj powiedziane – tym bardziej że te 
normy będą miały związek także z urządzeniami, 
o których mówił pan senator Jackowski. Jeżeli będą 
one importowane, no to te nasze normy będą musiały 
być spełniane. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krystian Probierz:
Ja mam tylko takie pytanie: czy względem tej 

ustawy wypowiadali się minister zdrowia i minister 
środowiska? Czy są jakieś opinie tych dwóch mini-
sterstw?

(Senator Stanisław Kogut: Nie.)
Dziękuję.

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



105
83. posiedzenie Senatu w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

nowisko rządu? Jest z nami pani minister Wanda Buk 
z Ministerstwa Cyfryzacji. Pani Minister?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Jeśli będą pytania…)

Dobrze.
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 Kleina, pan senator Radziwiłł…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Szymański 

i Radziwiłł.)
…senator Szymański.
Dobrze.
To proszę, pan senator Kleina.
Pani Minister, zapraszam.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Pani Minister! 
Ja chciałbym o coś zapytać, właśnie w związku 

z tą ustawą poproszę o odpowiedź na takie pytanie. 
Bo ta ustawa proponuje także wsparcie dla wszystkich 
tych, którzy będą prowadzili inwestycje tzw. ostatniej 
mili. Prawda? 

W jaki sposób w praktyce będzie się to odbywało? 
Bo właściwie sieć tych podstawowych, że tak po-
wiem, żył światłowodowych w dużej części Polski zo-
stała już zbudowana i teraz największym problemem 
są te inwestycje ostatniej mili. One były przez lata 
ostatnie… No, w niewielkim stopniu te inwestycje 
były realizowane. W jaki sposób będzie można to 
realizować? W jaki sposób będzie udzielane wsparcie 
dla samorządów, dla jakichś grup mieszkańców, tak 
aby można było przyłączyć się do szybkiego interne-
tu, do światłowodu?

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Radziwiłł. Bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja w przeciwieństwie do współsenatorów, którzy 

już zabierali głos, nie przejawiam jakichś większych 
obaw o skutki zdrowotne sieci 5G. To są raczej, tak jak 
tutaj właśnie mówiono, lęki niż strach. Z psychologii 
wiemy, że różnica jest taka, że lęk jest irracjonalny 
– chyba można tak powiedzieć generalnie. Nie ma 
dobrych badań, metodologicznie wartościowych, któ-
re by wskazywały na to, że mamy tutaj do czynienia 
z jakimś istotnym zagrożeniem.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja też powiem w ten sposób… To znaczy od-

powiem na pytanie. Myślę, że pan senator Peczkis 
wyczerpał materię pytań, niemniej w Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, o ile dobrze pamiętam, nie było sta-
nowiska Ministerstwa Zdrowia ani Ministerstwa 
Środowiska. Stowarzyszenie – czyli strona społeczna, 
która uczestniczyła w posiedzeniu komisji – przywo-
ływało jakąś negatywną opinię ministra środowiska, 
no ale ja tej opinii nie widziałem w trakcie posiedze-
nia komisji.

Jeśli chodzi o… Jeszcze jakieś pytanie tutaj było. 
Kto zadawał jeszcze pytanie?

(Senator Alicja Zając: Nie…)
Nie, to już chyba wszystko. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdaw-

ców? Nie ma.
Przepraszam… Pani Senator? Proszę bardzo.

Senator Bogusława Orzechowska:
Ja mam pytanie odnoszące się właśnie do tego ry-

zyka zdrowotnego związanego z 5G, ponieważ zwra-
cają się do nas osoby, które podają badania z Brazylii 
i z Francji, wskazujące na szkodliwość tego. Czy 
była omawiana na posiedzeniu komisji konieczność 
przeprowadzenia dyskusji na ten temat w Komisji 
Zdrowia? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:
Nie było takiej propozycji na posiedzeniu Komisji 

Infrastruktury.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, projekt ustawy został wnie-

siony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
minister cyfryzacji.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
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(senator K. Radziwiłł) Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, Pani Minister, oddaję pani głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie 

i Panowie Senatorowie!
Odpowiem może po kolei, najpierw na pytanie 

pana senatora Kleiny o Fundusz Szerokopasmowy, 
jaki proponujemy w ramach przepisów ustawy. 
Zakładamy dzisiaj, że będzie on działał podobnie 
do Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa”. My 
w ramach programu „Polska cyfrowa” mieliśmy 4 mi-
liardy zł do dystrybucji na rynek telekomunikacyjny 
i na podłączenie gospodarstw domowych. Za te 4 mi-
liardy zł mieliśmy podłączyć 700 tysięcy gospodarstw 
domowych. Tak jak mówił pan senator sprawozdawca, 
gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do 
szerokopasmowego internetu, jest w naszym kraju 
ponad 5 milionów.

Udało nam się tak zaprojektować działanie, że 
zamiast 700 tysięcy gospodarstw będą 2 miliony. 
Oznacza to, że 2 miliony gospodarstw domowych 
i wszystkie szkoły… My się z tego bardzo cieszymy, 
ale ciągle zostają 3 miliony gospodarstw, które w per-
spektywie 15 lat, przy obecnych uwarunkowaniach 
inwestycyjnych, bez wprowadzenia ustawy, będą po-
zbawione dostępu do szerokopasmowego internetu. 
Mówię oczywiście o lokalizacjach… przede wszyst-
kim o małych miejscowościach, wsiach, miejscach, 
gdzie jest rozproszona zabudowa, gdzie operatorzy 
po prostu nie chcą inwestować, bo uznają, że im się 
to nie opłaca, albo koszty będą tak duże, że nikt nie 
będzie chciał wykupić tak wysokiego abonamentu.

Fundusz Szerokopasmowy, który proponujemy 
tutaj wprowadzić, będzie finansowany, co też jest 
bardzo ważne, z kar i opłat pobieranych przez pre-
zesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od opera-
torów telekomunikacyjnych, czyli będzie to swoisty 
mechanizm zwrotny. Chcemy dzisiaj zaprojektować 
to wszystko w taki sposób, by zadziało się tak jak 
w przypadku programu „Polska cyfrowa”. Uważamy, 
że ten mechanizm się znakomicie sprawdził. Tak jak 
państwu powiedziałam, trzykrotnie wykonaliśmy cel, 
do którego osiągnięcia byliśmy zobligowani.

Pamiętajmy też o tym, że Fundusz Szerokopasmowy 
zostanie uruchomiony w 2021 r., czyli rzeczywistość 
może się jeszcze odrobinę zmienić. I to, w jakim kształ-
cie będziemy projektowali wtedy interwencje, będzie 
dostosowane do otaczającej nas rzeczywistości.

Dzisiaj mogę powiedzieć tyle, że wydaje się, iż naj-
lepszą inwestycją jest jednak inwestycja w sieć stacjo-
narną, w światłowód. Pamiętajmy też, że dzisiaj dużo 

Ale interesuje mnie inna sprawa. To jest kwestia 
właśnie tych firm, no i tych takich, powiedzmy, ciągów 
myślowych, które jednak bardzo wyraźnie wskazują na 
kierunek do Chin. W ciągu ostatnich kilku tygodni prze-
żywaliśmy taką, pozornie niemającą z tą sprawą związku, 
aferę lekową, która pokazała, że znaczna część producen-
tów leków, które zawierają hormony tarczycy, produkuje 
leki, które… No, okazuje się, że one tak naprawdę dostar-
czane są przez jednego producenta chińskiego, no i doszło 
do jakiegoś niewytłumaczalnego i niewytłumaczonego 
do dzisiaj kryzysu polegającego na tym, że ten dostawca 
przestał po prostu do europejskich producentów leków 
dostarczać produkt, który był i jest istotny dla bardzo 
wielkiej liczby pacjentów. Ja muszę powiedzieć, że do 
dzisiaj nie dowiedzieliśmy się, dlaczego tak się stało. Nie 
chciałbym popadać… budować jakiejś spiskowej teorii 
dziejów, ale muszę powiedzieć, że osobiście nie wyklu-
czam, że był to rodzaj ćwiczenia, sprawdzania, jak Europa 
– nie tylko Polska – zareaguje na taką sytuację. Było to 
ćwiczenie i pokazanie, że można w bardzo prosty spo-
sób – a wiadomo, że ten przemysł jest tam pod kontrolą 
rządu – wpływać na to, co dzieje się tutaj, w tym wpływać 
na politykę i destabilizować politykę. Ja w ten sposób 
odbieram to, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Czy 
więc tutaj nie ma takiego ryzyka?

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie Senatorze.)

Nie chodzi o to, że nas będą podsłuchiwać, tylko 
raczej o to, że mogą nam to w jakimś momencie np. 
wyłączyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. To analogia, bo sytuacja z lekami nie do-

tyczy tej ustawy.
Proszę, pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Skutki zdrowotne. 

Pewnie będzie tu wiele pytań do pani w tej sprawie. Ja 
chciałbym zaznaczyć, że nie wystarczy powiedzieć, 
że strona społeczna nie przedstawiła wyników badań, 
które są wiarygodne, bo to strona rządowa powinna 
przedstawić badania, które stwierdzają, że to jest obo-
jętne bądź pozytywne dla zdrowia. Podobnie jest z le-
kami. Trudno wprowadzać na rynek leki, o których 
nie wiemy, jak one zafunkcjonują. My powinniśmy 
wiedzieć, jak to funkcjonuje, a nie odpowiadać, że 
badania musiałyby trwać przez wiele lat i nie mamy 
na ten temat wiedzy. Krótko mówiąc, powinniśmy 
reagować tu tak jak w medycynie. 

Czy mamy badania, które potwierdzą, że to jest 
obojętne, jeżeli chodzi o zdrowie?
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(podsekretarz stanu W. Buk) w tej opinii zaproponowaliśmy Komisji Europejskiej 
– bo jest oczywiście dyskusja, która toczy się też 
na poziomie Unii Europejskiej, nie tylko wewnątrz 
krajów członkowskich – kilka rozwiązań, które mogą 
zmitygować ryzyka związane z bezpieczeństwem sie-
ci teleinformatycznej.

To, co zaproponowaliśmy, to nałożenie na operato-
rów, którzy kupują sprzęt od dostawców, odpowied-
nich limitów korzystania z urządzeń danego dostaw-
cy. Czyli chcemy doprowadzić do takiej sytuacji czy 
proponujemy taką sytuację, żeby operatorzy zmitygo-
wali ryzyko skompromitowania się całej warstwy sie-
ci poprzez zapewnienie różnych urządzeń z różnych 
źródeł. Jednocześnie chcemy, żeby był odpowiedni…

Aha, tutaj jeszcze 2 słowa. Pan senator podał przy-
kład leków, które nie miały zamienników. W przy-
padku sieci telekomunikacyjnych akurat są zamien-
niki. Nie pozwolę sobie teraz na to, żeby wymieniać 
konkretne firmy, ale zamienniki są i już dzisiaj funk-
cjonują w sieciach. Są to firmy europejskie, są to także 
firmy ze Stanów Zjednoczonych.

Drugim elementem, który ma zapewnić cyber-
bezpieczeństwo tej sieci, jest system certyfikacji 
urządzeń. One dzisiaj też są w pewien sposób certy-
fikowane, ale nie na poziomie państw członkowskich 
i nie na poziomie Unii Europejskiej, tak abyśmy mieli 
odpowiednią, jak największą pewność, największą 
możliwą, osiągalną, największe prawdopodobieństwo, 
jakie jest możliwe, że urządzenia spełniają wszelkie 
normy bezpieczeństwa, że nie mają backdoorów, że 
sieć będzie siecią, która zapewni stałe transmitowanie 
usług.

Kolejnym naszym postulatem jest nałożenie obo-
wiązków na operatorów telekomunikacyjnych, odpo-
wiednich obowiązków organizacyjnych, wymagań, 
które mają spełnić, aby zmitygować ryzyko związane 
z cyberbezpieczeństwem.

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Szymańskiego… Szanowni Państwo, ja wiem, że do 
wielu z państwa trafiło bardzo dużo materiałów i są 
to materiały, które zawierają bardzo alarmistyczne 
treści. Ja już powiedziałam kilka minut wcześniej, 
że jeżeli chodzi o zjawiska fizyczne, to tutaj nic się 
nie zmienia, jeżeli chodzi o sieć piątej generacji, albo 
zmienia się stosunkowo niewiele. Limity i pole elek-
tromagnetyczne są takie, jakie były, i tego ustawa 
nie zmienia.

Ale prosiłabym też państwa bardzo mocno o zro-
zumienie, dlatego że my jesteśmy postawieni w bar-
dzo trudnej sytuacji. Bo bardzo łatwo się szerzy oba-
wy i lęki, bardzo łatwo powiela się alarmistyczne 
treści, bardzo łatwo wywołać te obawy, my zaś mu-
simy na nie odpowiedzieć, nie możemy ich ugasić tak 
samo prosto, jak można je wywołać. Bo my musimy 
na nie odpowiedzieć merytorycznie, a to nigdy nie 
jest jedno zdanie, gdyż to są bardzo skomplikowane 

mówi się o sieci 5G, mówi się, że jest to sieć mobilna, 
a tak naprawdę jest to coś, co łączy ze sobą wszystkie 
standardy, również światłowody. Doprowadzamy do 
tego, że wszystkie możliwości, które funkcjonują na 
rynku, będą mogły być wykorzystane.

Dzisiaj nasza intencja jest taka – odpowiadam już 
wprost na pytanie – żeby zaprojektować to podobnie 
do tego, co już udało nam się zrobić, i co, jak poka-
zało doświadczenie, zrobiliśmy z sukcesem. Chcemy 
kierować interwencje tam, gdzie są tzw. białe plamy, 
do tych małych miejscowości. A szczegóły zostaną 
ustalone w formie rozporządzenia, bo tak przewiduje 
ustawa.

Odpowiadając na pytanie pana senatora Radziwiłła 
i równocześnie odnosząc się do dyskusji, która miała 
miejsce kilka minut wcześniej, powiem, że faktycznie 
powinniśmy podchodzić z pełną odpowiedzialnością 
do nowej technologii, jaką jest technologia sieci 5G, 
ale nie ze względu na obawy dotyczące zdrowia, dla-
tego że w tym zakresie pan profesor… To już zostało 
powiedziane, że tu niewiele się zmienia, fizyka się 
nie zmienia, sieć 5G korzysta z tych samych zjawisk 
fizycznych, z których korzystała sieć 4G, 3G i 2G. 
Czasami mówi się, że to są inne częstotliwości, i jest 
w tym trochę prawdy, jak w większości tych pół-
prawd, którymi państwo senatorowie też jesteście 
zasypywani, bo faktycznie niektóre częstotliwości 
nie były wcześniej wykorzystywane przez systemy 
mobilne, co nie znaczy, że nie były wykorzystywa-
ne w ogóle, powszechnie. I tak np. pasmo 700 MHz 
jest dzisiaj wykorzystywane przez telewizję, a bę-
dzie wykorzystywane, zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady, przez systemy mobilne. Pasmo 
26 GHz, wysokie pasmo, dotychczas również nie było 
wykorzystywane przez systemy mobilne, do tego, 
żeby zapewnić łączność mobilną, było ono wyko-
rzystywane przez radiolinię. Takich półprawd, na 
podstawie których buduje się obawy, jest bardzo 
dużo. Ale już wracam do odpowiedzi na pytanie. 
W związku z tym odłóżmy obawy dotyczące zdro-
wia – zresztą zaraz odniosę się do kolejnego pytania 
– bo to, o co powinniśmy zadbać i co powinniśmy 
mieć na uwadze przy wprowadzaniu tej technologii, 
na której zaczyna opierać się nasza gospodarka, to 
cyberbezpieczeństwo.

Kwestie związane z cyberbezpieczeństwem są 
takim języczkiem u wagi, że tak powiem. Jesteśmy 
bardzo mocno w nie zaangażowani. Zostało powołane 
Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa. Na począt-
ku lipca do Komisji Europejskiej została przekazana 
nasza opinia, opinia rządu na temat tego, jak zmitygo-
wać ryzyko dotyczące właśnie cyberbezpieczeństwa 
i ewentualnego uzależnienia się od dostawcy, który 
mógłby się okazać dostawcą skompromitowanym. My 
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(podsekretarz stanu W. Buk) od wielu lat, od 1996 r. Światowa Organizacja Zdrowia 
mówi, że limity 100-krotnie bardziej liberalne są poten-
cjalnie kancerogenne, i klasyfikuje to natężenie w kate-
gorii 2B. Jak słyszycie państwo to, co teraz powiedzia-
łam, to generują się jakieś obawy, bo powiedziałam, 
że coś jest potencjalnie kancerogenne. Tylko pójdźmy 
trochę dalej. Są 3 kategorie dotyczące rakotwórczości 
różnych czynników, które nas otaczają, wskazane przez 
Światową Organizację Zdrowia. Są to czynniki poten-
cjalnie kancerogenne, prawdopodobnie kancerogenne 
i kancerogenne. Wśród czynników potencjalnie kan-
cerogennych, czyli takich, które może są, a może nie 
są kancerogenne, umieszczamy właśnie te 100-krotnie 
wyższe, 100-krotnie bardziej liberalne limity, 100-krot-
nie wyższe natężenia pola elektromagnetycznego. W tej 
samej grupie znajdziecie państwo aloes, talk dla dzie-
ci, niklowane kolczyki. To jest bardzo… Jeżeli chodzi 
o prawdopodobnie kancerogenne czynniki, to tutaj mó-
wimy np. o czerwonym mięsie i spożywaniu napojów 
gorących. Widzicie więc państwo: nauka jest – mamy na 
sali profesorów – baza jest, wiedza jest, zdobywamy ją, 
naukowcy zdobywają wiedzę każdego dnia, ale żaden 
szanujący się naukowiec, jak się wydaje, nie jest w stanie 
powiedzieć w tym temacie, że coś jest stuprocentowo 
takie albo stuprocentowo inne. On powie, że zgodnie 
z dzisiejszym stanem wiedzy pole elektromagnetycz-
ne o natężeniu 100-krotnie wyższym, niż my mamy 
w Polsce, jest nieszkodliwe, ale nie wiemy, co się okaże 
za 20 lat. Nie wiemy też, co się okaże np. za 20 lat, jeżeli 
będziemy dalej badali wodę. Może się okaże, że tam 
jest jakiś czynnik, o którym dzisiaj nie wiemy, a który 
wyseparowany jest szkodliwy. To są bardzo trudne za-
gadnienia. Chciałabym jednak państwa w tym zakresie 
uspokoić i powiedzieć, że my do tego podchodzimy 
bardzo rzetelnie, bardzo odpowiedzialnie. Tworzymy 
w ramach ustawy system monitorowania pola elektro-
magnetycznego. Chcemy wiedzieć, że te normy, które 
u nas obowiązują, są dotrzymywane. Wydaje się, że jest 
to ustawa, która powinna odpowiadać właśnie na obawy 
społeczne, tym bardziej że to, co proponujemy, jeżeli 
chodzi o same limity, sprawę których teraz referowałam, 
to nie jest ich zmiana, tylko przeniesienie właściwości 
właśnie ze względu na to, że dotychczas ustalał je mi-
nister środowiska, a obawy pojawiają się w obszarze 
zdrowia. Chcemy więc, żeby ustalał to minister zdrowia 
właściwy do spraw zdrowia publicznego, do tego, żeby 
zapewnić obywatelom naszego kraju bezpieczeństwo 
w tym obszarze. I dlatego bardzo proszę o poparcie dla 
ustawy. Może tak zakończę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.
Potem pan senator Probierz i Jackowski. I jeszcze 

panowie senatorowie Radziwiłł i Wiatr.

zjawiska. W związku z tym walka z dezinformacją, 
która się pojawia w tej sprawie, jest dla nas bardzo 
trudna. Choć my oczywiście będziemy ją prowadzić.

Padło pytanie, czy są publikacje. Przygotowaliśmy 
taką publikację. O niej też się mówi źle, mimo że 
przygotowali ją naukowcy z Instytutu Łączności 
i z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okazuje się, że je-
den z najstarszych uniwersytetów w Europie nie jest 
uniwersytetem na tyle dobrym, żeby przekonać prze-
ciwników, że rzeczywistość jest inna, niż oni twier-
dzą. Tak że ja bardzo serdecznie zachęcam państwa 
senatorów, jeżeli jesteście państwo zainteresowani, do 
tego, żeby przejrzeć tę publikację „Pole elektroma-
gnetyczne a człowiek”. Mamy też mniejszą publika-
cję, taką do szybkiego zapoznania się, bo chcieliśmy, 
żeby można było szybciej, łatwiej z nią się zapoznać 
– państwo senatorowie też ją dostaliście – „5G w 5 
minut”. Tak więc odpowiadając na pytania, czy… 
Aha, jeszcze chciałabym powiedzieć – bo dążyłam do 
czegoś, ale zgubiłam wątek – że w publikacji, którą 
przygotowaliśmy, a także w innym raporcie, raporcie 
Instytutu Łączności, dostępnym na stronie i przygo-
towanym razem z Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, został przeprowadzony tzw. przegląd 
systematyczny badań, czyli wszystkich badań, które 
były przez ostatnie lata, przez ostatnich kilkadziesiąt 
lat prowadzone nad polem elektromagnetycznym. 
Konkluzja tego przeglądu była podobna do konkluzji, 
którą przytaczał pan poseł sprawozdawca z innego 
raportu, raportu instytutu medycyny w Łodzi.

Ja jeszcze tylko chciałabym powiedzieć, że dokład-
nie miesiąc temu odbyła się konferencja, największa 
konferencja na świecie poświęcona polu elektromagne-
tycznemu i jego wpływowi na organizmy żywe, konfe-
rencja w Montpellier. I właśnie na tej konferencji po raz 
kolejny naukowcy z całego świata ustalili, powiedzieli 
głośno, że jeżeli chodzi o pole elektromagnetyczne 
wytwarzane przez urządzenia na częstotliwościach 
radiowych, czyli na tych częstotliwościach, które wy-
korzystują systemy mobilne i które są dużo niższe od 
np. częstotliwości fal światła widzialnego, to nie ma… 
nie można stwierdzić negatywnych skutków.

Ja przedłużam, ale jeszcze tylko jedno powiem. 
Światowa… A może skończę. Chyba że będą dodat-
kowe pytania…

(Głos z sali: Proszę powiedzieć.)
Szanowni Państwo, u nas obowiązują limity z 1984 r. 

dotyczące natężenia pola elektromagnetycznego. To są 
limity, które oczywiście były ustalane w momencie, 
kiedy stan wiedzy był zgoła odmienny od tego, jaki jest 
dzisiaj. Jesteśmy jednym z 3 ostatnich krajów na mapie 
Unii Europejskiej, w którym obowiązują tak restrykcyj-
ne limity. One są 100-krotnie bardziej restrykcyjne niż 
limity obowiązujące w innych krajach. Tymczasem już 
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Wicemarszałek Maria Koc:

I pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja podrążę temat, o który pytałem. 
Czy ta ustawa była wnikliwie konsultowana z od-

powiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo państwa w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa i w zakresie innych aspektów bezpieczeństwa 
narodowego? Jeżeli tak, to jaka była opinia tych in-
stytucji? Czy my dostaniemy materiały na ten temat? 
A jeżeli nie dostaniemy, to czy pani minister może mi 
dostarczyć te materiały? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Minister, oddaję pani głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Pierwsze pytanie pana senatora Czerwińskiego 

dotyczyło limitów, tego, czy możemy wprowadzić 
5G bez limitów. Dalsze pytania… Zaraz się do nich 
odniosę. Tak jak powiedziałam, ustawą limitów nie 
zmieniamy. U nas obowiązują przestarzałe limity 
z 1984 r. Ministerstwo Cyfryzacji – bo w imieniu 
tego ministerstwa mogę tutaj mówić – jest zwolenni-
kiem tego, żeby dostosować te limity do tych, które 
są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, 
ale to nie będzie decyzja Ministerstwa Cyfryzacji, 
tylko będzie to decyzja ministra zdrowia. I właśnie 
dlatego rozporządzenie, które… Minister zdrowia 
też potrzebuje czasu, żeby się do tematu przygoto-
wać. Zamówił już jeden raport, który był tutaj dzisiaj 
w części przez panów senatorów sprawozdawców 
cytowany. Ale ostateczna decyzja będzie podjęta do-
piero po przeprowadzeniu przez ministra zdrowia 
dodatkowych aktywności w temacie, więc ciężko 
mi po prostu antycypować jego późniejszą decyzję.

Czy można wprowadzać 5G bez limitów? No tutaj 
muszę odpowiedzieć przewrotnie: i tak, i nie. Dlatego 
że to zależy od tego, które elementy tego standardu 
wykorzystamy i na których częstotliwościach. Są 
częstotliwości, np. wspomniane pasmo 700 MHz, 
w przypadku których nie będzie wymagane stosowa-
nie piko- i mikrokomórek, czyli takich małych urzą-
dzeń wielkości naszego telefonu komórkowego, które 
będą działały na pasmach wysokich i które będą lo-
kowane na lampach, w chodnikach, po to żeby tę sieć 
przede wszystkim w miejscach, gdzie jest duże wy-
sycenie urządzeń, zapewnić. A więc w części tak, ale 

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! 
Mamy tutaj właściwie do czynienia z 3 kwestiami.

Pierwsza to te limity, o których pani wspomniała. 
One są z 1984 r. Czy państwo jako rząd przewidujecie 
zmianę tych limitów? Bo czym innym jest podmiot, 
który będzie to ustalał, a czym innym kwestia zmiany. 
Czy przy obecnych limitach jest w ogóle możliwe 
wprowadzenie w życie tej technologii 5G? To jest 
pierwsza kwestia.

Druga kwestia. No, czym innym jest jednak radio-
linia, a czym innym odbiór w popularnym aparacie 
mobilnym… Chodzi np. o oglądanie filmu, po prostu 
o zwykły odbiór, telefoniczny. No, jest tak, że część 
tych fal ma taką długość, taką częstotliwość jak te 
w mikrofalówkach. Zgadzamy się z tym czy nie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Ale radiolinie, Panie Senatorze…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, bar-
dzo proszę zadać pytanie. Nie przepytujemy w ten 
sposób pani minister. Pytanie – odpowiedź.)

No właśnie pytanie jest takie… Rolą pani mini-
ster jest raczej uśmierzenie naszych obaw, a więc 
spytam, jak pani naszemu zwykłemu, przeciętnemu 
obywatelowi wytłumaczy, tak najprościej, dlaczego 
to promieniowanie nie jest szkodliwe.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Probierz. Proszę.
A potem senator Jackowski.

Senator Krystian Probierz:

Pani Marszałek! Pani Minister!
Na wstępie pozwolę sobie zastrzec, że jak najbar-

dziej jestem zwolennikiem postępu. W tej sprawie 
złożyłem już w styczniu tego roku oświadczenie do 
pana ministra cyfryzacji. Dostałem odpowiedź, która 
delikatnie mnie zdziwiła, że nawet środowiska na-
ukowe posługują się fake newsami – to tak à propos. 
Nie bardzo wiem, jak rozumieć użycie przez panią 
pojęcia półprawdy, bo szklanka do połowy napełniona 
może być również do połowy opróżniona. A więc nie 
bardzo wiem, jak to rozumieć.

Poza tym chciałbym zapytać, czy może pani 
oszacować wielkość rynku światłowodów w Polsce. 
Chodzi o ogólne szacunki co do wielkości rynku, 
potencjalnej wielkości rynku sieci 5G.

Jeszcze jedno pytanie. Mianowicie co miałoby 
oznaczać pojęcie „mała moc” i „niewielki zasięg”? 
Ja jestem przedstawicielem nauk technicznych i to 
dla mnie nie bardzo jest satysfakcjonujące. Dziękuję.
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(podsekretarz stanu W. Buk) żyli w kuchence mikrofalowej. Ja nie pozwalam sobie 
mówić o tym, że to jest nieprawda, że to jest kłam-
stwo, więc znalazłam słowo „półprawda”.

Pytał pan senator o to, jak można oszacować ry-
nek sieci mobilnej i rynek sieci stacjonarnej. Nie je-
stem pewna, czy dobrze zrozumiałam pytanie, ale 
jeżeli dobrze, to powiem tak. W raporcie Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej za 2018 r., który został 
opublikowany półtora miesiąca temu, mówi się o tym, 
że 35% naszego rynku telekomunikacyjnego w ca-
łości to jest rynek sieci mobilnej, a w pozostałym 
zakresie jest to rynek sieci stacjonarnej. Pamiętajmy 
o tym, że rynek sieci stacjonarnej to przede wszyst-
kim mali i średni przedsiębiorcy i jest ich w naszym 
kraju prawie 3 tysiące, tych, którzy budują sieci sta-
cjonarne. Jeżeli chodzi o rynek sieci mobilnej, to tutaj 
też pewnie państwa zaskoczę, bo wszyscy myślimy 
o 4 operatorach mobilnych, a Urząd Komunikacji 
Elektronicznej w ubiegłym roku naliczył w naszym 
kraju 85 operatorów mobilnych.

Mówiliśmy tutaj o małej mocy i niewielkim za-
sięgu. Wydaje mi się, że odpowiedziałam już na to 
pytanie kilka minut temu, mówiąc o tych piko- i mi-
krokomórkach.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Bardzo dzię-
kuję…)

(Senator Jan Maria Jackowski: A moje pytanie?)
A, przepraszam, tak, oczywiście. Panie Senatorze, 

pan pytał o to, czy ustawa była konsultowana. Ustawa 
przeszła cały proces konsultacji. Ale wydaje mi się, że 
pana zainteresowanie zmierza bardziej w stronę usta-
wy o cyberbezpieczeństwie. Ta ustawa o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa w Polsce, wdrażająca 
dyrektywę NIS, jest w naszym systemie prawnym 
i ona będzie niebawem nowelizowana także z uwagi 
na to, co się stało w obszarze rynku telekomunikacyj-
nego. Myślę, że to będzie ten moment, kiedy będzie 
można porozmawiać o tym szerzej. Ale oczywiście 
przekażemy wszelkie materiały, np. z Kolegium do 
spraw Cyberbezpieczeństwa, te, które są jawne, bo 
część jest zastrzeżona.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Chce pan dopytać czy zadać nowe pytanie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, nie, dopytać.)
To proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja pytałem konkretnie, czy ta ustawa była kon-

sultowana z instytucjami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo państwa. Na to pytanie może mi pani 
odpowiedzieć: tak lub nie. Punkt B: czy na ten temat 
powstały materiały pisemne? To było drugie pytanie. 

na pewno nie w pełni bez zmiany limitów. Ale warto 
też tutaj powiedzieć, Szanowni Państwo, że limity, 
które dzisiaj mamy, powodują spowolnienie transmi-
sji w standardach, z których już dzisiaj korzystamy. 
Wielu z państwa, przyjeżdżając do Warszawy czy do 
innego dużego miasta albo przebywając w miejscu, 
gdzie jest duże natężenie urządzeń – np. na Stadionie 
Narodowym – gdzie nagle wszyscy chcą się połączyć 
z internetem, doświadcza tego, że transmisja danych 
zwalnia, mimo tego że, o czym mogę państwa zapew-
nić z ręką na sercu, w całej Warszawie jest sieć LTE 
i jest sieć 4G. Ona zwalnia dlatego, że sieć ma swo-
ją określoną wydajność. Limity też na tę wydajność 
wpływają. A więc kwestia limitów nie dotyczy danej 
technologii, dotyczy w ogóle komunikacji mobilnej.

Pan senator odnosił się do radiolinii i do wysokich 
częstotliwości 26 GHz, które również będą przezna-
czone, i referował pewną półprawdę – na bazie której 
też się buduje obawy – związaną z tym, że to są te 
same częstotliwości, jakie wytwarza kuchenka mikro-
falowa. No, nie sposób się z tym nie zgodzić, tylko 
że jeżeli chodzi o kuchenkę mikrofalową, to gęstość 
mocy jest kilkanaście tysięcy razy większa. A więc to 
wszystko dotyczy właśnie tej gęstości mocy. Każdy 
czynnik środowiskowy ‒ miejmy tego świadomość ‒ 
może nas zabić. Może nas zabić woda. Deszcz może 
na nas całkiem przyjemnie kapać, jak jest ciepły letni 
dzień, ale jak staniemy pod wodospadem, to woda 
nas zabije albo przetnie diament, jeżeli z odpowied-
nim natężeniem na niego ją skierujemy. Tak więc to 
wszystko… A więc pies jest pogrzebany w mocy – 
przepraszam, że tak powiem – i w natężeniu.

Co do natężenia to powiem, żebyście państwo 
mieli świadomość tego… To, co generuje najwięk-
sze natężenie pola elektromagnetycznego w naszym 
otoczeniu, to nie jest stacja bazowa, która straszy 
przede wszystkim swoim wyglądem, ale to jest nasz 
telefon komórkowy, który ma nawet 20-krotnie wyż-
szą emisję w sytuacji, kiedy ma słaby zasięg. Wszyscy 
doświadczyliśmy tego, że jak jest słaby zasięg, to 
szybciej rozładowuje nam się telefon. To właśnie dla-
tego, że on emituje większe pole elektromagnetyczne. 
Tak że to jest odpowiedź na to pytanie.

Pan senator Probierz mówił o moim określeniu 
„półprawdy”. Szanowni Państwo, to, co pojawia się 
dzisiaj w przestrzeni publicznej, to są pewne niedopo-
wiedzenia, z których korzysta się, żeby poprzez dal-
sze niedopowiedzenia wygenerować pewną obawę. Ja 
np. przeczytałam o ustawie, że jest aktem prawnym, 
który pozwoli operatorowi postawić maszt w ogródku 
bez zgody jego właściciela, co jest po prostu kom-
pletnym absurdem. Albo dowiedziałam się właśnie 
co do częstotliwości, że to są częstotliwości takie jak 
w kuchence mikrofalowej, więc wszyscy będziemy 



111
83. posiedzenie Senatu w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

(senator J.M. Jackowski) (Wicemarszałek Maria Koc: To się nadaje bardziej 
do dyskusji. Proszę o pytanie do pani minister.)

Są inne kraje, takie, które mówią wprost: my wy-
bieramy amerykański model, amerykańskie rzeczy 
itd. Czy nie jest tak, że my też powinniśmy się wy-
powiedzieć w tej sprawie jednoznacznie, nie na takiej 
zasadzie, że będziemy kupować część od Huaweia, 
część od Apple’a, a część jeszcze od kogoś? Po prostu 
powinniśmy iść w jakimś konkretnym kierunku, tak 
jak np. niektóre kraje Europy Zachodniej, gdzie na 
wysokim poziomie politycznym powiedziano: my nie 
chcemy mieć do czynienia z tamtym modelem, który 
jest po prostu niebezpieczny dla naszej cywilizacji. 
Czy tak nie jest w tym przypadku?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, Panie Senatorze. Padło coś na kształt 

pytania.
Teraz pan senator Kazimierz Wiatr. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Pani Minister! Ja podniosę 3 

wątki. 
Pierwszy. Pani minister użyła pewnych skrótów 

myślowych, z którymi trudno się zgodzić. Np. po-
wiedziała pani, że moc telefonu komórkowego jest 
większa od mocy stacji bazowej. No przecież to jest…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Nie, nie, ta, która do nas dociera. 
Przepraszam…)

No właśnie. To są właśnie te skróty myślowe, które 
dla osób myślących ściśle są nieakceptowalne…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Tak, tak. Koryguję.)

Wiemy o tym, że natężenie promieniowania 
zmniejsza się odwrotnie do kwadratu odległości, 
w związku z tym natężenie pola 100 m od stacji 
bazowej jest radykalnie mniejsze niż w przypadku 
telefonu trzymanego przy uchu. Ale to są ważne za-
strzeżenia. Trudno się też zgodzić z tym, co padło we 
wcześniejszych wypowiedziach, tj. że to jest w ogóle 
nieszkodliwe. Wiemy, że w przypadku pewnych na-
tężeń pola elektromagnetycznego jego szkodliwość 
jest oczywista…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Profesorze.)

…a w przypadku niskich jest ono oczywiście nie-
szkodliwe.

(Wicemarszałek Maria Koc: Poproszę o pytanie.)
Już zmierzam do konkluzji. My mówimy o tym 

środkowym przedziale i oczekujemy informacji, w ja-
kim zakresie my się poruszamy.

Druga sprawa. Ja bardzo sobie cenię tę obszerną 
wypowiedź na temat cyberbezpieczeństwa i certyfi-

Punkt C: jeżeli powstały, to czy mogę mieć do nich 
dostęp, czy nie? To była treść moich pytań. Nie cho-
dziło o ogólne uwagi na temat procesu legislacyjnego 
i innych ustaw, o czym pani mówiła. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Ustawa była konsultowana właśnie w ramach 

procesu legislacyjnego. Finalnie została uzgodniona 
ze wszystkimi zainteresowanymi resortami, w tym 
również ze służbami. Panie Senatorze, wydaje mi 
się, że to są jawne uwagi. Przekażemy je, zbierzemy 
i przekażemy to, co możemy. Tak?

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałek.
Ja w gruncie rzeczy też chciałbym dopytać, bo 

ta analogia z lekami i zamiennikami, której pani 
minister użyła, nie jest do końca pełna. Tutaj nie 
chodzi o to, że jak coś nawali, to można coś kupić 
nie w Chinach, ale gdzie indziej, tylko chodzi chyba 
raczej o zjawisko pewnej wojny cywilizacji, z którą 
mamy do czynienia. Jest cywilizacja chińska, okre-
ślana jako cywilizacja roju, i alternatywa w postaci 
cywilizacji zachodniej, która jest bardziej skoncen-
trowana na człowieku. No i mamy do czynienia – ja 
myślę, że wszyscy to widzimy – z pewnym wybo-
rem dotyczącym tego, gdzie my chcemy lokować tę 
sprawę. Prawda? My tak naprawdę nie wiemy do-
kładnie, co za pomysły powstają w tej cywilizacji 
roju. Ostatnio obiegła świat informacja o tym, że Lidl 
w różnych krajach sprzedaje robot kuchenny z mikro-
fonem, który nie wiadomo do czego służy. Prawda? 
To jest chiński robot. I tu jest pewien potencjał. Może 
dopiero w przyszłości jakoś to zadziała. A może nie? 
Powtarzam: nie chcę być wyznawcą spiskowej teorii 
dziejów, ale coś jest na rzeczy. Mamy też do czynienia 
np. z przykładem Islandii, która mówi: my totalnie 
idziemy w stronę takiego zaufania, że nie ma znacze-
nia, skąd jest ta technologia, i bierzemy chińską… 
Jeszcze w kontekście zbierania danych o genomach 
poszczególnych, wszystkich…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
pan wygłasza swoją opinię.)

Już kończę.
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(senator K. Wiatr) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:

Panie Senatorze – teraz się zwracam do pana sena-
tora Radziwiłła – wydaje mi się, że chyba oboje czy-
taliśmy „Zderzenie cywilizacji” Huntingtona. W każ-
dym razie faktycznie z pana wypowiedzi należałoby 
wnioskować, że powinniśmy się jakoś opowiedzieć. 
Ale to już są kwestie geopolityczne, międzynarodowe. 
My jako Ministerstwo Cyfryzacji zgodne z naszą naj-
lepszą wiedzą – i to podejście zaakceptowane zostało 
przez Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa – 
przekazaliśmy rekomendacje, w których postulujemy 
utworzenie całego systemu. Bo my musimy być pewni 
nie co do urządzeń jednego dostawcy czy też jednej 
kategorii dostawców z jednego kraju. My musimy 
mieć pewność, że za kilka lat – a nie wiemy, gdzie 
będziemy za kilka lat, w jakiej sytuacji geopolitycznej 
się znajdziemy – to, co mamy w naszej sieci, będzie 
jak najbardziej bezpieczne. Taka jest moja odpowiedź 
na pytanie. Ciężko się odnieść do wypowiedzi doty-
czącej już geopolitycznego określenia się naszego 
kraju na arenie międzynarodowej, to już jest poza 
moim zakresem kompetencji.

Odpowiadając na wątpliwości pana senatora 
Wiatra… Faktycznie, ja tutaj przyznaję, że, jak po-
wiedziałam, w naszym otoczeniu najsilniej emitują-
cym… A więc oczywiście te stacje bazowe – w ro-
zumieniu stacji bazowych, o jakich myślimy dzisiaj, 
czyli mówię o tych masztach – są odpowiednio skon-
struowane, muszą też spełniać wymagania dotyczące 
wysokości i odległości, a ich emisja musi uwzględniać 
miejsca dostępne dla ludności, które też są w prawie 
zdefiniowane.

I teraz odniosę się do cyberbezpieczeństwa. Pan 
senator powiedział, że mamy do czynienia z monopo-
lem. Ja z tym akurat się zgodzić nie mogę, jeżeli chodzi 
o tego dostawcę, o którym pan senator powiedział. Na 
pewno mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że jest 
to jeden z dostawców najbardziej zaawansowanych 
w produkowaniu urządzeń dla technologii 5G, nie-
mniej nie jest on monopolistą. Wydaje mi się, że nawet 
jutro ma być przeprowadzana prezentacja urządzeń 
innego dostawcy, którego nazwy nie chcę wymieniać, 
żeby go na tej sali nie promować. Pan senator, wydaje 
się, to rozumie i chyba przez swoją wypowiedź chciał 
wyrazić to, że faktycznie, jeżeli chodzi o technolo-
gię, tutaj się goni króliczka. To jest kolejne pole, które 
wprowadza pewne ryzyka. To, co możemy zrobić, to 
doprowadzić do tego, żeby te ryzyka były jak najmniej-
sze, no ale my nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej 
pewności. Cały świat nad tym pracuje, ale zawsze może 
się znaleźć ktoś, kto jutro wymyśli coś, przed czym 
my nie byliśmy w stanie w systemie certyfikacji się 
zabezpieczyć. To jest oczywiste.

kacji, ale wiemy, że na razie jest monopol, jeśli chodzi 
o technologię 5G, i, biorąc pod uwagę złożoność tych 
urządzeń, zarówno w sensie sprzętowym, jak i so-
ftware’owym, jego pełna certyfikacja jest niemożliwa. 
To znaczy wiemy o tym, że…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

Jeszcze 2 zdania. Jest przykład Pentium, od 
Pentium II do obecnego modelu. Jest tam błąd, któ-
ry pozwala na podsłuchiwanie danych w chmurze.

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale w ten sposób 
przechodzimy do dyskusji. Proszę o pytanie, Panie 
Profesorze.)

Moje pytanie jest takie: w jakim zakresie następuje 
ta certyfikacja? Bo ona nie jest stuprocentowa, certy-
fikowany nie może powiedzieć, że to jest bezpieczne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński. Proszę o pytanie, Panie 

Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja też nie jestem 

za bardzo usatysfakcjonowany odpowiedzią pani mi-
nister i też prosiłbym o precyzję. 

Wracam do kwestii tych norm. Pani stwierdziła, że 
jest pani zwolennikiem zharmonizowania tych norm. 
Ja rozumiem, że w takim przypadku chodzi o pod-
wyższenie, tzn. że będą możliwe większe natężenia 
pola, 100-krotnie większe. Skoro w reszcie Europy 
jest to możliwe, to tu zharmonizowanie polegałoby 
na podwyższeniu. Prosiłbym, żeby to wyartykułować.

Po drugie, nie uśmierzyła pani moich obaw, a jesz-
cze na pewno… Nie chodzi nawet o mnie, ale o tych, 
którzy ewentualnie nas oglądają i słuchają, ponieważ 
jeśli urządzenia nadawcze będą tak powszechne – 
będą nie w formie masztów ustawionych co kilka 
kilometrów, tylko tak naprawdę w infrastrukturze 
codziennego użytku – to nawet ci, którzy nie będą 
chcieli się posługiwać telefonią 5G, będą narażeni na 
te pola. Zgadzamy się co do tego czy nie?

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Jeśli tak, to prosiłbym naprawdę prostym tekstem 

uśmierzyć obawy tych, którzy te obawy mają. Proszę 
nie traktować narodu jako ciemnogrodu, tylko po 
prostu stwierdzić, że tak nie jest.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, ta uwaga ostatnia była niepo-

trzebna.
Pani Minister, oddaję pani głos. Proszę bardzo.
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(podsekretarz stanu W. Buk) Czy są jeszcze pytania do pani…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja mam pytanie.)
A, są jeszcze. Dobrze.
Pani senator Czudowska, pan senator Cichoń, pan 

senator Wiatr. Dobrze.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, czy czytając… Bo jest pani świetnie 

przygotowana, podziwiamy tu pani młody umysł. 
Czy gdzieś w materiałach jest mowa o tym, że 

skutki promieniowania elektromagnetycznego dla 
zdrowia człowieka są większe niż skutki palenia pa-
pierosów?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Zbigniew Cichoń. Proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Minister, ja chciałbym spytać o jedną sprawę 

w nawiązaniu do wypowiedzi pana senatora Wiatra, 
który wskazywał na to, że są oczywiście pewne stan-
dardy utrzymania wspomnianych urządzeń, tak aby 
to promieniowanie było w granicach bezpiecznych. 

Czy w sytuacji, kiedy powierzymy utrzymanie 
takich urządzeń jednostkom np. z Chin, nie będzie 
istniało ryzyko, że… No, możemy sobie postawić 
pytanie, czy nie można tych urządzeń użyć wręcz 
jako swojego rodzaju broni poprzez celowe zanie-
dbanie utrzymywania standardów promieniowania 
i spowodowanie masowego negatywnego oddziały-
wania, które mogłoby przypominać swojego rodzaju 
bombę ekologiczną lub takie działania wojenne jak 
posługiwanie się bronią chemiczną?

Wicemarszałek Maria Koc:
Senator Wiatr. Proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek mnie namawia, żebym mówił 

krótko, więc będzie krótko.
Pani Minister, znowu te skróty myślowe… Jakie 

jest natężenie pola emitowanego przez gniazdko 
elektryczne 50 Hz? No, przecież trochę miary w tym 
wszystkim…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Oczywiście.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Jak rozumiem, więcej pytań już nie ma.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Panie Senatorze, oczywiście my mówimy o har-
monizacji, a mówiąc o harmonizacji, mówimy o tym, 
że Ministerstwo Cyfryzacji uważa, że powinniśmy 
mieć limity w takim kształcie, w jakim one obo-
wiązują w pozostałych krajach Unii Europejskiej. 
Chciałabym też powiedzieć, że jeszcze wyższe, 
dużo, dużo bardziej liberalne limity są w Stanach 
Zjednoczonych, w niektórych zakresach w Japonii nie 
ma ich w ogóle, a przecież nie możemy powiedzieć, że 
są to kraje, które o zdrowie i życie swoich obywateli 
nie dbają. No ale, tak jak powiedziałam, to nie będzie 
nasza decyzja, to będzie decyzja ministra zdrowia.

Powiedział pan, że urządzenia nadawcze w tech-
nologii 5G będą powszechne. Panie Senatorze, już 
dzisiaj urządzenia nadawcze są powszechne. Ma je 
pan pewnie w kieszeni. To jest też urządzenie nadaw-
cze, to też emituje. I poza tym, że emituje… Tak jak 
mówię…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja mam wybór, mogę 
z niego nie korzystać. A jeśli to będzie w chodniku, 
to nie będzie pani mieć wyboru. Tu jest właśnie ta 
różnica.)

Tak. Tylko że jest jeszcze jedna kwestia, o której 
należy pamiętać. Pole elektromagnetyczne jest emito-
wane nie tylko przez telefon komórkowy. Ono jest 
emitowane przez odbiornik, przez gniazdko, no, 
nasze ciało też emituje takie pole, w bardzo, bardzo 
niskich zakresach oczywiście…

(Senator Dorota Czudowska: Wszystko, oczywi-
ście…)

(Senator Kazimierz Wiatr: Na innych częstotli-
wościach.)

…na innych częstotliwościach. Ale to też jest pole 
elektromagnetyczne. Tak więc wszystko, pamiętaj-
my, wszystko zależy od… Wiele zostało już dzisiaj 
powiedziane o zasadzie ostrożności. My tę zasadę 
ostrożności stosujemy – zresztą tak jak większość 
świata – właśnie poprzez limity. Ja oczywiście staram 
się tłumaczyć to wszystko w tak prosty sposób, jak 
mogę. Ale, tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że 
ktokolwiek traktuje społeczeństwo jak ciemnogród, 
tylko jest nam naprawdę bardzo trudno odpowiadać 
na strach, na obawy i na emocje merytoryką. To jest 
po prostu trudne. Bardzo ciężko jest uspokoić społe-
czeństwo, ludzi, którym się mówi, że ich życie jest 
w niebezpieczeństwie, długim wywodem z fizyki. 
Tak więc oczywiście będziemy to robić, będziemy 
to robili w najprostszy sposób, jaki znamy, i mam 
nadzieję, że najskuteczniej, jak tylko się da, ale jest 
to bardzo nierówna walka.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
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Nie widzę już więcej pytających. Bardzo dziękuję 
pani minister.

(Oklaski)
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo 

Ministrowie – bo jest też na sali pan minister spra-
wiedliwości!

Odwołując się, odnosząc się do ostatniego zdania 
z wypowiedzi pani minister, można powiedzieć, że 
ta ustawa to jest takie zanurzenie w różnego rodzaju 
lobbingach. A co mam na myśli? Pierwsza sprawa: 
wiadomo, że rozwój nowych technologii to jest ob-
szar, który jest jednym z najbardziej newralgicznych 
obszarów światowego systemu gospodarczego. Od 
kierunków rozwoju nowych technologii bardzo wiele 
zależy, jeżeli chodzi o gospodarkę światową i sposób 
życia współczesnych ludzi, a więc ma to też wymiar 
cywilizacyjny. W związku z tym każdy projekt, który 
niejako wchodzi w nową erę, stosuje nowe techno-
logie, upowszechnia te nowe technologie, w sposób 
oczywisty będzie wzbudzał emocje, będzie wzbudzał 
również dyskusje.

Ponieważ mówimy o nowych technologiach, 
wchodzimy również w obszar, który jest szczegól-
nie wrażliwy w dzisiejszym świecie, mianowicie 
w obszar bezpieczeństwa. A jeżeli chodzi o bezpie-
czeństwo w cyberprzestrzeni, to jest to fundament 
dzisiejszego bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie sy-
tuację, w której np. w Polsce wyłączono na 24 go-
dziny energię elektryczną, przerwano dostawę do 
wszystkich odbiorców, zresztą nie tylko w Polsce, bo 
też w jakimkolwiek kraju europejskim czy w Stanach 
Zjednoczonych. Jakie skutki by to rodziło? Tego nie 
muszę chyba w tej Izbie tłumaczyć. Oczywiście jest 
to zagrożenie hipotetyczne, ale niektórzy twierdzą, że 
teoretycznie takie rzeczy są technologicznie możliwe.

Kwestia tego bezpieczeństwa jest tak istot-
na, ponieważ jesteśmy krajem frontowym w tym 
sensie, że jesteśmy flanką wschodnią Paktu 
Północnoatlantyckiego. Jesteśmy w bardzo dobrych 
relacjach sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi. 
Wiemy, że na 3 dni przyjeżdża pan prezydent Donald 
Trump, m.in. na obchody, na uroczystości związane 
z rocznicą tragicznych wydarzeń, z osiemdziesięcio-
leciem wybuchu II wojny światowej. Wiemy, że mamy 
zobowiązania sojusznicze. Wiemy, że jeżeli chodzi 
w ogóle o kwestie cyberprzestrzeni, to trwa bardzo 
ożywiony dyskurs publiczny, dlatego że różne insty-
tucje, różni politycy na ten temat się wypowiadali. 
I wiemy również, że jest firma, jest to firma chińska, 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:

Pani Senator, jeżeli chodzi o papierosy, to one zo-
stały zakwalifikowane przez Światową Organizację 
Zdrowia do kategorii czynników kancerogennych, 
czyli jednoznacznie… Nie ma wątpliwości co do tego, 
że ich palenie może wywołać raka, nowotwór.

Odpowiadając na pytanie pana senatora Cichonia, 
a bardziej na obawy… No, właśnie na podstawie prze-
pisów ustawy wprowadzamy system monitorowania 
i kontroli natężenia pola elektromagnetycznego. Nie 
po to mamy limity, żeby nie mieć pewności, że są sto-
sowane. Skoro decydujemy się na stosowanie zasady 
ostrożności, na wprowadzenie limitów, to miejmy 
pewność co do tego, że te limity są dotrzymywa-
ne. I dzisiaj jest z tym bardzo duży problem. O tym 
powiedziała też Najwyższa Izba Kontroli w swoim 
raporcie opublikowanym w maju tego roku, w którym 
pokazała, jak nieszczelny jest, że tak powiem, cały 
ten proces, jak niewiele można na dobrą sprawę wy-
czytać z gromadzonych dokumentów. My tutaj posta-
nowiliśmy podejść do tego wszystkiego od zupełnie 
innej strony, w pełni ten proces zinformatyzować, 
ujednolicić. I jednocześnie robimy to też po to, żeby 
trochę uspokoić społeczeństwo. Bo dostęp do syste-
mu będzie miał każdy obywatel, każdy będzie mógł 
wejść na stronę internetową, zobaczyć, gdzie w jego 
otoczeniu jest zlokalizowana stacja bazowa i z jakim 
natężeniem emituje pole elektromagnetyczne. To, co 
jeszcze robimy na podstawie przepisów ustawy, to 
dodatkowe doposażenie organów, które kontrolują 
operatorów. To są WIOŚ, co do których też Najwyższa 
Izba Kontroli wypowiedziała się, że mają przestarzałe 
urządzenia, że są niedofinansowane. Dzięki uzgod-
nieniom z ministrem finansów w OSR zostało wska-
zane, że dostaną one dodatkowe środki właśnie na to, 
żeby się doposażyć. Tak więc wydaje się, że tutaj po 
raz pierwszy – także w odpowiedzi na obawy nie tyl-
ko społeczeństwa, ale też dotyczące bezpieczeństwa 
całej sieci, cyberbezpieczeństwa – wprowadzamy 
system monitorowania, system kontroli.

Panie Senatorze, odpowiadając na pana zarzut, 
powiem, że moje zdania zazwyczaj poprzedzają inne 
zdania, które wypowiadałam. Ja tutaj mówiłam o tym, 
że jesteśmy zanurzeni w polu elektromagnetycznym, 
więc… Oczywiście to są inne częstotliwości…

(Senator Kazimierz Wiatr: Przykład fatalny.)
Dobrze, to ja w takim razie znajdę inny, żeby było 

lepiej, żeby te porównania były trafniejsze. Tak że 
przyjmuję to, rozumiem też uwagę dotyczącą precyzji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
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(senator J.M. Jackowski) Sejm, jak i Senat procedują nad tą ustawą, nie mając 
– śmiem twierdzić – pełnej wiedzy eksperckiej na te-
mat wszelkich związanych z nią konsekwencji. I taka 
jest prawda o tym procesie legislacyjnym. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Wiele osób tutaj mówiło o zagrożeniach, a pan se-

nator Jackowski przed chwilą mówił o pewnej firmie. 
No, to jest firma amerykańska, tak że… Słyszałem 
te wcześniejsze argumenty, że Chińczycy – o Matko 
Boska! – itd., a pan senator pokazał, że z Ameryki 
też może płynąć…

(Senator Jan Maria Jackowski: A skąd pan wie, 
o której firmie mówiłem?)

Bo wiem, czym się odrdzewia śruby. Tak że do-
kładnie wiem.

Panie Senatorze, Drodzy Koledzy, Zanussi, bodaj-
że Zanussi, nakręcił taki film: „Życie jako śmiertelna 
choroba przenoszona drogą płciową”. I tak to jest, że 
mamy postęp cywilizacyjny, i to, co nas otacza i co 
nam pomaga, niestety przynosi również zagrożenia. 
Myślę, że jeżeli chcemy postępu cywilizacyjnego, 
to jesteśmy po prostu skazani na tę technologię i na 
te zagrożenia. I wydaje mi się… Odczytałem uwagi 
państwa dotyczące właśnie wyboru Chińczyków jako 
pewien atak na zasadność podjęcia tej decyzji przez 
Ministerstwo Cyfryzacji. Trochę tak to wyglądało, 
jakbyście państwo uważali, że minister cyfryzacji jest 
niejako zawieszony gdzieś w powietrzu i funkcjonuje 
obok rządu. No nie. Nie wyobrażam sobie, żeby tego 
typu decyzja była podjęta zupełnie w oderwaniu i od 
pana premiera, i od KPRM itd., itd. To jest po prostu 
niemożliwe. Wyczuwam tutaj… Dlatego mówię, że 
nie można mówić tu tylko o ministrze cyfryzacji, bo 
chodzi o cały rząd. I jeżeli krytykujecie taką decyzję, 
to krytykujecie cały swój rząd.

A na sam koniec odkryłem… Pan minister, pan 
senator Radziwiłł mówił tutaj o porównaniu z lekami 
chińskimi i zagrożeniu…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Tylko z jednym 
lekiem.)

Ja słyszałem, jak w mediach mówiono przez ostat-
nie 2 tygodnie, że nie ma problemu z lekami. Dziękuję, 
że pan minister potwierdził, że jest problem.

(Rozmowy na sali)
A on wynika rzeczywiście – ma pan rację – z tego, 

że w pewnym momencie postawiliśmy na zamienniki 
chińskie. I to właśnie doprowadziło…

która jest oskarżana o stosowanie różnych procedur… 
Nie będę tych procedur określał, nazywał, ale mogą 
mieć one związek z bezpieczeństwem narodowym. 
Dlatego wydaje mi się – i dlatego moje pytania zmie-
rzały w tym kierunku – że skoro jesteśmy krajem 
centralnie położonym w Europie, czterdziestomilio-
nowym rynkiem, to w takich kwestiach sprawa jest 
niezwykle ważna, a więc jest to jakby pewien lobbing 
na rzecz bezpieczeństwa…

Z drugiej strony mamy lobbing gospodarczy, po-
nieważ nie jest obojętne… To nie jest tak, że my je-
steśmy potęgą technologiczną, mamy własny sprzęt, 
własne technologie, własne know-how i będziemy 
w oparciu o te zasoby rozwijali sieć 5G. Nie, my bę-
dziemy korzystali z importu. Ważne jest, skąd bę-
dziemy importować, a więc jest to również kwestia 
pewnego lobbingu związanego z tym obszarem funk-
cjonowania, sprawa niezwykle ważna.

I wreszcie kwestia, która ze społecznego punktu 
widzenia wzbudza najwięcej dyskusji czy najwięcej 
obaw, to kwestia zdrowia. Ja się tutaj nie chcę wy-
powiadać na temat badań i tego, czy są one możliwe. 
Chciałbym państwu opowiedzieć o mojej osobistej 
wizycie przed laty u lekarza, którego pytałem, ze 
względu na stan zdrowia, jakie produkty mogę spo-
żywać. Chodziło o to, jakie napoje mogę pić. Pani 
doktor gastrolog mi powiedziała: proszę pana, soki 
w kartonach to jest trucizna, są na ten temat badania; 
wodę pan może pić. Ja zapytałem o pewien bardzo 
znany na całym świecie napój, który jest produkowa-
ny od blisko 100 lat i produkuje go koncern o zasięgu 
globalnym. A pani doktor tak na mnie spojrzała… 
i powiedziała: proszę pana, a to ciekawe, na temat 
zdrowotności tego produktu nie ma żadnych badań! 
No to ja pytam: jak to możliwe, przecież tyle jest teorii 
na temat innych walorów tego napoju, poza walorami 
spożywczymi – np. że można nim odrdzewiać śruby, 
że do innych celów może być przydatny – a nie ma 
żadnych badań na ten temat? A ona mówi: no, widzi 
pan, firma prowadzi bardzo roztropną politykę w tym 
zakresie. Czyli dała mi do zrozumienia, dlaczego tych 
badań nie ma. A w tym przypadku można by było 
i przez 50 lat te badania prowadzić, bo firma i ten 
produkt są obecni na rynku, jak mówiłem, od blisko 
100 lat. Podaję ten przykład dlatego, że on daje wiele 
do myślenia.

Dla mnie argumenty, że tych badań nie można 
zrobić… No, jest taka zasada roztropnościowa, że 
jeżeli nie znamy skutków naszych działań, to lepiej 
się zastanowić, czy w ogóle takie działania należa-
łoby podejmować. Jeżeli my jako parlamentarzyści 
nie mamy kompletu danych… Ja tu nie chcę przesą-
dzać, kto ma rację, kto nie ma racji, jak to wygląda. 
Ja tylko stwierdzam, że w gruncie rzeczy zarówno 
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(senator A. Pociej) wskazania na balansowanie między postępem a stało-
ścią, stabilizacją. A co do tego konkretnie problemu, 
o którym mówimy, to jest on jakby ilustracją i takim 
bardzo ciekawym case’em w tej właśnie perspekty-
wie. Ten problem jest skomplikowany. Ja to widzę 
tak, że wchodząc w te konkretne problemy, o których 
mówimy, wchodzimy w świat bardzo skomplikowany, 
ale także w świat niestety mglisty. W świat, w którym 
trudno jest o jednoznaczne tezy, o jakby argumenty 
rozstrzygające. W zasadzie musimy ważyć racje i co 
najwyżej opierać się na nich z pewnym prawdopo-
dobieństwem.

Ale ja mam pytanie, które sobie stawiam, i jest ono 
jeszcze, powiedziałbym, głębsze. Na ile w tym wła-
śnie mglistym, skomplikowanym świecie, w którym 
dzisiaj jesteśmy od co najmniej kilkudziesięciu lat, 
20–30 lat, możemy ciągle skutecznie się posługiwać 
pewnymi sprawdzonymi mechanizmami, sprawdzo-
nymi mechanizmami cywilizacyjnymi, mechanizma-
mi, które przez setki lat w przeszłości się sprawdzały? 
W mojej ocenie to kwestia wolności decyzji, zarówno 
pojedynczych osób, jak i wspólnot, ale wolności decy-
zji opartej na racjonalnym rozeznaniu rzeczywistości, 
a więc na tym, co dają argumenty naukowe, naukowe 
rozpoznanie. I z tym mamy wieloraki problem.

Ja krótko tylko, bo to znowu sprawa na dłuższe 
rozważania, chciałbym się skupić na kwestii nauki, 
roli nauki i naukowców w tym wszystkim. Bo tu do-
strzegam ogromny problem, problem zmniejszającego 
się zaufania do tez, do opinii, do ekspertyz, które 
przedstawiają naukowcy. Żyjemy dzisiaj w cywiliza-
cji i w kulturze braku zaufania, wielorakiego braku 
zaufania. Już nie mówię o świecie polityki, bo także 
w świecie nauki jest coraz mniejsze zaufanie do eks-
pertyz i narastające przekonanie, że eksperta można 
po prostu kupić, że uzyskanie określonej ekspertyzy 
jest tylko kwestią pieniędzy. Niestety, wiele takich 
przykładów można podawać. Co gorsza, w pewnym 
sensie my… No, było o tym sporo dyskusji choćby na 
kanwie reformy systemu szkolnictwa wyższego i na-
uki – prawda? Jednym z elementów tej reformy była 
właśnie też pewna teza, skądinąd pewnie słuszna, 
że naukowców trzeba jakby bardziej zdynamizować, 
że powinno być finansowanie nauki z grantów, ze 
środków, które trzeba efektywnie pozyskiwać, tak 
żeby naukowcy nie obrośli tłuszczem, bo jeżeli damy 
im długofalowe finansowanie w postaci etatu na całe 
życie czy na 20 lat, to oni obrosną tłuszczem i nie będą 
nic robić. Trochę może tak jest, bo naukowcy też są 
ludźmi, ale jest też cena za finansowanie dynamiczne, 
grantowe nauki, mianowicie taka, że pewne badania 
czy pewne trudne tematy mogą po prostu nie być 
finansowane. Jest to ewidentne ograniczanie efektyw-
nej wolności naukowej nie za pomocą cenzury, nie za 
pomocą pistoletu przystawionego do głowy i powie-
dzenia, że tego nie wolno robić, ale przez powiedzenie: 

(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie.)
No tak, dokładnie tak było. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Pani Minister! Państwo 

Ministrowie! Wysoka Izbo!
Mam kilka uwag w związku z tą ciekawą, trud-

ną, właściwie nawet pasjonującą dyskusją, bo oprócz 
kwestii technicznych, takich inżynierskich czy zdro-
wotnych, medycznych i innych dotykamy tutaj też 
kwestii, powiedziałbym, cywilizacyjnych. Właśnie 
w związku z tym chciałbym kilkoma myślami się 
podzielić.

Otóż jest pytanie: ile postępu, a ile stałości, sta-
bilizacji? Nasze życie, życie człowieka, rozwój cy-
wilizacji są jakby rozpięte pomiędzy tymi dwoma 
biegunami. Postęp, zmiana, stałość, stabilizacja – 
potrzebujemy jednego i drugiego. Sięgając jakby do 
naszych korzeni, powiem, że dyskusja w ogóle na 
temat natury świata, stałości i zmiany to właściwie 
pierwszy wielki problem filozoficzny, który w Grecji 
był rozważany. I warto tutaj przypomnieć… Bo my 
od dobrych kilkuset lat jesteśmy jakby w pragmatyce 
cywilizacji zmiany i postępu, ale warto przypomnieć 
i uświadomić sobie, że ludzie, nasi przodkowie przez 
co najmniej tysiąc lat… Pewnie i dłużej, ale powiedz-
my, że w tej cywilizacji, którą mamy już dobrze udo-
kumentowaną, w średniowieczu, przez dobre tysiąc 
lat ludzie żyli jakby w paradygmacie stabilizacji, bra-
ku zmiany, i właśnie stabilizacja była wartością. I była 
to – wbrew temu, co mówi się o średniowieczu – cy-
wilizacja pasjonująca, piękna i produkująca właśnie, 
powiedzmy, fascynujące owoce. Tak więc człowiek 
potrafi żyć nie tylko w imię postępu. O tym warto 
wiedzieć, warto pamiętać. My często zapominamy 
o tym czy w ogóle wykluczamy taką perspektywę.

Oczywiście nie należy odbierać tego tak, że ja 
jestem wrogiem postępu. Jestem człowiekiem z nowo-
żytnej, współczesnej cywilizacji i cenię postęp. Warto 
jednak sobie uświadomić, że postęp nie jest jedyną 
możliwą alternatywą. Z kolei jeżeli postęp za bardzo 
przyspiesza, to… Można by posłużyć się tu pewną 
analogią. Jeżeli systemy czy pewne układy w przy-
rodzie za bardzo przyspieszają, jeżeli nie ma jakby 
sprzężenia zwrotnego i mechanizmu hamującego, to 
takie układy prędzej czy później muszą eksplodo-
wać. A więc w postęp musi być także wpisany jakby 
pewien racjonalny mechanizm hamujący. I dlatego 
właśnie wracam do myśli na temat pewnego balansu, 
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(senator A. Bobko) to hormon tarczycy, jest produkowanych w zasadzie 
przez 2 koncerny międzynarodowe, oba absolutnie 
europejskie: jeden jest czysto niemiecki, drugi zaś 
niemiecko-włoski. I nie ma mowy o żadnych chiń-
skich zamiennikach, bo ci producenci jak najbardziej 
oryginalnych leków produkują leki na bazie dostaw 
od producentów substancji, która przyjeżdża z Chin. 
W Polsce nie ma żadnego chińskiego zamiennika 
w tym zakresie. Zatem po prostu bądźmy precyzyjni. 
Tego leku rzeczywiście zabrakło w wyniku mecha-
nizmu, który opisałem w pytaniu.

A teraz ad rem. Przede wszystkim bardzo moc-
no chcę powiedzieć, że jestem całym sercem za tą 
omawianą ustawą. Ona jest dobrze przygotowana, 
konieczna, konieczna dla nas wszystkich jako obywa-
teli, dla rozwoju gospodarczego, edukacji, praktycznie 
wszystkich wymiarów życia. I również bardzo mocno 
chciałbym powiedzieć to, co już zasygnalizowałem 
w pytaniu, że nie ma żadnych danych i nie ma potrzeby 
podejmować żadnych dodatkowych nadzwyczajnych 
wysiłków i badań – co nie znaczy, że nie należy pro-
wadzić w ogóle badań – nad wpływem na zdrowie tych 
rozwiązań, które się proponuje w tej ustawie, czyli tzw. 
sieci 5G. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby 
w jakiś nadzwyczajny sposób tą sprawą się zajmować.

Oczywiście to, że żyjemy w świecie promieniowa-
nia elektromagnetycznego, już padło tutaj wielokrot-
nie. Tak rzeczywiście jest. W tej sali, nawet gdybyśmy 
wszyscy się pozbyli komórek i innych urządzeń elek-
tronicznych, po prostu kable, które biegną w ścianach, 
też produkują promieniowanie elektromagnetyczne 
i ono oddziałuje na nas. No, tak już jest. Z drugiej 
strony trzeba powiedzieć, że świat, w którym żyje-
my, jest wielokrotnie zdrowszy, nawet wtedy, kiedy 
używamy soków z kartonów i tego płynu, o którym 
była mowa i którym niektórzy próbują odrdzewiać 
śruby – chociaż to bardzo kiepska metoda, są lepsze 
rzeczy do odrdzewiania śrub… Mimo tego wszyst-
kiego świat, w którym żyjemy, jest zdecydowanie 
zdrowszy. A najlepszym tego dowodem jest to, że 
żyjemy dużo dłużej niż np. ci, którzy żyli w cza-
sach, które niektórzy opisywali jako czasy rzucania 
kamieniami w dinozaury. W tamtych czasach ludzie 
żyli dużo krócej, mimo że nie byli narażeni na to pro-
mieniowanie, a w każdym razie nie w takim stopniu, 
bo oczywiście promieniowanie elektromagnetyczne 
również w tamtym świecie się pojawiało, ale było go 
znacznie mniej niż w naszym świecie. A zatem ten 
świat jest bezpieczny, jest zdrowy. I nawet jeśli posłu-
gujemy się różnymi rzeczami, w przypadku których 
o pewnych ryzykach wiemy, to z całą pewnością te 
ryzyka nie są na tyle duże, żeby warto było wahać się 
co do wprowadzania właśnie tych nowych rozwiązań.

A zatem ta ustawa jest naprawdę dobra pod każ-
dym względem, również jeśli chodzi o bezpieczeń-
stwo zdrowotne – nie ma tu żadnej wątpliwości.

jeżeli chcesz, to możesz sobie to robić jako hobbysta, 
jednak nie będziesz miał finansowania. I ewidentnie 
widzimy, że dzisiaj wiele ważnych tematów jest słabo 
badanych, że tak powiem, ze względu na to, że nie 
ma na to środków finansowych. Takie najbardziej 
spektakularne czy kontrowersyjne obszary to choćby 
problem badań nad szczepionkami. Cała ta właśnie 
dyskusja dotycząca wpływu szczepienia dzieci czy 
populacji na określone choroby… Tutaj swoboda ba-
dań naukowych jest, delikatnie mówiąc, ograniczana. 
Inny przykład, który przychodzi do głowy, to badania 
nad zjawiskiem homoseksualizmu – prawda? No, też 
tego rodzaju badania dzisiaj ze względów i finanso-
wych, i ideologicznych są bardzo mocno ograniczane. 
Można by takie przykłady pewnie mnożyć.

I tutaj też niewątpliwie – no, tak intuicyjnie bym 
powiedział – mamy do czynienia z takim problemem, 
że te nowe rozwiązania się przekładają na ogromny 
biznes, bo to jest pewnie rynek wielo-, wielomiliar-
dowy, więc pewne badania mogą być finansowane, 
a inne nie, co niesie określone skutki. Zatem w tym 
sensie jesteśmy trochę skazani na takie kluczenie 
w świecie skomplikowanym i mglistym, w którym 
trudno, że tak powiem, z zaufaniem odnieść się do 
określonych badań, które dotyczą np. zjawiska ne-
gatywnego wpływu takich czy innych czynników 
na naszej zdrowie.

Ja nie mam tutaj jakby żadnej konkluzji czy reko-
mendacji. Raczej przychodzi mi na koniec na myśl 
taki bon mot mojego mistrza, ks. Tischnera, który 
w innym kontekście, jeszcze w czasach późnego ko-
munizmu, mówił, że jesteśmy skazani na wyciąga-
nie prawdziwych wniosków z błędnych i fałszywych 
przesłanek. I trochę w takim świecie niestety się po-
ruszamy. Dziękuję.

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

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Szanowni Państwo!
Jeśli pan marszałek pozwoli, to najpierw chciał-

bym wystąpić w trybie sprostowania, ponieważ pan 
senator Pociej adresował wprost do mnie jakieś… 
Z całym szacunkiem, ale czasem lepiej się nie od-
zywać na temat, na którym się nie znamy. Jeden, 
jedyny lek, którego tak naprawdę zabrakło, a w zasa-
dzie kilka preparatów zawierających jedną substancję 
– to będzie bardziej precyzyjne – substancję, która 
nazywa się „tyroksyna” czy „lewotyroksyna”, a jest 
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(senator K. Radziwiłł) moim zdaniem – myślę, że nie tylko moim zdaniem 
– jest mu znacznie bliżej do tego właśnie chińskiego 
modelu cywilizacyjnego; tym podmiotem jest Rosja. 
To jest tak, że to wszystko odbywa się w jakimś kon-
kretnym świecie i ci, którzy chcą poprzez internet 
i nowoczesne technologie świat kontrolować… Ktoś 
może zapytać, czego my właściwie mamy się bać, 
skoro Chiny są tak daleko. Tak? No ale po drodze są 
właśnie inne kraje, jest np. Rosja, której z całą pew-
nością bliżej jest do tamtego właśnie modelu. Myślę, 
że z tego powodu powinniśmy być naprawdę bardzo, 
bardzo ostrożni.

Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że to nie 
ma związku… To nie jest krytyka tej ustawy. Ta usta-
wa jest dobra i oczywiście bez żadnych wątpliwości 
będę za nią głosował, ale jest to moment, w którym 
warto nabrać trochę powietrza i zastanowić się, w któ-
rą stronę idziemy. Moim zdaniem w tym zakresie 
może być bardzo szeroka zgoda wśród politycznych 
środowisk, różnych środowisk politycznych, bo za-
grożenia, o których mówię, mają charakter cywili-
zacyjny. Myślę, że co do tego w większości, prawie 
wszyscy, a może w ogóle wszyscy się zgadzamy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Po raz drugi zabierze głos pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Marszałku, co prawda temat jest trochę 
inny… Ale pan senator Radziwiłł, że tak powiem, 
wrzucił ten problem, a później postanowił mi odpo-
wiedzieć, że powinno się na czymś znać, jak się na 
ten temat wypowiada, więc, jak rozumiem, z lekka 
odciął mi się pan senator za to, co mówiłem na temat 
pana wypowiedzi dotyczących wymiaru sprawiedli-
wości. Przyznaję, możliwe, że na tym pan się lepiej 
zna. Jednak chciałbym sprostować jedno. Naczelna 
Rada Aptekarska parę miesięcy temu alarmowała, że 
brakuje 500 leków, nie jednego, a w opublikowanym 
w lipcu przez Ministerstwo Zdrowia wykazie produk-
tów zagrożonych brakiem są 324 produkty.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Zagrożonych bra-
kiem.)

Tak, zagrożonych brakiem. Tak jest.
Co do problemu dotyczącego chińskiego produktu, 

który jest…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Chińskich zamien-

ników – takich słów pan użył.)
Tak, tak.
(Senator Konstanty Radziwiłł: To jest głupstwo…)
Dobrze, chińskiego komponentu. Tak?

Ja chciałbym jednak wrócić do postulatu, choć 
jest on raczej przy okazji tej ustawy niż w sprawie 
tej ustawy. Wydaje się jednak, że sprawa wyboru 
tego, kto będzie budował tę sieć, jakimi elementami 
ją nasycimy, jakie urządzenia będziemy w niej mon-
tować, nie jest sprawą wyłącznie rynkową, finanso-
wą, technologiczną, tylko sprawą cywilizacyjną. Kto 
wie, czy to nie jest moment, w którym powinniśmy 
poważnie się zastanowić – oczywiście nie pani mi-
nister, podsekretarz, co mówię z całym szacunkiem, 
podsekretarz w ministerstwie, ale chodzi o to, żeby 
odbyła się jakaś porządna debata polityczna na ten 
temat – nad tym, w jakim kierunku powinniśmy iść 
i jaki powinien być nasz wybór. Takiego wyboru już 
dokonują poszczególne kraje na świecie. Wydaje się, 
że to naprawdę jest moment, w którym być może 
zrobienie jakiegoś fałszywego kroku będzie w mniej-
szym lub w większym stopniu obarczone ryzykiem 
nieodwracalności. Ja bardzo serdecznie apeluję – za 
pośrednictwem pani minister do rządu, do pana pre-
miera, ale oczywiście także do nas wszystkich, poli-
tyków – o to, żeby się zastanowić, czy fakt, że czasem 
ze Wschodu jest taniej, łatwiej i prościej, powinien 
nas skusić. Czy nie powinniśmy jednak zauważyć, 
że pod względem cywilizacyjnym jest to coś bardzo 
groźnego? Przerażające informacje o tym, do czego 
używana jest właśnie ta nowa technologia w Chinach 
– kontrola obywateli, wpływanie na ich zachowania 
itd. – jak również pojawiające się informacje o jakichś 
dziwnych elementach sprzętu elektronicznego, który 
przyjeżdża do Europy czy innych krajów na świe-
cie właśnie stamtąd, są moim zdaniem wystarcza-
jąca przesłanką do tego, żeby nad tym się naprawdę 
mocno zastanawiać, ale nie na poziomie technologii 
poszczególnych, ewentualnych zamienników, tylko 
w kontekście tego, w którym kierunku powinniśmy 
iść. Oczywiście to nie jest tak, że świat na zachodzie 
jest idealny i że Stany Zjednoczone to jest jakiś świat 
wolności bez żadnych ograniczeń i żadnych ryzyk 
tam nie ma. Wszyscy dowiadywaliśmy się o podsłu-
chiwaniu przez służby amerykańskie np. polityków 
europejskich. To budzi uzasadniony sprzeciw, ale 
mimo wszystko jest nam w oczywisty sposób bliżej 
do tej cywilizacji.

Jednocześnie warto na to spojrzeć z perspekty-
wy… Moim zdaniem w tej dyskusji na temat różnego 
rodzaju zagrożeń związanych z nowoczesnymi tech-
nologiami, ze sztuczną inteligencją – i tu też pewien 
postulat składany na ręce pani minister, bo pani resort 
się tym zajmuje – powinniśmy… Jest rzeczą oczywi-
stą, że w tym kierunku też powinniśmy się rozwijać. 
Jest jeden podmiot międzynarodowy czy narodowy, 
o którym się mało mówi, bo on nie wychodzi, że 
tak powiem, na czoło, jeśli chodzi o technologie, ale 
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(senator A. Pociej) tuacji jest równie ważna jak skuteczność. Ta świa-
domość powoduje, że my stosujemy wtedy pewne 
urządzenia i technologie w sposób roztropny. Wiemy, 
z czym to się wiąże, korzystamy z nich, mamy świa-
domość. Tak że za te fragmenty pani minister bardzo 
dziękuję.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja bardzo krótko w tym temacie, który poruszył pan 

senator Radziwiłł, mianowicie o uzależnieniu od Chin. 
Ja pragnę zabrać głos w dziedzinie, w której, wydaje 
mi się, jestem kompetentny, mianowicie w dziedzinie 
surowców. Mam przed sobą wykaz tzw. surowców kry-
tycznych Unii Europejskiej z września 2017 r. No, może 
są nowsze, ale podam parę informacji z tego zakresu. 
Surowiec antymon: główny producent – Chiny, 90% 
importu z Chin, uzależnienie Unii – 100%. Baryt: Chiny 
są głównym producentem, uzależnienie Unii – 80%. 
Bizmut: Chiny kontrolują 82% światowej produkcji, 
import – 84%, uzależnienie Unii Europejskiej – 100%. 
Węgiel koksujący, który też jest na liście: 54% z Chin, 
w 63% Unia Europejska jest uzależniona od importu. 
Fluoryt: Chiny – 64%, uzależnienie od importu – 70%. 
Gal: 85% z Chin, uzależnienie Unii – na szczęście tu-
taj mamy pewne złoża – 34%. German: Chiny – 67%, 
uzależnienie Unii od importu – 64%. Ind: Chiny – 
57%… No, na szczęście my też mamy go tutaj, w Unii 
Europejskiej, i nie jesteśmy uzależnieni. Oczywiście 
tych przykładów można by więcej podać, ale chciał-
bym jeszcze na zakończenie zwrócić uwagę Wysokiego 
Senatu na metale ciężkie ziem rzadkich – to te stosowane 
w tych współczesnych technologiach, w komórkach, 
które każdy z nas ma. Produkcja Chin – 95%, uzależ-
nienie Unii Europejskiej – 100%. To są te metale ziem 
rzadkich. Główny producent na świecie to Chiny – 95%, 
a uzależnienie Unii Europejskiej wynosi 100%. To tyle, 
dziękuję. Pewne surowce z tej listy są w Polsce, niestety 
zaniechano ich eksploatacji. Dziękuję bardzo za uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że wnioski o charak-

terze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator 
Grabowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?

(Senator Konstanty Radziwiłł: …Chińskich za-
mienników.)

Dobrze, komponentu. Wydaje mi się, że od 3 lat 
było wiadomo… No, jeżeli dopuszcza się taki kom-
ponent, kierując się tylko ceną, z takich krajów jak 
Chiny i Indie – a każdy wie, jakie tam mają problemy 
z jakością – to można przewidzieć, że w momencie, 
kiedy tam rozpoczną się procedury dotyczące jakości, 
fabryki zostaną zamknięte i będzie problem z dostęp-
nością komponentu u nas.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Cały świat o tym 
wie.)

Dziękuję bardzo.

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

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani Minister!
Ja bardzo krótko. Ponieważ prosiłem panią mini-

ster o precyzję wypowiedzi, nie mogę nie ustosun-
kować się tu do wypowiedzi pana senatora, który 
zresztą poprawiał też swojego przedmówcę. Otóż ten 
przykład kabli 50 Hz w ścianach jest fatalny. Wiemy, 
że propagowanie się fal elektromagnetycznych, jeśli 
chodzi o źródło, to jest antena. W przypadku 50 Hz 
antena musiałaby mieć zupełnie inne gabaryty, roz-
miary. To zależy od parametrów RLC, czyli pojemno-
ści, indukcyjności, rezystancji. Dlatego to jest fatalny 
przykład. Ja już zwracałem uwagę na to, że gniazdko 
w ścianie też jest fatalnym przykładem.

A zabieram głos dlatego, że… Proszę państwa, ja 
mogę to znieść, ja mogę tego słuchać, mogę trakto-
wać, że jest to skrót myślowy albo jakaś oczywista 
pomyłka, ale myślimy o ludziach, którzy do nas się 
zwracają. Dostajemy setki e-maili, ci ludzie oczekują 
precyzyjnych, mądrych odpowiedzi. Po to były te 
pytania do pani minister, żebyśmy sobie te argumenty 
mądrze ustalili, żebyśmy je podawali, żebyśmy wie-
dzieli, że jest pewien obszar niepewności, jest pewien 
obszar pewności, żebyśmy te obszary mieli dobrze 
zdefiniowane i rozpoznane. No, kable w ścianach 
i gniazdka to jest bardzo zły przykład.

Jednocześnie, skoro tu już stoję, chciałbym powie-
dzieć, że bardzo dziękuję pani minister za te obszerne 
fragmenty dotyczące cyberbezpieczeństwa – one tutaj 
dobrze wybrzmiały. Co prawda może nie na wszyst-
kie szczegółowe części mojego pytania otrzymałem 
odpowiedzi, ale może tak trzeba było odpowiedzieć, 
może to lepiej. W każdym razie jest to rzeczywiście 
ważna sprawa i myślę, że świadomość pewnych sy-
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(wicemarszałek M. Seweryński) Czy są takie pytania? Nikt z państwa senatorów…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Rulewski.)
Jest pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, wprawdzie w ty-

tule ustawy jest mowa o modernizacji służby, ale 
rozumiem, że służba nie działa w próżni i zajmuje 
się pilnowaniem nie tylko więźniów, ale też więźniów 
pracowników. Przed 2–3 laty obiecano nam potężny 
rozwój bazy produkcyjnej na terenie więzień. 

I moje pytanie jest takie: czy omawiano stopień 
realizacji tego zadania przy okazji posiedzenia? Czy 
omawiano przygotowania Służby Więziennej, która 
jest zarządcą tych zakładów, jeśli dobrze pamiętam, 
co najmniej 8? Jakie są efekty tego programu? 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, nie było to omawiane podczas 

posiedzenia komisji. Mogę tylko powiedzieć, że to jest 
techniczna ustawa. Oczywiście, tak jak pan słusznie 
zauważył, ten program jest wdrożony i działa. Chodzi 
tylko o zwiększenie środków w pewnych obszarach.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są dalsze pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Dziękuję pięknie.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan minister Michał Wójcik pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu?

Zapraszam na mównicę. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
To jest tak naprawę ustawa techniczna, dlatego 

że środki są już wypłacone. Musimy tylko – to jest 
formalnoprawny punkt widzenia – wpisać je w okre-
ślonym miejscu. Chodzi tutaj o program moderni-

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby 
Więziennej w latach 2017–2020”.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1233, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1233 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Łukasza 
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

Panie Ministrze!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed-

stawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 4 lipca 2019 r. ustawie o zmianie ustawy 
o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby 
Więziennej w latach 2017–2020”.

Celem ustawy jest zwiększenie kwoty na reali-
zację „Programu modernizacji Służby Więziennej 
w latach 2017–2020” o 4 miliony 693 tysiące zł.

Na posiedzeniu komisji obecny był pan minister 
Michał Wójcik, który przedstawił założenia tej usta-
wy. Nie było dyskusji, wszyscy senatorowie jedno-
głośnie przyjęli tę ustawę. Jednocześnie mogę po-
wiedzieć, że pan senator Aleksander Pociej zabrał 
głos i pogratulował panu ministrowi tej jakże dobrej 
ustawy.

W związku z tym Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji wnosi o 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.
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(sekretarz stanu M. Wójcik) 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?

Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, na siłę da się tutaj doszukać 

związków między słowem „modernizacja” a słowami 
„finanse służby”. Tym łącznikiem są słowa „nadzór 
elektroniczny”.

Chciałbym zapytać pana ministra, czy wobec 
faktu, że prawie 2 lata temu zostało to przejęte od 
instytucji komercyjnej, ten system działa w pełni. 
Dlaczego dobiegają do mnie sygnały ‒ a przynajmniej 
dobiegały pół roku temu ‒ że w niektórych miejscach 
on nie zaskoczył? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Modernizacja oznaczała wyko-
nywanie nowych zadań, w tym podjęcie działalności 
gospodarczej. Jak pamiętam, minister Jaki, a w odwo-
dzie zawsze pozostawał minister Ziobro, dowodził, 
że w najbliższym czasie ‒ czyli rozumiem, że już 
teraz, bo jest koniec kadencji ‒ powstanie 8 zakładów 
produkcyjnych, a właściwie 8 hal. Ja się doszukałem 
1, i to jeszcze sprzed poprzedniej kadencji. Czy może 
pan powiedzieć, gdzie mogę te hale obejrzeć i gdzie 
jest to centrum dowodzenia systemem dozoru elek-
tronicznego? A może nawet pan mi w tym pomoże.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Bardzo dziękuję.
Jeżeli chodzi o system dozoru elektronicznego, 

Panie Senatorze, to pamięta pan intrygującą rozmo-
wę… Rzeczywiście pewne zadania były wykonywane 
przez jedną z firm prywatnych, w drodze zamówienia 
publicznego ta firma wygrała i realizowała określone 
zdania ‒ nie wszystkie, ponieważ centrala monito-
rująca znajduje się w Warszawie. I można obejrzeć, 
jak realizowany jest ten dozór elektroniczny. Jest to 
intrygujące. Mogę nawet powiedzieć, że jeżeli nie 
będzie przeszkód prawnych ‒ a chyba nie będzie ‒ 
to mogę zaprosić pana senatora, żeby obejrzał, jak 

zacji Służby Więziennej na lata 2017–2020. Chodzi 
o zabezpieczenie wydatków na uposażenia funkcjo-
nariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywil-
nych zatrudnionych w Służbie Więziennej w związku 
z tym, że zwiększono liczbę etatów. A liczbę etatów 
zwiększono w 2 obszarach.

O ponad 300, dokładnie o 313 zwiększono licz-
bę etatów z powodu zmian, które wprowadziła 
ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego, ustawy o pro-
kuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Chodzi o to, że więźniowie mogą być 
przetransportowywani z innych krajów do Polski 
i w drugą stronę na terenie Unii Europejskiej i wy-
konywać karę pozbawienia wolności. Te 313 eta-
tów to są etaty na... Chodzi po prostu o to, żeby 
wzmocnić etatowo Służbę Więzienną, ponieważ 
jest więcej więźniów.

Drugi obszar. Tu jest 250 etatów, w tym 125 etatów 
funkcjonariuszy i 125 etatów pracowników cywil-
nych. Chodzi o zmiany dotyczące systemu dozoru 
elektronicznego, o którym rozmawialiśmy tutaj kilka 
miesięcy temu. Chodzi o to, że pełną odpowiedzial-
ność za SDE przejęła Służba Więzienna. Te etaty były 
potrzebne do tego, żeby nie tylko w centrali moni-
torującej, ale także w terenie, realizować określone 
zadania. I właśnie po to są te etaty.

W związku z tym, jeżeli chodzi o system uposażeń 
funkcjonariuszy Służby Więziennej, na 2019 r. prze-
widujemy w tej ustawie 1 milion 766 tysięcy –1 milion 
627 tysięcy na uposażenia i 139 tysięcy na wydatki 
relacjonowane.

W 2020 r. będzie to 1 milion 901 tysięcy. Na 
uposażenia będzie 1 milion 627 tysięcy, na nagrody 
roczne – 135 tysięcy, a na wydatki relacjonowane – 
139 tysięcy.

Jeżeli chodzi o pracowników cywilnych, to na rok 
2019 r. przewidujemy 492 tysiące, z tego 410 tysięcy 
na wynagrodzenia i 82 tysiące zł na pochodne od 
wynagrodzeń.

To są skutki finansowe obliczone dla 114 eta-
tów. Było 125 etatów, ale 11 oddano do Instytutu 
Kryminologii i Penitencjarystyki.

Na 2020 r. przewidziano 534 tysiące zł, w tym na 
wynagrodzenia –410 tysięcy zł, na dodatkowe wy-
nagrodzenia roczne – 35 tysięcy zł, a na pochodne 
– 89 tysięcy zł.

To oznacza, że należy dokonać zmian w ustawie, 
w programie modernizacji Służby Więziennej. Chodzi 
o zwiększenie środków finansowych w rezerwie celo-
wej o 2 miliony 258 tysięcy w 2019 r. oraz o zwięk-
szenie środków finansowych w budżecie Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej o 2 miliony 435 tysięcy zł 
w 2020 r. Dziękuję bardzo.
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(sekretarz stanu M. Wójcik) Jeżeli chodzi o kwestie modernizacji, to ja mam 
cały materiał pokazujący, co zrobiono w ramach tej 
modernizacji. To jest 12 obszarów, nie będę więc 
państwu tego czytał. Tego jest bardzo dużo, to są 
duże pieniądze. Trzeba pamiętać o tym, że Służba 
Więzienna to jest jedyna służba, formacja mundu-
rowa, która nigdy nie miała programu modernizacji. 
Ta służba, Służba Więzienna, naprawdę bardzo się 
rozwinęła w ciągu ostatnich kilku lat, właśnie dzięki 
tym pieniądzom. To jest 1,5 miliarda zł na różnego 
rodzaju rzeczy, np. na uzbrojenie, na pojazdy. Cała 
infrastruktura jest budowana, jest rozwijana m.in. 
dzięki temu programowi. To są duże pieniądze i bar-
dzo dobrze, że takie pieniądze w budżecie, w całym 
systemie finansowym się pojawiły w ramach specjal-
nego programu, który będzie realizowany do 2020 r.

Jeżeli chodzi o kwestię budowy hal, to powstało 
ich 25, jeżeli dobrze pamiętam, czy ma powstać 25… 
Nie, nie, przepraszam, powstało 25 hal. Kwoty nie 
jestem w stanie panu podać. Wszystkich hal, których 
powstanie zapowiadał pan minister Patryk Jaki, miało 
być 40, jeśli dobrze pamiętam. Możemy odwiedzić 
taką halę, nie ma żadnego problemu, żeby spróbować 
odwiedzić miejsce, w którym jest dobrze prowadzony 
proces resocjalizacji więźniów. Im więcej więźniów 
pracuje, tym lepiej. Dzisiaj, Panie Senatorze, ponad 
80% z tych więźniów, którzy mogą pracować, pracuje. 
To oznacza, że mogą oni spłacać swoje zaległości.

(Głos z sali: Ale swoje…)
Nie, Panie Senatorze. Z tej pracy 7%, 

o ile dobrze pamiętam, jest przekazywane do 
Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu Fundusz 
Sprawiedliwości dzisiaj ma więcej pieniędzy 
i z Funduszu Sprawiedliwości możemy przekazy-
wać środki, m.in. na ochotnicze straże pożarne. 
Przypomnę, że w roku 2019 przekazano im 108 mi-
lionów zł. Dzięki temu ludzie mogą czuć się bez-
pieczniej, bo ochotnicy jako pierwsi przyjeżdżają na 
miejsca wypadków, mają defibrylatory, mają specjal-
ne nosze, mają specjalne nożyce, są najlepiej wypo-
sażeni, pierwszy raz od lat. To właśnie dzięki temu. 
Trzeba na to patrzeć jako na element całego systemu. 
Bardzo dobrze, że taki system powstał. W tej chwili 
w trakcie budowy jest jeszcze 17 hal. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nikt się nie zgłasza do zadania pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Ponieważ pan senator Mikołajczyk wywołał mnie 

trochę do tablicy, chciałbym bezpośrednio potwier-

to w praktyce jest realizowane. Jeżeli nie ma żadnej 
przeszkody prawnej – a nie sądzę, żeby…

(Senator Jan Rulewski: Już oglądaliśmy…)
A, oglądaliście. No właśnie.
(Senator Jan Rulewski: Tak, dwukrotnie.)
Dokładnie.
A kwestia, która została uregulowana, to kwe-

stia działań w terenie. I to działa dobrze, według 
mojej wiedzy. Nie mam żadnych informacji, żeby 
były jakiekolwiek problemy z działaniem tego sys-
temu. Od momentu, kiedy pełną odpowiedzialność 
przejął Centralny Zarząd Służby Więziennej, żadna 
taka informacja nie dotarła do mnie, a miałem oka-
zję spotkać się jakieś 2 tygodnie temu z panem gen. 
Nasiłowskim – który, jak wiadomo, właściwie budo-
wał ten system i od lat był za niego odpowiedzialny 
– i on nie zgłaszał mi w tym zakresie żadnych usterek, 
jakichś problemów.

Cieszmy się, że dzisiaj ok. 5 tysięcy osób jest 
w tym systemie, bo to jest dużo. Przypominam cza-
sy, kiedy to rozwiązanie było właściwie sprowadzone 
do kary ograniczenia wolności, a więc tych osób było 
znacznie mniej. Dzisiaj, zgodnie z systemem, jeżeli 
ktoś zostanie skazany na karę pozbawienia wolności 
w wymiarze do 12 miesięcy, to może wystąpić do 
sądu penitencjarnego z wnioskiem o to, żeby odby-
wać karę w systemie dozoru elektronicznego. Czyli 
odbywa karę pozbawienia wolności w warunkach 
wolnościowych, mając słynną opaskę elektroniczną. 
Oczywiście jest pytanie, czy nie można by było tego 
systemu rozszerzyć. On powinien być rozszerzony 
– bo nie chodzi tylko o to, żeby np. niealimencia-
rzy wsadzać do więzień, żeby odbywali karę pozba-
wienia wolności i kosztowali państwo i podatnika 
3,5 tysiąca zł, podczas gdy 10 razy mniej kosztuje 
odbywanie kary w ramach systemu dozoru elek-
tronicznego – i można to zrobić. My takie zmiany 
przeprowadziliśmy w ustawie, która dotyka różnych 
zmian w kodeksie karnym i kodeksie karnym wyko-
nawczym, a która była procedowana. Chcę bardzo 
wyraźnie powiedzieć, że jest taki przepis, który mówi 
o możliwości rozszerzenia tego systemu na kary do 
1, 5 roku pozbawienia wolności, a więc więcej osób 
mogłoby w tym systemie dozoru elektronicznego 
odbywać kary. Ale, jak wiadomo, w tej chwili ta 
ustawa została skierowana przez pana prezydenta do 
Trybunału Konstytucyjnego i jest badana pod kątem 
prawidłowości całego procesu legislacyjnego. No, 
ubolewam tylko nad tym, że nie było może jakiejś 
głębszej rozmowy chociażby na temat tego rodzaju 
przepisów, które były oczekiwane od wielu lat, żeby 
po prostu więcej osób mogło skorzystać z systemu do-
zoru elektronicznego. I to jest odpowiedź na pierwsze 
pytanie pana senatora.
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(senator A. Pociej) Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego dziewiątego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego.

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Senatorowie, 
pragnę powitać obecnych na posiedzeniu uczestni-
ków tamtych wydarzeń, powstańców warszawskich, 
przedstawicieli organizacji kombatanckich, jak rów-
nież przedstawicieli władz państwowych. (Oklaski) 
Witam państwa bardzo serdecznie.

Witam pana Andrzeja Dławichowskiego. Bardzo 
serdecznie witam. Witam panią Annę Teresę 
Galardę. Witam prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy 
Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa AK, 
pana Janusza Maksymowicza. Witam prezes Polskiego 
Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata, panią Annę Stupnicką-Bando. Witam pana 
Jakuba Nowakowskiego. Witam pana Tadeusza 
Romana. Witam pana Jerzego Turzewskiego. Witam 
pana Tadeusza Filipkowskiego. Witam pana Leszka 
Krysta. Witam panią Lidię Ziental. I witam pana 
Tadeusza Jarosza. Jeszcze raz bardzo serdecznie 
państwa witam. (Oklaski)

Pragnę przywitać również przedstawicieli 
urzędów państwowych: pana ministra Jana Józefa 
Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. (Oklaski) I witam wice-
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Mateusza 
Szpytmę. Bardzo serdecznie pana witam. (Oklaski)

Szanowni Państwo, przypominam, że projekt 
uchwały został wniesiony przez pana senatora Jana 
Żaryna. Zawarty jest on w druku nr 1236, sprawoz-
danie – w druku nr 1236 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Jana Żaryna, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Drodzy Senatorowie! Szanowni Państwo 

Powstańcy Warszawscy!
Jesteśmy dzisiaj tutaj razem, ponieważ chcemy 

upamiętnić w sposób godny i należny siedemdziesiątą 
piątą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. 
Jesteśmy tutaj, żeby podjąć uchwałę, jak myślę, jedną 
z najważniejszych, których także ja byłem inicjatorem 
podczas tej kończącej się kadencji. Stąd także moje 
wzruszenie, które będzie towarzyszyło temu moje-
mu wystąpieniu. Bierze się ono nie tylko z tego, iż 
uważam, że ta uchwała jest jedną z najważniejszych 

dzić, Panie Ministrze, jak wyrwie się pan z rąk se-
natora Rulewskiego… Chciałbym potwierdzić, że 
rzeczywiście bardzo mi było miło, że mogłem po-
chwalić rząd w osobie pana ministra za bardzo dobrą 
inicjatywę. To po pierwsze. Po drugie, bardzo cieszy 
mnie też to, co pan minister przed chwilą powiedział 
o potrzebie i słuszności rozszerzania dozoru elektro-
nicznego. Muszę powiedzieć, że w dobie pewnego 
kursu na zaostrzanie kar, którym idzie nasze mini-
sterstwo pod rządami pana ministra Ziobry, bardzo 
się cieszę, że ten problem jest widoczny. Widzę, że 
panowie się nad tym zastanawiacie.

Ja miałbym taką jedną prośbę. No, tu już nie 
uzyskam odpowiedzi, nie zdążę w tej chwili. Otóż 
my będziemy procedowali, Panie Ministrze, dzi-
siaj bądź jutro nad ustawą o zmianie ustawy o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu itd., itd., i m.in. Służby Więziennej. 
Panie Ministrze, nie wiem, kto będzie gospoda-
rzem tej ustawy, ale jak pan tak mówił o tym, że 
tyle pieniędzy tam poszło, zostało przeznaczone na 
Służbę Więzienną, to prosiłbym… Jest taki postu-
lat związkowców ze Służby Więziennej. Oni jako 
jedyni zostali potraktowani w tej ustawie inaczej, 
nie otrzymali limitu na lata 2019–2028, nie dostali 
żadnych pieniędzy w ramach skutków finansowych 
wejścia w życie tejże ustawy. Powtarzam: jako je-
dyna służba.

Ja będę składał poprawkę w czasie prac nad tym 
punktem. Gdyby była taka możliwość, to bardzo bym 
prosił o przychylne spojrzenie, bo tam i tak będzie 
parę poprawek i ta ustawa najprawdopodobniej wró-
ci do Sejmu. Byłoby dobrze, gdyby… To nie chodzi 
o duże pieniądze. To jest rozrzucone… To jest kwe-
stia 40 tysięcy rocznie. Jeżeli byłaby taka możliwość, 
to bardzo bym prosił o uwzględnienie tej poprawki, 
którą złożę w późniejszym czasie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Mamątow 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 22  
do godziny 12 minut 32)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) go będziemy tym zainteresowani, tak długo będziemy 
się stawać ewidentnie coraz lepszymi Polakami.

Niech ta dyskusja dotycząca powstania warszaw-
skiego nigdy w życiu już nikogo nie obrazi, tak jak 
w okresie PRL, kiedy wiele wątków dyskusji o po-
wstaniu warszawskim było podnoszonych specjalnie 
po to, żeby obrażać powstańców warszawskich.

Ale nie dajmy sobie też odebrać jako Polacy 
w wolnej ojczyźnie prawa do tego, żeby dyskutować 
o powstaniu warszawskim, bo to jest jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. I jeżeli 
sobie odbierzemy to prawo, to będziemy gorszymi 
Polakami. Przenośmy też na następne pokolenia to 
prawo do tego, żeby zadawać sobie w dobrej intencji 
nawet najtrudniejsze pytania dotyczące okoliczności 
wybuchu powstania warszawskiego, dotyczące tych 
ofiar, tych 150 tysięcy, a może 180 tysięcy, tych ponad 
20 tysięcy młodych ludzi, w dużej mierze żołnierzy 
i oficerów, którzy zginęli. Trzeba sobie zadawać py-
tania dotyczące tego jednego z najtragiczniejszych 
wydarzeń w polskich dziejach.

Jest to nam potrzebne także z punktu widzenia 
dzisiejszego czasu i przyszłości. Czy tylko my mamy 
artykułować nasze prawo do wolności i niepodległo-
ści? Czy nie jest tak, że dzięki waszemu doświad-
czeniu, waszym decyzjom wszyscy powinni raz na 
zawsze zapamiętać, że to nie tylko my mamy wobec 
siebie obowiązek mówienia o tym, że mamy prawo do 
wolności i niepodległości, ale także świat powinien 
uznać, że nie ma pokoju europejskiego, światowe-
go bez niepodległej, suwerennej Polski? Ale żeby 
świat to już zawsze rozumiał, my musimy dysku-
tować o powstaniu warszawskim. To jest ta lekcja, 
w której przećwiczono naszą niepodległość, i to jest 
ta lekcja, w której także Europa i świat mogą dorosnąć 
do konstatacji, że nie ma i nie będzie zgody na to, 
żeby Polska była kiedykolwiek podległa, bo Polacy 
są Polakami. I to jest ta wielka sprawa, która moim 
zdaniem jest szalenie żywa.

Dziś jeszcze mamy szansę, żeby tę energię do 
dyskutowania o powstaniu warszawskim pobrać 
od was, od powstańców, bo jeszcze jesteście z nami 
i jeszcze możemy cały czas uczestniczyć w czymś 
niezwykłym, czego już moje wnuki, prawnuki za-
pewne nie będą mogły w swoim życiorysie odnaleźć. 
Przepraszam za to sformułowanie, ale ta niezwykłość 
polega na tym, że my dzięki wam jeszcze możemy 
niejako dotknąć powstania warszawskiego. To jest coś 
niezwykłego, czego następne pokolenia nie będą już 
mogły doświadczyć. To dotknięcie za waszą sprawą 
jest dodatkowym wielkim impulsem, żebyśmy dys-
kutowali jako wolny i niepodległy naród o powsta-
niu warszawskim, wielkim i tragicznym wydarzeniu 
w polskich dziejach, które to wydarzenie powinno 
stanowić naukę dla wolnego świata, naukę podpo-
wiadającą, że prawo Polaków do niepodległości jest 

obiektywnie, ale także z tego, że jest ona jedną z naj-
ważniejszych dla mnie subiektywnie.

Mój tata był powstańcem warszawskim, zmarł 
w 1964 r. Jak łatwo się domyśleć, nie bardzo mogłem 
go rozpoznać… Był powstańcem warszawskim na 
Sielcach. Pierwszego dnia powstania jego oddział 
z porucznikiem Załęskim na czele został zdziesiąt-
kowany, dowódca zginął. W szeregach tego oddziału 
poza moim tatą był jeszcze drugi bardzo znany po-
wstaniec warszawski, przyjaciel mojej rodziny, ojciec 
chrzestny mojej starszej siostry, Tadeusz Porayski, 
poeta, który potem po wojnie zasłynął – i do dzisiaj 
jest słynny, pozostaje w naszej pamięci – tym pięk-
nym wierszem o polskich Termopilach. Był więźniem 
obozów, więzień stalinowskich komunistycznych po 
1945 r. Mogę powiedzieć, że takie dwa życiorysy 
– mojego taty i Tadeusza Porayskiego – to jest też 
pewien skrót historii powstania warszawskiego, po-
wstańców warszawskich i ich losów po II wojnie 
światowej. Miejsce ich było w więzieniu.

Mój wuj Władysław Olizar przez 63 dni był w po-
wstaniu warszawskim. Był żołnierzem Narodowych 
Sił Zbrojnych, Armii Krajowej. Pod dowództwem 
Chruściela „Montera” walczył przez całe 63 dni. 
I wielu, wielu przyjaciół mojej rodziny… Mogę po-
wiedzieć o sobie, że wychowywałem się w domu w at-
mosferze właśnie tegoż powstania warszawskiego. 
Nawet jeżeli edukacja szkolna spowodowała moją de-
strukcję intelektualną w okresie PRL, to na powstaniu 
warszawskim zawsze ta destrukcja się zatrzymywała. 
Nigdy w życiu ani Sowieci, ani komuniści polscy nie 
byli w stanie przedrzeć się z kłamstwem na temat 
powstania warszawskiego tak solidnie, żebyśmy byli 
jako Polacy bezbronni. To jest jeden z wielkich pań-
stwa sukcesów, że pamięć o powstaniu warszawskim 
mogła przetrwać w miarę nieskażona przez okres 
PRL. Bardzo za to, rzecz jasna, waszemu pokoleniu, 
ja konkretnie, Jan Żaryn, dziękuję.

Zacząłem od pewnego wynurzenia osobistego, 
ponieważ… Nie ukrywam, że jestem, tak jak każ-
da z osób tu siedzących, wzruszony, kiedy się mówi 
czy kiedy my mówimy o powstaniu warszawskim. 
Zanim odczytam tekst projektu uchwały, chciałbym 
od razu drugi wątek poruszyć. Myślę, że on wybrzmi 
także w dyskusji – bo już wiem, że kilka osób się 
zapisało do dyskusji. Otóż chcę postawić taką tezę, 
którą kieruję do państwa, rzecz jasna, naszych dzisiaj 
najważniejszych słuchaczy, ale także do państwa, do 
pań i panów senatorów. Mianowicie teza ta brzmi tak, 
że jak długo Polacy będą żywo, w sposób energiczny 
także, reagowali na kolejne rocznice powstania war-
szawskiego, jak długo będziemy żywo dyskutowali na 
tematy bardzo trudne, związane choćby z podjęciem 
decyzji o wybuchu powstania warszawskiego, jak dłu-
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) przybywają do tegoż muzeum i z rocznym wyprze-
dzeniem zapisy do muzeum są prowadzone. Oby tak 
było zawsze.

A teraz już treść projektu uchwały.
„Uchwała z dnia – zapewne dzisiejszego – 

w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia 1944 r. na rozkaz dowództwa Armii 

Krajowej wybuchło w Warszawie powstanie, którego 
celem było wyzwolenie stolicy z rąk niemieckich oku-
pantów oraz wywalczenie niepodległości, szczególnie 
w obliczu zagrożenia ze strony Związku Sowieckiego, 
którego armia zbliżała się od wschodu do Warszawy. 
Wybuch powstania uwolnił znaczną część central-
nych dzielnic miasta z rąk okupanta. Powiewały pol-
skie flagi, ujawniły się władze Polskiego Państwa 
Podziemnego, wychodziła jawnie do niedawna kon-
spiracyjna prasa, działała też poczta harcerska, która 
dostarczyła ponad 116 tysięcy listów. Miasto przeży-
wało radość z odzyskanej niepodległości. Cel powsta-
nia nie został jednak osiągnięty. Tylko w ciągu pierw-
szych tygodni powstania Niemcy w akcie ludobójstwa 
wymordowali ponad 50 tysięcy mieszkańców Woli 
i Ochoty, a następnie przez dwa miesiące zdobywali 
miasto, docierając kwartał po kwartale do centralnych 
dzielnic i mordując bezlitośnie tak żołnierzy, jak i cy-
wilów, w tym rannych, kobiety i dzieci. W wyniku 
walk trwających 63 dni zginęło co najmniej 150 ty-
sięcy mieszkańców stolicy oraz 20 tysięcy żołnierzy 
i oficerów Armii Krajowej, a także podległych jej 
innych jednostek wojskowych, ponadto 15 tysięcy 
walczących zostało wziętych do niewoli. Zginęli nio-
sący pomoc rannym kapelani i personel medyczny, 
a także żołnierze Wojska Polskiego idący zza Wisły 
na pomoc, wbrew sowieckim rozkazom i bez wsparcia 
ze strony dowództwa Armii Czerwonej.

2 października 1944 r., gdy powstanie upadło, 
znaczna część dowódców AK, w tym komendant 
główny gen. Tadeusz Komorowski «Bór», dostała się 
do niewoli niemieckiej, część zaś, na czele z jego na-
stępcą gen. Leopoldem Okulickim «Niedźwiadkiem», 
po wyjściu z miasta pozostała w konspiracji. Cywilną 
ludność milionowego miasta Niemcy wypędzili, 
m.in. do obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulag 
121), skąd kolejnymi transportami wywożono wy-
siedleńców do innych dystryktów Generalnego 
Gubernatorstwa lub w głąb Niemiec, na przymuso-
we roboty albo do obozów koncentracyjnych. Miasto 
zostało zrównane z ziemią – jego zabytki, kościoły, 
pałace, budynki użyteczności publicznej i domy pry-
watne planowo zniszczono, w sumie w 85% zabudo-
wy ówczesnego miasta.

Gdy w styczniu 1945 r. Armia Czerwona weszła do 
zrujnowanej stolicy, Sowieci rozpoczęli aresztowania 
wśród żołnierzy Armii Krajowej. W marcu 1945 r. 
przywódcy niepodległościowego podziemia polskiego 
zostali podstępnie zwabieni przez gen. NKWD Iwana 

niezachwianym prawem w kontekście funkcjonowa-
nia tego, co nazywamy pięknym słowem „pokój”. Nie 
ma pokoju europejskiego ani światowego bez wolnej 
i niepodległej Polski. To jest przekaz, który wypływa 
z doświadczenia powstania warszawskiego.

Szanowni Państwo, uchwała, której projekt za 
sekundę przedstawię, jest oczywiście skrótem tego 
przeżycia pokoleniowego, które było i jest państwa 
udziałem. W tym skrócie będzie mowa m.in. o jed-
nym bardzo ważnym wydarzeniu, które też chciałbym 
tutaj podkreślić i rozwinąć. Obchodzimy z jednej stro-
ny siedemdziesiątą piątą rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego, a z drugiej strony – piętnastą rocz-
nicę istnienia Muzeum Powstania Warszawskiego 
w Warszawie, stale pod tą samą dyrekcją Jana 
Ołdakowskiego. W Warszawie – w mieście, które, 
jak państwo wiedzą, przez te 15 lat było zarządzane 
przez bardzo wiele osób i różne opcje ideowe, poli-
tyczne. I możemy sobie powiedzieć chyba zgodnie, 
jako senatorowie, że są takie momenty w naszej hi-
storii – a tym momentem okazał się rok otwarcia 
Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli rok 2004 
– kiedy ktoś konkretny potrafi podjąć decyzję i mieć 
odwagę, żeby tę decyzję podjąć, a decyzja ta okazuje 
się mieć niesamowite znaczenie, wykraczające nawet 
poza horyzont tej osoby.

Dzisiaj rano o 7.00 byłem w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, bo tam znajdują się ekipy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo, ale będę musiał 
zwrócić uwagę…)

Tak, już…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …bo 20 minut 

minie…)
…kończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …a pan nie 

przeczyta projektu uchwały.)
Tak, dobrze. Ostatnie zdanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo prze-

praszam…)
Ostatnie zdanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo prze-

praszam, Panie Senatorze…)
Dobrze.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …ale my chce-

my tę uchwałę podjąć.)
Tak jest.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo.)
Ostatnie tylko zdanie, à propos Muzeum Powstania 

Warszawskiego, i już czytam projektowaną uchwałę. 
Mianowicie rozmawiałem tam z dyrektorem Janem 
Ołdakowskim, który powiedział mi jednoznacznie, 
że tak, do dzisiaj wycieczki szkolne z całej Polski 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) harcerzom, przyłączającym się do powstania ochot-
nikom, personelowi medycznemu, wspierającym 
walczących duchownym i ludności cywilnej. Cześć 
i chwała Bohaterom! Nigdy o Nich nie zapomnimy! 
Dziękujemy także tym sojusznikom, którzy na arenie 
międzynarodowej wsparli militarnie, dyplomatycznie, 
a także moralnie walczącą Warszawę i dramatyczne 
polskie starania o prawo do wolności i niepodległości.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym RP «Monitor Polski»”. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do wnioskodawcy.

Przypominam, że wnioskodawcą jest również se-
nator Jan Żaryn.

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

Otwieram dyskusję.
Senator Wiatr. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Prezesie! 

Drodzy Uczestnicy Powstania Warszawskiego! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Bardzo dziękuję panu senatorowi Żarynowi za tę 
uchwałę. Dziękuję wszystkim, którzy nad nią pra-
cowali.

Chciałbym się podzielić pewnym osobistym świa-
dectwem, które w dniu 1 sierpnia ma szczególne zna-
czenie.

Pamięć o etosie powstania warszawskiego, 
o Szarych Szeregach ukształtowała moją osobę i moje 
harcerstwo. Bohaterem mojej drużyny był Janek 
Bytnar, który zginął rok wcześniej, przed powsta-
niem, ale wiemy, że jego bliscy współpracownicy 
brali udział w powstaniu warszawskim. Miałem ten 
zaszczyt, że na ręce matki Janka Bytnara składałem 
przysięgę harcerską, a na jego grobie wielokrotnie 
taką przysięgę odbierałem od moich harcerzy.

1 sierpnia w Warszawie na Powązkach jestem pra-
wie co roku od prawie 50 lat. Szczególnie pamiętam 
rok 2004, o którym wspomniał pan senator. W tym 
czasie zorganizowaliśmy zlot Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Wtedy, można powiedzieć, po raz 
pierwszy od 60 lat tak uroczyście zorganizowano 
obchody, na placu powstańców, z defiladą. Bardzo 
sobie cenię zdjęcie, które mam na mojej stronie, 
gdzie razem z prezydentem Warszawy panem 
Lechem Kaczyńskim, panem prezesem Jarosławem 
Kaczyńskim otwieramy defiladę spod warszawskiego 
ratusza na plac powstańców.

Sierowa, wywiezieni do Moskwy i w czerwcu 1945 r. 
osądzeni pod zarzutem dywersji na tyłach Armii 
Czerwonej oraz kolaboracji z Niemcami. Trzech 
spośród szesnastu oskarżonych – ostatni dowódca 
AK gen. Leopold Okulicki, Delegat Rządu na Kraj 
i wicepremier Jan Stanisław Jankowski oraz jeden 
z członków Krajowej Rady Ministrów Stanisław 
Jasiukowicz – zostało skazanych na wieloletnie kary 
więzienia i zginęło w sowieckich kazamatach, nigdy 
nie doczekawszy wolności. Kazimierz Pużak, prze-
wodniczący Rady Jedności Narodowej, po powrocie 
z Moskwy został aresztowany przez polskich komu-
nistów i zmarł w stalinowskim więzieniu. W latach 
1945–1956 tysiące powstańców warszawskich, którzy 
nie zdołali wyemigrować z kraju pozostającego pod 
władzą komunistów, trafiało do więzień, wśród nich 
słynni Zośkowcy – którzy w czasie powstania m.in. 
wyzwolili obóz KL Warschau („Gęsiówka”), ratując 
znajdujących się tam Żydów – oraz Jan Rodowicz 
„Anoda”, zamordowany w gmachu Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego w styczniu 1949 r.

W okresie PRL starano się odebrać Polakom pra-
wo do uroczystego celebrowania rocznicy insurekcji 
m.in. na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach, gdzie znajdują się mogiły powstańcze 
z charakterystycznymi białymi krzyżami. Mimo iż 
po 1956 r. władze formalnie zmieniły swój stosunek 
do powstańców, to jednak aparat bezpieczeństwa na-
dal inwigilował ich i próbował zastraszyć. Dopiero 
tuż przed upadkiem komunizmu władze zgodziły 
się na wybudowanie ku czci poległych powstańców 
Pomnika Powstania Warszawskiego. Na Muzeum 
Powstania Warszawskiego – które otwarto m.in. dzię-
ki osobistemu zaangażowaniu ówczesnego prezyden-
ta miasta śp. Lecha Kaczyńskiego – ludność stolicy 
i całej Polski musiała czekać do 2004 r.

Teraz co roku 1 sierpnia o godzinie 17.00 – godzi-
nie „W” – Polacy w kraju i poza jego granicami za-
trzymują się na chwilę, by oddać cześć bezprzykład-
nej odwadze i ofierze powstańców warszawskich oraz 
bohaterskiego miasta. Polska pamięta, że powstańczy 
zryw do nierównego boju z Niemcami zmierzał nie 
tylko do wyzwolenia stolicy, ale także do zagwaran-
towania niepodległości całego kraju i powstrzyma-
nia przeczuwanej sowietyzacji Polski nadciągającej 
wraz z ofensywą Armii Czerwonej i utworzeniem 
podporządkowanego Stalinowi Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego. Był on również próbą 
wzmocnienia pozycji Polski w koalicji antyhitlerow-
skiej w obliczu rosnącej roli ZSRR – niestety nasi 
alianci (Amerykanie i Anglicy) wybrali sojusz z jed-
nym z okupantów w imię zwycięstwa nad drugim.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 
wszystkim powstańcom warszawskim – żołnierzom, 
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(senator K. Wiatr) wiązaniem wobec was, którzy przetrwaliście, i wobec 
tych, którzy wtedy odeszli, oddając życie. Chwała 
męczennikom! Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ja zgłoszę wniosek formalny 

o ograniczenie czasu wystąpień do 5 minut, ponie-
waż w przeciwnym razie podejmiemy uchwałę bez 
naszych gości.

Czy ktoś jest przeciwnego zdania?
(Głosy z sali: Nie.)
Dziękuję.
Bardzo proszę, 5 minut.
Dziękuję bardzo.

Senator Robert Gaweł:

Szanowni Powstańcy Warszawy! Panie Marszałku! 
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Prezesie!

Postaram się skrócić wypowiedź do tego, co po-
winno tutaj bardzo mocno wybrzmieć. Odłożę na bok 
wszystkie spory polityczne, które były wtedy, przed 
75 laty, i które także dzisiaj są żywe, szczególnie 
wśród historyków.

Chcę powiedzieć z tej trybuny, że to, co Niemcy 
robili w czasie tej bitwy, w czasie powstania war-
szawskiego, było ludobójstwem, i o tym zapominać 
nie możemy. Połowa jednostek, które brały udział 
w walkach z powstańcami warszawskimi, nie mówiła 
po niemiecku. Oprócz oddziałów niemieckich skiero-
wano także bataliony azerskie, bataliony RONA ‒ to 
byli renegaci rosyjscy, którzy walczyli z naszymi po-
wstańcami. Byli także Ukraińcy i najbardziej zwyrod-
niałe jednostki niemieckie, jak brygada Dirlewangera. 
Wspomnienia powstańców, wspomnienia ludności 
cywilnej, tych, którzy powstanie przeżyli, są za-
trważające. Nam dzisiaj nie mieści się w głowie, jak 
można było posunąć się do takiego okrucieństwa. 
Dowódca oddziałów niemieckich, które ściągnięte 
zostały z Kraju Warty, batalionów policyjnych, Heinz 
Reinefarth wsławił się właśnie niesamowitą działal-
nością zbrodniczą. My musimy też pamiętać, że on po 
wojnie był burmistrzem w Niemczech w Szlezwiku-
Holsztynie i dopiero w 2014 r. ‒ po tylu latach od 
zakończenia wojny ‒ władze tego miasta uznały jego 
zbrodniczą działalność i przeprosiły Polaków.

Myślę, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia 
nie tylko w Polsce. Bo to, co dzieje się w Warszawie, 
wszystkie władze Warszawy… A szczególnie to, co 
jest od 15 lat… Budowa muzeum była przełomem. 
To powstanie jest zwornikiem naszej świadomości 
i tożsamości. Bez pamięci o nim naród nie będzie 
rozumiał, czym była historia i czym jest wolność. 

Miałem zaszczyt blisko współpracować z tym po-
koleniem harcerzy, z naczelnikiem Szarych Szeregów 
Stanisławem Broniewskim „Orszą”, z Zofią Florczak. 
Miałem też okazję wielokrotnie spotykać się z córką 
Antoniego Chruściela „Montera”, harcerką, harcmi-
strzynią, bardzo zasłużoną dla Związku Harcerstwa 
Polskiego pracującego poza granicami kraju. Miałem 
okazję wielokrotnie spotykać się z powstańcem 
Stanisławem Sieradzkim „Świstem”, który wal-
czył w Batalionie „Zośka” na Woli, na Starówce, na 
Czerniakowie. Był trzykrotnie ranny, a jego życiorys 
dobrze pokazuje niezwykle trudne losy naszej powo-
jennej historii. Został aresztowany przez NKWD w li-
stopadzie 1944 r., potem był w obozie w Majdanku. 
W 1949 r. był ponownie aresztowany, przez funkcjo-
nariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 
W 1950 r. przez sąd wojskowy w Warszawie został 
skazany na 10 lat więzienia, a w 1953 r. przez sąd 
w Rzeszowie – na karę śmierci. Przez 3 lata oczekiwał 
na wykonanie wyroku. Został zwolniony w listopa-
dzie 1956 r. Odznaczony licznymi odznaczeniami, 
w tym srebrnym krzyżem Virtuti Militari i dwukrot-
nie Krzyżem Walecznych.

Szanowni Państwo, czasami spotykamy się z pew-
nymi dywagacjami, nie wiem, czy do końca nauko-
wymi, z przemyśleniami na temat roli i sensu powsta-
nia warszawskiego. Chciałbym zwrócić uwagę na 2 
niezwykle ważne myśli. Otóż świadomość zagro-
żenia sowieckiego była w tamtym czasie ogromna. 
Pamiętam, że już w 1943 r. w harcerskiej podziemnej 
prasie konspiracyjnej pojawiały się bardzo dojrzałe 
analizy dotyczące zagrożenia sowieckiego związa-
nego z frontem wschodnim. Świetnie zdawano sobie 
z tego sprawę i przygotowywano się.

Druga myśl. Chcę podkreślić, że Szare Szeregi 
były przede wszystkim organizacją wychowawczą, że 
program „Dziś – jutro – pojutrze” cechowało myślenie 
z niezwykłą odpowiedzialnością o młodzieży, nie 
tylko harcerskiej, ale całej młodzieży. I było to myśle-
nie o dniu jutrzejszym. Akcje zbrojne organizowane 
przez Szare Szeregi to była po prostu konieczność. 
Nie mam wątpliwości, że taką koniecznością było 
też powstanie warszawskie ‒ powstanie warszawskie 
wzniecone w obronie godności Polaków, ale także 
w obronie naszej ukochanej ojczyzny, Polski. Bardzo 
za to dziękujemy.

Pamiętamy też o ofiarach Woli, ofiarach ludności 
cywilnej, przez dziesiątki lat ukrywanych i zapo-
mnianych.

Krew męczenników powstania warszawskiego sta-
ła się podstawą zbudowania nowej rzeczywistości, 
ale także stanowiła niezwykłą siłę do przetrwania 
strasznie trudnego czasu PRL. Myśmy wtedy o tym 
pamiętali, to nam pomagało, to było naszym zobo-
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(senator R. Gaweł) Mam żal do państwa, spośród których tak wspa-
niałe postaci tu występują: prof. Wiatr, współtwór-
ca odrodzenia niepodległego harcerstwa, autor tej 
uchwały oraz wielu innych, apologeta niepodległości, 
tudzież – no, już może nie będę rozszerzał – czoło-
wy bojownik o niezawisłość i suwerenność, nawet 
z pominięciem zjednoczonej Europy… Gdy propo-
nowałem, aby właśnie dzisiaj, zamiast tego kolejne-
go papieru – moim zdaniem przydługiego, a nawet 
w pewnych momentach sprzecznego – złożyć swoisty 
hołd i na grobach, wyszarzałych, niszczonych przez 
czas i wiatr, a może nawet przez komercję, umieścić 
ten oto znaczek…

(Senator Jan Rulewski prezentuje przypięty do 
marynarki kotylion ze Znakiem Polski Walczącej)

…ten symbol Polski wieleset lat walczącej o nie-
podległość, to państwo to skreślili. Tylko 1 osoba 
to poparła, a 8 się wstrzymało. Pytam: jakie geny 
w was tkwią, że dzisiaj, w obliczu kończącej się już 
kadencji ten Senat, który nigdy nie umiał się zdobyć 
na jedną wspólną ustawę, nie mógł w tej sprawie być 
zjednoczony, w sprawie tych ludzi, oddać im hołd 
razem z nimi, a nie po czasie?

Mam żal. Gorzej: to boli. Pozwólcie, że będę to 
przeżywał osobiście. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! A przede wszyst-

kim Wy, Drodzy Powstańcy Warszawscy!
Miałem zaszczyt 31 lipca 2004 r. uczestniczyć w uro-

czystości otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego 
jako ówczesny przewodniczący Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy, kiedy śp. pan prof. Lech Kaczyński otwierał 
to muzeum i kiedy można było powiedzieć, że powstało 
ono w bezprecedensowy sposób, w niecałe 2 lata i dzię-
ki ogromnemu wysiłkowi ludzi, którzy pracowali po 
24 godziny. Była to realizacja zobowiązania, które miało 
wymiar moralny. Wreszcie zbudowano muzeum, które 
upamiętnia powstanie. Historia samego muzeum, długie 
okresy dyskusji, sporów, zmiany koncepcji powodowały, 
że nic nie można było zrobić. W tamtym czasie udało się 
jednak stworzyć muzeum, które w sposób diametralny 
zmieniło świadomość w Polsce – ale nie tylko w Polsce 
– w zakresie powstania warszawskiego. To po pierwsze.

Po drugie, znamy powstanie warszawskie przede 
wszystkim dzięki unikalnej na skalę światową doku-
mentacji fotograficznej i filmowej. Płk Jan Rzepecki, 
szef BIP, doskonale zdawał sobie sprawę z wagi i siły 
oddziaływania wizualnych środków przekazu. Już 
w 1942 r. w ramach BIP powołał do życia podwydział 
„Rój”, który miał realizować dokumentację fotogra-

Dlatego musimy o nim mówić, ale musimy także wy-
chodzić z tą wiedzą dalej.

Dzisiaj w Gnieźnie, mimo że mnie tam nie ma, 
organizujemy po raz kolejny godzinę „W”. To jest 
przemarsz od pomnika upamiętniającego dowódcę 
„Parasola” Adama Borysa, który urodził się pod 
Gnieznem, aż do deptaka, gdzie właśnie wyje sy-
rena ‒ wśród ogródków, gdzie ludzie jedzą obiad, 
gdzie są restauracje. I niesamowite jest to wrażenie, 
gdy przywołujemy powstanie, które tyle lat temu się 
odbyło, a nadal jest tu żywe.

Pamiętam, jak przemawiałem przed 2 laty, gdy 
byli także turyści z Niemiec, ciesząc się, że przyjeż-
dżają Polskę odwiedzać – była taka rekonstrukcja 
historyczna pokazująca to okrucieństwo, które wtedy 
było – i mówiłem: dobrze, że przyjeżdżacie, bo chodzi 
o to, żebyście wiedzieli, co wasi ojcowie tutaj robi-
li. I dlatego musimy mieć swój przekaz, swój silny 
przekaz historyczny.

Szanowni Państwo, myślę, że to, co w Warszawie 
dzieje się dzisiaj i każdego roku… Ta pamięć, która 
jest zbudowana, musi przetrwać i będzie trwała. „Nie 
złamie wolnych żadna klęska”. Chwała bohaterom! 
(Oklaski)

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powstańcy!
5 minut to bardzo mało, zwłaszcza że uchwała 

jest dość długa – ale może to jest jakieś rozwiązanie.
Niewątpliwie to powstanie było wielkie, heroiczne 

i nie ma ono precedensu na świecie i w Europie. Ale 
chyba jeszcze głębsza była trauma popowstaniowa, 
bo trwała dłużej i do dzisiaj trwa. Pytania o klęskę, 
pytania o straty są nadal aktualne.

Ja zaś powiem o waszym sukcesie. Ten sukces 
polega – o czym tutaj mówiono – na przekazie skiero-
wanym do innych pokoleń, że wy, my, a przedtem le-
gioniści, którzy zresztą też brali udział w powstaniu, 
uczestniczmy w wielkiej sztafecie pokoleń, budowie 
szańców niepodległości i wolności. Na pytanie, jak to 
się stało i dlaczego tak się stało, może być tylko jedna 
odpowiedź: Polacy wyssali pragnienie niepodległości 
i wolności z mlekiem matki.

Przesłaniem powstania, wynikającym z jego 
strukturalnego składu, z tego, że uczestniczyli w nim 
wszyscy – żołnierze kadrowi, mieszkańcy i ochotni-
cy – było na pewno pragnienie, żeby niepodległość 
oznaczała przynajmniej wspólnotę.
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(senator J.M. Jackowski) Przystępujemy do głosowania nad projek-
tem uchwały w 75. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem 
projektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 75. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

Pozwólcie państwo, że podejdę do państwa i prze-
każę państwu uchwałę.

(Wszyscy wstają)
(Marszałek wręcza uchwałę zaproszonym gościom 

- powstańcom warszawskim)
(Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godzi-

ny 13.20.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tylko 3 minuty?)
Żeby państwo mogli wyjść.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 17  
do godziny 13 minut 21)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzynaste-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty w druku nr 1243, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1243 A i 1243 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Nie ma pana senatora Cichonia na sali?
(Głos z sali: Nie ma.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Rany boskie, jest nie-

obecny.)
Muszę zrobić 5 minut przerwy w takim razie.
(Rozmowy na sali)
Nie, bo jest jeszcze sprawozdanie mniejszości, 

tak że…
Ogłaszam 5 minut przerwy. Przerwa do godziny 

13.25.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 22  
do godziny 13 minut 25)

ficzną i filmową. Fotografowie powstańczy posługi-
wali się optymalnym w tamtych warunkach sprzętem 
zdjęciowym. Używano małoobrazkowego aparatu 
marki Leica, co było wtedy nowością, do którego 
można było stosować bogate wyposażenie dodatkowe, 
w tym teleobiektywy. Materiały negatywowe były 
firmy Ilford, bardzo czułe, brytyjskie, pochodzące 
ze zrzutów. Sylwester Braun „Kris” stwierdził krót-
ko, mówiąc o swojej pracy: „Rozkazów żadnych nie 
otrzymywałem. Moim terenem operacyjnym była 
cała Warszawa”. Referat fotograficzny posiadał wła-
sne laboratorium i z każdego dobrego negatywu były 
wykonywane po 3 odbitki, które były następnie roz-
prowadzane do 3 miejsc. Opracowywano codzienne 
gazetki ścienne, zdjęcia drukowano w podziemnej 
prasie, na murach rozlepiano drukowaną fotogazetę 
„Tydzień w ilustracji”.

Warszawa heroicznie walczyła. Warszawa ma do-
kumentację filmową i fotograficzną godną swojego 
zbrojnego czynu. Spośród licznego grona fotografów 
znamy niestety nazwiska tylko niektórych. Wielu 
z nich walczyło nie tylko aparatem, ale również bro-
nią. Pozwólcie państwo, że ich wymienię: Władysław 
Bala, Halina Balówna, Stefan Bałuk, Stanisław 
Barański, Jerzy Beeger, Sylwester Braun, Tadeusz 
Bukowski, Jerzy Chojnacki, Wiesław Chrzanowski, 
Lech Gąszewski, Eugeniusz Hanemann, Eugeniusz 
Lokajski, Stanisław Kopf, Michał Lubicz-Stabrowski, 
Elżbieta Łaniewska, Stefan Rassalski, Leszek Rueger, 
Andrzej Ryttel, Irena Skotnicka, Stanisław Sommer, 
Wincenty Szober, Henryk Śmigacz, Jerzy Świderski, 
Jerzy Miedza-Tomaszewski, Jerzy Zarzycki, Wacław 
i Sabina Żdżarscy. Pamiętajmy przy tej okazji, że 
dzięki ich heroicznej postawie mamy dokumentację, 
mamy obraz tych tragicznych i niezwykłych dni.

Na koniec chciałbym powiedzieć, że powstanie 
warszawskie to jest przede wszystkim Warszawa, 
ale to także Mazowsze i cały kraj. W moim okręgu 
wyborczym, w Ciechanowie, jest – o czym może mało 
kto wie – pomnik 300 mieszkańców Ciechanowa, 
którzy zginęli w powstaniu warszawskim. Pokazuje 
to, że miało ono wymiar ogólnonarodowy. Chwała 
bohaterom! (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Czesław 

Ryszka i Robert Mamątow złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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orzekania co do kwestii kary. I w związku z tym pa-
dły tutaj 2 propozycje zmian.

Pierwsza propozycja… Ja może będę mówił 
o wnioskach większości, bo pan senator Pociej powie 
o wnioskach mniejszości.

Pierwsza propozycja dotyczy kwestii – właści-
wie o tym jeszcze nie powinienem mówić, ale wła-
śnie teraz napomknę – skutku złożenia sprzeciwu 
przez prokuratora, w razie gdyby sąd, orzekając 
o środku zapobiegawczym, stwierdził, że możliwe 
jest zastąpienie tymczasowego aresztowania kau-
cją. I wprowadza się tutaj taką regułę, że skutek 
w postaci zwolnienia danego człowieka z aresztu 
tymczasowego po zapłacie kaucji, nie następuje 
w razie sprzeciwu prokuratora. Czyli że nastąpi 
on dopiero w razie uprawomocnienia się orze-
czenia. Bo, przypominam, wedle tej propozycji 
prokurator może złożyć nie tylko sprzeciw, lecz 
także, podobnie jak było dotychczas, również zaża-
lenie na zmianę tego środka, czyli zamianę aresztu 
tymczasowego na kaucję. No i proponuje się w tej 
ustawie, żeby ten czas przeciągnął się do momentu 
uprawomocnienia się orzeczenia. W ramach popra-
wek, które przedłożę, m.in. właśnie do tej kwestii 
się ustosunkowano, precyzując moment, w jakim 
prokurator może dokonać owego sprzeciwu. To jest 
poprawka pierwsza.

Następnie jest poprawka do art. 350a, która to 
regulacja dotyczy możliwości odczytywania zeznań 
świadków, jak również innych przeprowadzonych 
dowodów. I to jest właśnie poprawka o charakterze 
redakcyjnym, aczkolwiek chyba bardzo celowa, bo 
precyzująca, że można odczytać jedynie zeznania 
tych świadków, którzy już byli przesłuchani w tymże 
charakterze.

I może teraz najważniejsza z poprawek, a właści-
wie 2 najważniejsze, ostatnie. Jedna dotyczy właśnie 
kwestii możności przeprowadzenia dowodu w razie 
usprawiedliwionego niestawiennictwa obrońcy lub 
oskarżonego. To poprawka, która wprowadza do-
precyzowanie warunków żądania powtórzenia tego 
dowodu czy to przez oskarżonego, czy przez obroń-
cę, albowiem tutaj proponuje się sformułowanie tego 
uprawnienia w sposób dający oskarżonemu i obrońcy 
pewne prawo podmiotowe, a nie uzależnienie od swo-
jego rodzaju uznania, tak jak to jest w dotychczaso-
wych paragrafach następnych do art. 378a. Tam było 
takie sformułowanie, które właściwie pozostawiało 
sądowi swobodę co do tego, czy dopuścić to pono-
wienie dowodu, czy nie. A w tej chwili proponujemy, 
żeby to było sformułowane w ten sposób, że właści-
wie to żądanie jest dla sądu wiążące, poprzez formu-
łę, która brzmi tak: sąd uwzględnia wniosek, jeżeli 
nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie 
rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie 
dowodowe na podstawie §1, była usprawiedliwiona, 

Wicemarszałek Marek Pęk:

Wznawiam obrady.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 

senatora Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przedmiotem rozpoznania jest ustawa o zmia-

nie kodeksu postępowania karnego oraz niektórych 
ustaw. Jest to dosyć radykalna zmiana procedury, 
zmierzająca do przyspieszenia postępowań, m.in. po-
przez wprowadzenie… Chodzi tu o zbędne z racjo-
nalnego punktu widzenia ogłoszenia i uzasadnienia 
orzeczeń do tzw. pustej sali. Bo to przecież niepo-
trzebnie zajmowało czas.

Poza tym ustawa realizuje to, co wyszło od nas, 
z Senatu, a mianowicie przepis, który wprowadza 
zasadę podobną jak w przypadku innych procedur: 
jeżeli ostatni dzień terminu na dokonanie czynności 
prawnej przypada w wolną sobotę, to przesuwa się 
go na następny, popularnie mówiąc, dzień pracujący, 
czyli z soboty na poniedziałek. No i jeszcze wiele 
różnych innych rozwiązań tutaj wprowadzono.

Na posiedzeniu komisji skupiliśmy się właściwie 
głównie na tych kwestiach, które są związane z, jak 
można by to ogólnie określić, prawem do obrony. 
Proponuje się bowiem wprowadzenie regulacji, która 
by pozwalała na przeprowadzenie dowodu w razie 
niestawiennictwa, nawet usprawiedliwionego, oskar-
żonego lub obrońcy. Motywuje się to tym, że chce się 
przyspieszyć postępowanie.

Zarazem ten przepis, a mowa konkretnie o propo-
nowanym art. 378a kodeksu postępowania karnego, 
wprowadza regułę, że jeżeliby w wyniku przeprowa-
dzenia takiego dowodu doszło do naruszenia prawa 
do obrony, to można by się domagać – mówię tak 
w uproszczeniu oczywiście – ponowienia tego do-
wodu na następnej rozprawie. I w tej kwestii była 
dyskusja. Zaraz powiem, jakie były jej wyniki.

Druga kwestia też jest związana z prawem do 
obrony, a w zasadzie z respektowaniem takiej tra-
dycyjnej już zasady, że sąd drugiej instancji… że 
powinna być zachowana dwuinstancyjność postępo-
wania, w związku z czym sąd drugiej instancji nie 
może skazać oskarżonego, jeżeli w pierwszej instancji 
zapadło uniewinnienie, jak również – ta zasada też 
była przedmiotem dyskusji – sąd drugiej instancji nie 
powinien dokonywać zmiany kary na najsurowszą, 
taką jak kara dożywotniego pozbawienia wolności, 
w razie gdy orzeczenie wydane w pierwszej instancji 
nie było tak surowe. No, motywuje się tę zasadę, tak 
jak mówiłem, tym, że powinna być dwuinstancyjność 
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(senator sprawozdawca Z. Cichoń) sta, druga zdarza się bardzo rzadko. Dotychczasowe 
brzmienie przepisów jest następujące: „Sąd odwo-
ławczy nie może skazać oskarżonego, który został 
uniewinniony w pierwszej instancji lub co do które-
go w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo 
umorzono postępowanie”. I przepis §3: „Sąd odwo-
ławczy nie może zaostrzyć kary przez wymierzenie 
kary dożywotniego pozbawienia wolności”. To jest 
to, o czym przed chwilą mówił pan senator Cichoń, 
czyli że wcześniej ustawodawca wyszedł z takie-
go oto założenia, iż jeżeli chodzi o karę dożywot-
niego pozbawienia wolności, w przypadku takiej 
dolegliwości, oskarżony nie może być pozbawiony 
zasady dwuinstancyjności, zwłaszcza że kiedy sąd 
odwoławczy tylko zaostrza karę, to nie przysługuje 
kasacja. Przywołam tutaj bardzo głośne ostatnio wy-
darzenia, kiedy to po latach odsiadki – a kary były 
bardzo wysokie – okazywało się, że człowiek nie 
popełnił danej zbrodni. Uważam, że przy takich za-
grożeniach ten dotychczasowy pomysł ustawodaw-
cy, zabraniający orzekania przez sąd odwoławczy 
kary dożywotniego pozbawienia wolności, jest jak 
najbardziej słuszny. Co więcej, takich spraw zdarza 
się bardzo mało. W związku z tym nie sądzę, żeby 
akurat to mogło w jakiś istotny sposób przyspieszyć 
orzekanie i ulżyć wymiarowi sprawiedliwości.

Jeżeli zaś chodzi o §1, ten, z którego wyrzuca się 
warunkowe umorzenie postępowania, a zapewne jest 
to częstsze wydarzenie, to uważam – dlatego zgłosi-
łem wniosek, popierałem… i głosowałem przeciwko 
takiemu rozwiązaniu – że absolutnie nie powinni-
śmy pozbawiać tego przymiotu dwuinstancyjności 
i pogarszać sytuacji ludzi, wobec których warunko-
wo umorzono postępowanie. Kiedy to warunkowe 
umorzenie następuje? Ano najczęściej wtedy, kiedy 
oskarżony idzie na współpracę. On korzysta z pewnej 
możliwości, ułatwia w jakimś zakresie wymiarowi 
sprawiedliwości zakończenie sprawy, otwiera się 
przed tym wymiarem sprawiedliwości, a to przecież 
jest również pomoc dla wymiaru sprawiedliwości, 
bo wtedy postępowanie jest krótsze. Jeżeli wyelimi-
nujemy taką możliwość, to wkrótce przekonamy się 
o tym, że doprowadzi to wręcz do czegoś innego, do 
wydłużenia procedur, ponieważ oskarżeni, nie mając 
pewności, co będzie w drugiej instancji, nie będą szli 
na współpracę.

Teraz pozostałe 2 wnioski, poprawki, które nie 
znalazły uznania komisji. Jeden dotyczy w art. 1 
pktu 33, który to punkt w lit. b w §3 stanowi, co na-
stępuje: „Jeżeli prokurator oświadczy, najpóźniej na 
posiedzeniu po ogłoszeniu postanowienia wydanego 
na podstawie §2, że sprzeciwia się zmianie środka 
zapobiegawczego, postanowienie to, w zakresie do-
tyczącym zmiany tymczasowego aresztowania na 
poręczenie majątkowe, staje się wykonalne z dniem 
uprawomocnienia”.

a uzupełniające przeprowadzenie dowodu nie wyma-
ga stawiennictwa osób zamieszkujących za granicą.

I następna poprawka, którą zaproponowaliśmy. 
To w odniesieniu do tej zasady, o której mówiłem, 
funkcjonującej od dziesiątków lat, że sąd nie może 
skazywać osoby na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności w sytuacji, kiedy miałby to czynić właśnie 
jako sąd apelacyjny, a więc sąd drugiej instancji, albo-
wiem byłoby to praktycznie pozbawienie w zakresie 
wymiaru kary tego oskarżonego zasady dwuinstan-
cyjnego postępowania, która przecież jest zasadą kon-
stytucyjną, zapisaną bodajże w art. 174 albo art. 178 
konstytucji. I tę kwestię rozstrzygnęliśmy podobnie 
w odniesieniu do proponowanego, a właśnie, tak jak 
mówię, nie zaakceptowanego przez komisję rozwią-
zania, zgodnie z którym również w razie warunko-
wego umorzenia postępowania karnego sąd drugiej 
instancji mógłby jednak orzec karę.

Tak że propozycje w tym zakresie zostały złożo-
ne. Trochę dalej są propozycje mniejszości, w dużej 
mierze współbrzmiące z tymi propozycjami, ale to, 
jak myślę, pan senator Pociej przedstawi. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, senatora Aleksandra Pocieja, 
o przedstawienie wniosków mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym przedstawić wnioski mniejszości. 

Generalnie należy uznać, i bardzo się z tego cieszę, 
że bodajże pierwszy raz w tej kadencji w końcu zaję-
liśmy się przyspieszeniem procedur. Chciałbym po-
dziękować ministerstwu, że po latach zajmowania 
się przez nie kadrami i ustrojem, czyli zmianami, 
które dla obywateli niczego nie wnosiły, jest ten pro-
jekt, ponieważ faktycznie Polacy czekają na to, iżby 
w Polsce procedury były tego typu, że będą oni mogli 
dochodzić sprawiedliwości szybko i skutecznie.

Stwierdziwszy to, muszę też niestety powiedzieć, 
że przynajmniej 3 rozwiązania budzą olbrzymie za-
niepokojenie zarówno prawników, wykładowców, 
jak i Sądu Najwyższego, a także samorządów praw-
niczych.

Zacznę od art. 454. Jak już mówił przed chwi-
lą pan senator Cichoń, ta poprawka, która została 
zaaprobowana przez większość komisji, dotyczy 2 
następujących sytuacji. Jedna z nich jest dosyć czę-
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(senator sprawozdawca A. Pociej) chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennic-
two, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy 
stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie 
złożył jeszcze wyjaśnień”. Co prawda w następnych 
paragrafach jest zaproponowany pewien mechanizm, 
ewentualne powtórzenie tych czynności, ale nie ulega 
żadnej wątpliwości, że jest to niezgodne z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego, z motywami 33 i 37, jak 
również z całą preambułą tej dyrektywy.

Chciałbym przywołać w tym zakresie art. 1 tego 
przedłożenia: niniejsza ustawa w zakresie swo-
jej regulacji realizuje postanowienia dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa 
dostępu do adwokata w postępowaniu. Otóż, jeżeli 
się przywołuje ten akt, to w przedłożeniu powinno to 
być skoordynowane. Propozycje powinny uwzględ-
niać akt, do którego się tu nawiązuje. Niestety, 
Panie Ministrze – to jest we wszystkich opiniach, 
do których miałem dostęp – jest dokładnie odwrot-
nie. Proszę spojrzeć… Ja oczywiście rozumiem, że 
na pewno jednym z największych problemów jest 
obstrukcja procesowa. Żaden praktyk nie powie 
inaczej. Ale jeżeli w przypadku jednego rozwią-
zania – podkreślam, to też krytykowano – mówicie 
państwo, że musi być przynajmniej obrońca bądź 
pełnomocnik, to dlaczego nie chcecie wprowadzić 
tego samego rozwiązania tutaj? Rzadko zdarza się… 
Ja rozumiem, że ludzie, których te sprawy osobi-
ście dotyczą, mogą wyprawiać różne rzeczy i pró-
bować unikać wymiaru sprawiedliwości. Ale jeżeli 
mówi się, że nieobecność jest usprawiedliwiona, to 
przynajmniej – to jest minimum – powinien być tu 
uwzględniony obrońca.

W związku z tym bardzo bym prosił pana ministra 
o uwzględnienie tych 2 poprawek, abyśmy mogli, ja 
i członkowie mojego klubu, z czystym sercem za-
głosować za tymi rozwiązaniami, abym mógł wyjść 
z tej sali i powiedzieć, że tak jak wielokrotnie kryty-
kowałem działania resortu i to, co działo się wokół 
wymiaru sprawiedliwości… Będę mógł wyjść i po-
wiedzieć, że jest ustawa… Bo ona rzeczywiście idzie 
w bardzo dobrym kierunku. Tylko, tak jak mówiłem 
na posiedzeniu komisji, nagle do czegoś, czym mo-
glibyście się szczycić i co naprawdę poprawi sytuację 
obywatela, wstawiacie państwo 1, 2 przepisy, które 
znowu wzniecają zupełnie niepotrzebną dyskusję. 
Wiecie państwo, że będzie to znowu przedmiotem 
debaty i najprawdopodobniej zakończy się jakimiś 
kolejnymi akcjami międzynarodowymi w stosunku 
do tych rozwiązań.

Proszę was, żebyście uwzględnili, przynajmniej 
częściowo, te postulaty, bo dzięki temu będziecie mie-
li coś, co nie będzie kontrowersyjne, co naprawdę 
pomoże ludziom i za czym będzie mogła głosować 
i opozycja, i partia będąca u władzy. Nareszcie damy 
ludziom coś, co poprawi ich byt. Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, argument, który przytoczyło mi-
nisterstwo w tym zakresie, jest następujący: zdarzają 
się takie wypadki – tutaj przywołano jeden z ostatnich 
głośnych procesów – że w momencie zaproponowania 
takiej zmiany przy drzwiach stoją bliscy oskarżonego, 
wpłacają poręczenie majątkowe bądź składają inne 
poręczenie, na które sąd zamienia areszt, i prokurator 
nie ma żadnej możliwości, żeby się od tego odwołać, 
a więc oskarżony wychodzi na wolność. Rozumiem 
kłopot prokuratury, ale gdyby tutaj zapisać, że w ta-
kiej sytuacji należy określić termin, w jakim sąd od-
woławczy będzie musiał wydać orzeczenie, jeżeliby 
nakreślić to bardzo krótko… Gdyby taka była pro-
pozycja, to mógłbym się nad nią zastanowić. Jednak 
tutaj nie idzie w parze ta zmiana i to udogodnienie dla 
prokuratury, i sytuacja, w której sąd orzeka, że czło-
wiek może wyjść na wolność… Po tej decyzji może 
się okazać, że człowiek przez następne 1,5 miesiąca, 
miesiąc bądź nawet 2 miesiące, do uprawomocnienia 
się, czyli do decyzji sądu odwoławczego, będzie tkwił 
w areszcie.

Uważam, że z punktu widzenia… W opiniach 
Sądu Najwyższego i rzecznika praw obywatelskich 
powiedziano, że stwierdza się, że jest to absolutnie 
niedopuszczalne i jest to dolegliwość, na którą nie 
możemy się w cywilizowanym świecie zgodzić.

Teraz przechodzę do bodajże najbardziej kontro-
wersyjnego przepisu – to jest art. 378a.

Wysoka Izbo, w art. 117 § 3a proponuje się, że 
„niestawiennictwo strony, która została należycie 
zawiadomiona o czynności procesowej, niezależnie 
od jego przyczyny, nie stoi na przeszkodzie przepro-
wadzeniu tej czynności, jeżeli stawił się jej obrońca 
lub pełnomocnik. Nie dotyczy to czynności, w której 
udział strony jest obowiązkowy”. Już to rozwiązanie 
zostało bardzo mocno skrytykowane w opinii Sądu 
Najwyższego i wręcz zarzuca się mu, iż ta zmiana 
może wejść w kolizję z normami unijnymi i że, na 
tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, rozwiązanie to może być kwestionowane, 
mimo że w tym rozwiązaniu został przez minister-
stwo utrzymany jednak pewien bufor – ano taki, że 
przynajmniej musi być obrońca bądź pełnomocnik.

Co prawda podnosi się w komentarzach do tej pro-
pozycji, że obrońca bądź pełnomocnik mogą nie mieć 
takiej wiedzy, jaką ma strona postępowania, ale takie 
rozwiązanie daje przynajmniej częściową gwarancję, 
że jest chociaż obrońca. Powtarzam: takie rozwiązanie 
jest również kwestionowane. Tymczasem w art. 378a 
projektodawca idzie dużo dalej. Stwierdza się, że jeże-
li „oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, 
będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczegól-
nie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić 
postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, 
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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.
Nikt się nie zapisał…
(Senator Aleksander Pociej: Ja…)
Bardzo proszę, pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Ponieważ moje sprawozdanie było dosyć obszerne, 

ja tylko bardzo krótko powtórzę jeszcze raz ten swój 
apel. Bardzo proszę pana ministra o poparcie tych 2 
zgłoszonych poprawek. Myślę, że wtedy będziemy 
mogli się wszyscy cieszyć, bez tej łyżki dziegciu, 
z rozwiązania, które naprawdę jest dobre, które może 
usprawnić procedurę karną i dać ludziom satysfakcję 
z tego, że procesy będą szybsze. Może będzie tak, jak 
to było kiedyś, dawniej, przed wojną. Bo nawet… To 
oczywiście bardzo słabo zabrzmi, ale faktycznie na-
wet za komuny te postępowania szły szybciej. Wiem, 
że tych spraw jest coraz więcej, że wpływa ich coraz 
więcej, i absolutnie popieram waszą inicjatywę. Ja 
tylko proszę: dajmy sobie wszyscy szansę. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Zbigniew Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
No, jako obrońca nie mógłbym nie zabrać głosu 

w tej sprawie, albowiem dotykamy materii – w tych 
punktach, których dotyczą propozycje poprawek – 
bardzo istotnej, kluczowej, a więc prawa do obrony, 
prawa, które jest sformułowane nie tylko w kon-
stytucji, nie tylko w kodeksie, ale również w art. 6 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a kon-
kretnie w ust. 3 lit. a. I można by powiedzieć, że 
właśnie najbogatsze jest orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka nie w innych materiach, 
jak właśnie w materii prawa do obrony. Przypomnę 
chociażby te takie, można by powiedzieć, kamienie 
milowe w orzecznictwie Trybunału, które wskazują 
na to, że osoba zatrzymana ma prawo już od pierw-
szej chwili zatrzymania do kontaktu z adwokatem, 
a wszelkie czynności, które są dokonane z udziałem 
tej strony, czyli jakieś wyjaśnienia i inne dowody, są 
naruszeniem tego fundamentalnego prawa i rzutu-
ją na ocenę postępowania z punktu widzenia stan-
dardów właśnie art. 6 tejże konwencji, czyli prawa 

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Aleksander Pociej: To jest to samo.)
Panie Senatorze, jeżeli te sprawozdania się pokry-

wają, to proszę po prostu ograniczyć się do krótkiego 
oświadczenia.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Proszę państwa, stanowisko komisji było właści-

wie, można powiedzieć, tożsame z tym stanowiskiem, 
które przedłożyłem wcześniej, tak że może nie będę 
zabierał czasu. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
A teraz proszę senatora sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
pana senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie 
wniosków mniejszości komisji.

I tu mam podobną prośbę, Panie Senatorze – oczy-
wiście jeśli to jest możliwe.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Panie Marszałku, nie będę się powtarzał. Mógłbym 

powtórzyć tylko to, co wcześniej mówiłem, tak że 
proszę poprzednie sprawozdanie uznać również za 
sprawozdanie komisji praw człowieka.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd 
i Senat. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
sprawiedliwości.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stano-
wisko rządu? Na posiedzeniu obecny jest pan minister 
Marcin Warchoł. Panie Ministrze?

(Podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
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(senator Z. Cichoń) że sposób przeprowadzenia spowodował naruszenie 
praw oskarżonego. No, nie można, moim zdaniem, 
stawiać tego typu warunków i uzależniać powtórzenia 
dopuszczalności tej czynności od oceny sądu, czy 
prawa do obrony zostały naruszone, czy nie. Zasadą 
w demokratycznym państwie prawa jest to, że kwestia 
oceny tego, czy się bronić i jak się bronić, należy do 
oskarżonego i do jego obrońcy, w szczególności do 
obrońcy. Przypominam, że zadaniem obrońcy jest 
działać tylko i wyłącznie na korzyść oskarżonego. 
Nie może podejmować żadnych czynności, które by 
mu szkodziły. Jest wręcz zobowiązany podejmować 
czynności, na które nawet czasami oskarżony się nie 
zgadza, jeśli obrońca ocenia, że te czynności są dla 
dobra oskarżonego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
I informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Marek Martynowski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków i zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie zamierzałem pierwotnie ustosunkowywać się 

do zadawanych pytań, ale przez wzgląd na szacu-
nek dla dostojnych panów senatorów, i pana senatora 
Pocieja, i pana senatora Cichonia, uważam, że w tym 
miejscu zasadne byłoby odnieść się do podnoszonych 
tutaj zarzutów. Myślę, że jestem jednak w stanie prze-
konać panów senatorów do zmiany swojej decyzji i do 
poparcia naszego projektu w całości.

Pozwólcie państwo, że najpierw zajmę się art. 454, 
czyli zakazem ne peius. Mianowicie, tak jak pan sena-
tor już tu wskazał, dotyczy on dzisiaj następujących 
sytuacji: nie można skazać osoby uniewinnionej, nie 
można skazać osoby, wobec której umorzono postępo-
wanie, warunkowo umorzono i nie można zaostrzyć 
kary przez wymierzenie dożywotniego pozbawienia 
wolności. My proponujemy 2 zmiany – możliwość 
zaostrzenia kary poprzez wymierzenie kary doży-
wotniego pozbawienia wolności i możliwość skazania 
w przypadku, gdy dojdzie do warunkowego umorze-
nia postępowania.

Jeśli chodzi o kwestię warunkowego umorzenia… 
Sąd, który orzeka warunkowe umorzenie, wydaje 
wyrok warunkowo umarzający, najpierw orzeka winę, 

do rzetelnego procesu. To chociażby sprawa Salduz 
przeciwko Turcji. Jeśli z kolei chodzi o sprawy zwią-
zane z udziałem oskarżonego w procesie, to mamy też 
niestety doświadczenia polskie, dotyczące chociażby 
udziału oskarżonego w postępowaniu sądowym przed 
drugą instancją, które zresztą doprowadziły do tego, 
że w końcu zmieniliśmy procedurę i w tej chwili na 
swoje żądanie oskarżony ma prawo brać udział w po-
stępowaniu przed drugą instancją.

Warto wspomnieć też – skoro analizujemy ten 
art. 378, który dotyczy właśnie prowadzenia czyn-
ności pod usprawiedliwioną nieobecność obrońcy lub 
adwokata, i przy okazji jeszcze inne regulacje, które 
dotyczą obecności tychże uczestników postępowania 
– o ogólnej regule z art. 86 §2 kodeksu postępowania 
karnego, który stanowi, że udział obrońcy w postę-
powaniu nie wyłącza osobistego działania samego 
oskarżonego. Tak że pamiętajmy o tym, że to wszyst-
ko nie jest takie proste. Nie zawsze wystarczy zastąpić 
obecność oskarżonego nawet obecnością obrońcy.

Ale w imię tych zasad, o których tu ogólnie wspo-
minam – bo można by całymi godzinami na ten temat 
mówić i przytaczać bogate orzecznictwo i trybunału 
strasburskiego, i Sądu Najwyższego – popieram, gorą-
co popieram tę poprawkę, o której mówiłem, a która 
sprowadza się do właśnie wprowadzenia zasady, że 
na żądanie czy to oskarżonego, czy obrońcy dokonuje 
się powtórzenia czynności, która została wykonana 
pod ich nieobecność. Jest to zasada, która nie będzie 
uzależniała od oceny sądu i nie będzie wymagała… 

(Rozmowy na sali)
Nie chcę przeszkadzać w dyskusji pana ministra 

z panem senatorem…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, 

Panie Ministrze, bardzo proszę o skupienie. Pan se-
nator jest w trakcie wystąpienia.)

Tak że tak jak to sformułowałem we wcześniejszej 
wypowiedzi, będzie to swego rodzaju prawo pod-
miotowe oskarżonego i obrońcy do tego, żeby czyn-
ność została powtórzona. Oczywiście to wszystko 
jest przecież pozostawione ocenie tychże aktorów 
postępowania sądowego, jakimi są oskarżony i obroń-
ca. No, wiadomo, że jeżeli będzie przeprowadzony 
dowód np. z opinii biegłego, która okaże się korzystna 
dla oskarżonego, to mimo nieobecności tegoż oskar-
żonego i tegoż obrońcy oni nie będą składać wnio-
sku o powtórzenie tej czynności, bo w niczym to 
nie uszczupla praw oskarżonego ani mu nie szkodzi. 
Stąd bardzo za tą poprawką tutaj się ujmuję i proszę 
o jej przyjęcie.

W związku z tym oczywiście zbędne byłyby 
wszystkie paragrafy następne do tegoż artykułu, które 
wymagają, żeby tam wskazać, że w czasie przeprowa-
dzenia tej czynności pod nieobecność nastąpiło… no, 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) proponujemy rozwiązanie polegające na zaostrzeniu 
kary do dożywotniego pozbawienia wolności? Są to 
przypadki, są to sytuacje, w których sprawca już został 
skazany, już został uznany za winnego. Jeżeli dochodzi 
do zaostrzenia kary… Panie Senatorze, proszę zwrócić 
uwagę na to, że jedynie kara jest przedmiotem dyskusji. 
Sąd pierwszej instancji powiada tak: w tym wypadku 
należy mu się kara inna niż dożywotnie pozbawienie 
wolności, np. kara punktowa 25 lat. Ale sąd odwo-
ławczy mówi: nie, ja uważam, że on powinien być 
skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Nie 
może tego zrobić, uchyla sprawę i przekazuje do po-
nownego rozpoznania. Sąd pierwszej instancji po raz 
kolejny przedstawia takie stanowisko jak poprzednio. 
Sąd odwoławczy mówi: należy mu się dożywotnie 
pozbawienie wolności. Szanowni Państwo, do czego 
dochodzi? Do ping ponga, mamy ping pong między są-
dem pierwszej a drugiej instancji. Dlaczego sąd drugiej 
instancji w tym momencie jest sądem gorszym, który 
nie może sam z siebie skazać sprawcy na dożywotnie 
pozbawienie wolności, tylko musi uchylić i przekazać 
sprawę do ponownego rozpoznania?

Taka patologia, wywołana ciągłym uchylaniem 
i przekazywaniem do ponownego rozpoznania, zosta-
ła już przez nas zidentyfikowana. Zaradziliśmy temu. 
Zmiany, które weszły w życie 16 kwietnia 2016 r., 
przypomnę, to były bardzo duże zmiany w kierunku 
równomiernego rozkładu czasu pracy. To, co obiecy-
waliśmy przed wyborami, realizujemy. I już widzi-
my pierwsze dobre efekty. Wymiar sprawiedliwości 
przestaje funkcjonować jak piramidalna struktura, 
gdzie to sądy rejonowe są najbardziej obłożone pracą 
– co wynikało ze statystyk, teraz one się poprawia-
ją – a sądy odwoławcze troszeczkę mniej i pod byle 
pozorem następuje uchylenie wyroku i przekazanie 
do ponownego rozpoznania. Myśmy to już znacznie 
ograniczyli. Mianowicie w art. 437 wprowadziliśmy 
zasadę, zgodnie z którą uchylić można tylko w 3 przy-
padkach: jeżeli jest ne peius, jeżeli są bezwzględne 
przyczyny odwoławcze lub konieczność przeprowa-
dzenia przewodu w całości. I sądy odwoławcze wzięły 
się do pracy, już to widzimy. Rzeczywiście gros spraw 
zamiast uchylania, przekazywania do ponownego 
rozpoznania i przedłużenia prowadzenia o 2 czy 3 
lata… Sądy odwoławcze już pracują.

Sąd odwoławczy nie jest, Szanowni Państwo, 
sądem gorszym niż sąd pierwszej instancji, wręcz 
przeciwnie, są tam sędziowie bardziej doświadczeni, 
o większym dorobku, często i naukowym, i orzeczni-
czym. Tak więc jeżeli oni mówią: chcemy tego spraw-
cę skazać na dożywotnie pozbawienie wolności, on na 
to zasługuje, to mają pełne prawo to uczynić. A dzisiaj 
niestety często dochodzi do takiej sytuacji, że oni tak 
chcą, ale co z tego, skoro pierwsza instancja mówi: 
nie, 25 lat albo 15 lat, a w związku z tym po raz ko-
lejny składana jest apelacja itd., itd., i kolejne 2, 3 lata.

stwierdza sprawstwo. Czyni to w sprawach drob-
nych. Podkreślę: 3 i 5 lat to jest zakres dotyczący 
czynów, które obejmuje to warunkowe umorzenie. 
Czyli sprawca jest winien, jest sprawstwo i jest to 
zawinione sprawstwo. Co więcej, jest to przełamanie 
zasady domniemania niewinności. Od tej pory spraw-
cy już nie można, zgodnie z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego, uważać za niewinnego. Mimo że 
to nie jest wyrok skazujący, to jednak sprawca jest 
winien. A więc w przypadku, w którym dochodzi do 
wydania tego wyroku, naszym zdaniem nie ma żad-
nych przeciwwskazań do tego, żeby sąd odwoławczy 
mógł takiego sprawcę skazać.

Tego typu rozwiązania przewidują inne systemy 
prawne. Przypomnę: w prawie niemieckim, jeżeli sąd 
warunkowo umarza postępowanie po wniesieniu aktu 
oskarżenia, to takie postanowienie jest niezaskarżal-
ne; to §153a zdanie trzecie Strafprozessordnung. Jeżeli 
chodzi o regulacje europejskie, to art. 2 ust. 2 protoko-
łu dodatkowego nr 7 do Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka wprost wskazuje, że w wypadkach wska-
zanych w ustawie dopuszczalne jest uznanie oskar-
żonego za winnego drobnego przestępstwa przez sąd 
drugiej instancji w wyniku zaskarżenia wyroku unie-
winniającego sądu pierwszej instancji. Czyli można 
nawet skazać osobę, która w pierwszej instancji była 
uniewinniona. Tak daleko poszedł ustawodawca eu-
ropejski w tego typu rozwiązaniu, które przewiduje. 
Przypomnę: to art. 2 ust. 2 protokołu dodatkowego 
nr 7 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. My 
aż tak daleko nie idziemy. Proponujemy tylko, żeby 
wprowadzić tę zmianę, aby możliwość skazania była 
przewidziana w przypadku warunkowego umorzenia.

Skąd tego typu rozwiązanie? Wysoka Izbo, z ob-
serwacji praktyki. Jak pokazuje doświadczenie, w tego 
typu sytuacjach często dochodzi nawet do wieloletnie-
go opóźnienia postępowania, że wskażę następujące 
przykłady. W jednej ze spraw w Sądzie Rejonowym 
w Płocku niemożność skazania przez sąd odwoławczy 
przy warunkowym umorzeniu spowodowała wydłu-
żenie postępowania o 9 miesięcy i ten okres ulegał 
zwielokrotnieniu. Następnie w Sądzie Apelacyjnym 
w Łodzi, tutaj z kolei jest mowa o dożywotnim po-
zbawieniu wolności, postępowanie zostało wydłu-
żone o 10 miesięcy. W innej ze spraw – o przeszło 
rok i 6 miesięcy, to w Sądzie Rejonowym w Rawie 
Mazowieckiej, gdzie uchylono wyrok warunkowo 
umarzający z uwagi na niemożność skazania. Tego 
typu przykładów mamy naprawdę wiele.

Te propozycje wyszły od środowiska sędziowskie-
go. To sami sędziowie chcą mieć możliwość zaostrze-
nia kary do dożywotniego pozbawienia wolności i to 
sami sędziowie chcą mieć możliwość skazania w ra-
zie warunkowego umorzenia postępowania. Dlaczego 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) słanki art. 170 k.p.k., nie mówimy: w sądzie masz peł-
ną dowolność co do oddalenia wniosku dowodowego 
o uzupełniające przeprowadzenie dowodu. Absolutnie 
nie. Sąd jest związany wnioskiem tego oskarżonego 
o uzupełniające przeprowadzenie dowodu, jeżeli tylko 
ten wykaże, że doszło do naruszenia prawa do obrony. 
Skąd to wzięliśmy? Powiadam: z obecnego art. 185a §1, 
który wskazuje, że jeżeli w przypadku przesłuchania 
małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu przy-
gotowawczym oskarżony nie miał obrońcy, a później 
obrońca złoży wniosek o ponowne przesłuchanie tego 
podejrzanego na rozprawie… tego dziecka, bo tu mó-
wimy o dziecku – a więc dochodzi jeszcze kwestia do-
bra dziecka, kolejna wartość w tej sprawie – to dziecko 
musi zostać przesłuchane. Nie ma innej możliwości, co 
zresztą jasno wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu 
z 2011 r. A więc wniosek oskarżonego wiąże sędziego. 
W naszym przypadku też będzie wiązał sędziego, je-
żeli tylko wskaże tę minimalną okoliczność naruszenia 
prawa do obrony. I w art. 185a jest naruszenie prawa do 
obrony, i w przypadku naszego art. 378a jest naruszenie 
prawa do obrony. Powiadam: byłaby ta dowolność, 
o której wspomniał pan senator, gdybyśmy poddali 
to regułom wniosku dowodowego z art. 170. Tam sąd 
rzeczywiście ma pewne możliwości oddalenia takie-
go wniosku dowodowego, tu się zgodzimy, bo jeżeli 
wniosek jest niezasadny, jeżeli wniosek zmierza do 
naruszenia postępowania, to można go oddalić. My 
czegoś takiego nie zrobiliśmy, dlatego jest to wniosek 
obligatoryjny.

Dlaczego nie możemy zgodzić się z tą propozycją? 
De facto ta propozycja pozbawiałaby tego instrumentu 
zębów, tzn. art. 378a byłby zbędny, gdyby, tak jak tu-
taj postulowano, wprowadzić udział obrońcy. Bardzo 
łatwo wyobrazić sobie sytuację, że oskarżony nie ma 
obrońcy. I co w takiej sytuacji? On już byłby w gorszej 
sytuacji niż ten z obrońcą, czyli byłby… Oskarżonego 
nieposiadającego obrońcy stawialibyśmy w upośle-
dzonej sytuacji, ten, który ma obrońcę, od razu byłby 
w sytuacji lepszej. Zasada równości. To jest pierwszy 
argument. Drugi argument. Przepis ten, w związku 
z tym, że art. 117 §3a, o którym mówiłem, że dotyczy 
wielu sytuacji, byłby powtórzeniem art. 117, w ogóle 
straciłby swój sens i nie zapobiegałby tej obstrukcji 
procesowej w sytuacji, gdyby oskarżony dogadał się 
ze swoim obrońcą: ja przedstawiam zaświadczenie 
i ty przedstawiasz zaświadczenie. Dodatkowo jeszcze 
wprowadzałby, Szanowni Państwo, nierówność między 
sytuacją obrońcy a sytuacją oskarżonego. Dlaczego? 
Bo w tym momencie byśmy uznali, że skoro jest obroń-
ca, to czynność… jeżeli nie ma oskarżonego i jego 
obrońcy, to czynność nie może się odbyć. Zwróćcie 
państwo uwagę, że inną wiarygodnością obdarzamy 
zaświadczenie lekarskie oskarżonego i jego obroń-
cy. Mówimy tak: skoro przedkłada to zaświadczenie 
obrońca, to na pewno ma rację i na pewno w związku 

Przejdę, jeżeli państwo pozwolicie, Panie 
Marszałku, do drugiej kwestii, do art. 378a. Pan se-
nator Cichoń łaskaw był nas zapytać o rozwiązanie 
dotyczące możliwości prowadzenia rozprawy pod 
usprawiedliwioną nieobecność. Od razu precyzu-
ję: nie chodzi o przeprowadzenie rozprawy, tylko 
przeprowadzenie jednej czynności dowodowej, do-
tyczącej przesłuchania świadka. Art. 378a jest za-
razem przepisem o charakterze lex specialis wobec 
art. 117. W art. 117 jest mowa o całej czynności do-
wodowej i wszelkich czynnościach dowodowych, zaś 
w art. 378a jest mowa tylko o przesłuchaniu świadka. 
Skąd tego typu propozycja?

Szanowni Państwo, w Sądzie Okręgowym 
w Nowym Sączu z 35 terminów rozpraw odwoła-
no 21, w Sądzie Rejonowym w Chełmie z 41 za-
planowanych rozpraw nie odbyło się 35, w Sądzie 
Rejonowym w Mielcu z 99 rozpraw nie odbyło się 
48. Tego typu przykłady można mnożyć. W apelacji 
krakowskiej jest 8 przykładów, w rzeszowskiej jest 
6 przykładów. Tego typu spraw jest bardzo wiele. Jest 
fala zwolnień lekarskich przysyłanych na godzinę 
przed rozprawą. Tu była kolejna zmiana postulowana 
przez środowisko sędziowskie. Sędziowie przyszli 
z tym do nas i powiedzieli: musicie coś z tym zro-
bić, bo sobie nie radzimy. Na 48 rozpraw nie odbyła 
się połowa. W przypadkach, które analizowaliśmy, 
w konkretnych sytuacjach… Pozwólcie państwo, że 
powołam się teraz na konkretny przypadek sprawy, 
kiedy to sędzia nam napisał, że gdyby te przepisy 
obowiązywały, to zamiast obecnych przeszło 7 lat 
trwania postępowania… Szanowni Państwo, postę-
powanie trwa już 7 lat i 4 miesiące. A więc gdyby te 
przepisy obowiązywały, to nastąpiłoby zmniejszenie 
liczby terminów rozpraw o 25, nastąpiłoby znaczne 
skrócenie czasu tego postępowania, do połowy. Czyli 
gdyby udało się te przepisy wcześniej wprowadzić, 
to postępowanie nie trwałoby 7 lat, ale połowę tego. 
W innej sprawie mieliśmy do czynienia z postępowa-
niem trwającym 6 lat i 23 dni. I znów: tutaj dochodzi 
do obstrukcji postępowania. Sąd nam wskazuje, że 
gdyby te przepisy obowiązywały, to skrócilibyśmy 
postępowanie o 47%, z ponad 6 lat do 3 lat.

Zwróćcie państwo uwagę na to, jaki ogromny walor 
mają te zasady. Pierwsza sprawa. Chcę podkreślić, że 
oskarżony nie jest zostawiony sam sobie. Oskarżony 
będzie mógł wnioskować o uzupełniające przeprowa-
dzenie dowodu i wbrew temu, co wskazał pan senator 
Cichoń, nie ma tu dowolności, jeśli chodzi o sąd. Panie 
Senatorze, proszę zwrócić uwagę na to, że obecnie 
art. 185a §1 kodeksu postępowania karnego wskazuje 
dokładnie takie same warunki, jeśli chodzi o narusze-
nie czy wykazanie tego naruszenia prawa do obrony. 
Proszę zobaczyć, że my tutaj nie wskazujemy prze-
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Senator Marek Martynowski zgłosił poprawki do 
protokołu.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
punkt czternasty, dotyczący ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych, zostanie rozpatrzony 
w piątek, trzeciego dnia obrad.

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1257, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 1257 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ta ustawa to dalszy etap zmian dokonywanych 

w kodeksie spółek handlowych. Pamiętamy, że na 
niedawnym posiedzeniu wprowadziliśmy tzw. spółkę 
akcyjną prostą. Tam wprowadzono m.in. rozwiązania 
dotyczące tzw. dematerializacji akcji, czyli wprowa-
dzenia w miejsce fizycznego, papierowego doku-
mentu odpowiedniego rejestru. Wprowadziliśmy też 
zasadę, że ten rejestr jest prowadzony przez określone 
instytucje, z którymi spółka zawiera umowy. Można 
powiedzieć, że obecnie dokonujemy pewnej wręcz 
recepcji tamtych rozwiązań do innych jeszcze spółek 
i wprowadzamy właśnie tę zasadę dematerializacji 
akcji, jak również wiele zmian związanych właśnie 
z wprowadzeniem owego rejestru przez wyspecjalizo-
wane podmioty, z którymi spółki mają zawrzeć umo-
wy. Precyzuje się, co ten rejestr powinien zawierać.

Ustawa przewiduje również zmiany w procedurze 
cywilnej, głównie w procedurze cywilnej dotyczącej 
egzekucji, oraz w kodeksie postępowania egzekucyj-
nego w administracji.

Są zgłoszone poprawki, głównie natury tech-
nicznej, które zostały zaproponowane przez Biuro 
Legislacyjne.

Nie mam tutaj wiele do komentowania, bo, tak jak 
powiadam, chodzi tu o zmiany, które nie wprowadza-
ją jakiejś rewolucji, poza tym, że idziemy z duchem 
czasu. W tym sensie, że uwzględnia się to, że żyjemy 
w epoce cyfrowej, i z tego głównie wynikają zmiany 
związane z prowadzeniem rejestru.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

z tym zasadne jest, żeby odroczyć tego typu rozprawę, 
a jeżeli przedkłada takie zaświadczenie oskarżony, no 
to na mniejszą wiarygodność już to zasługuje. Tak więc 
zasada równości, zwróćcie państwo uwagę, przejawia 
nam się w wielu aspektach. 

Na koniec proszę Wysoką Izbę o przyjęcie oma-
wianej ustawy bez poprawek. To jest naprawdę 
świetny projekt. Tak jak napisali sędziowie, skróci 
postępowania o połowę, o ok. 50%, nie będzie wie-
lokrotnego przesłuchiwania tych samych świadków – 
mówię o art. 315a, art. 350a – nie będzie konieczności 
czekania na zwrotne potwierdzenie odbioru, co często 
zajmuje tygodnie albo nawet miesiące, nie będzie 
konieczności, jak chociażby w przypadku wyroku 
w sprawie Amber Gold, czytania do pustej sali kilka 
razy w tygodniu wyroku. Wszyscy wiemy, że jest to 
zupełnie zbędne i wystarczy się ograniczyć do po-
dania najważniejszych motywów wyroku. I wreszcie 
nie będzie konieczności czytania przez sprawozdawcę 
na rozprawie apelacyjnej całości zarzutów apelacji, 
wniosków apelacji, zakresu zaskarżenia, podniesio-
nych zarzutów. Przecież to wszystko dzisiaj ma miej-
sce. Kończymy z sytuacją, w której sąd jest czytelnią. 
Sąd nie jest czytelnią, akta są jawne, można się z nimi 
zapoznać w trakcie postępowania rozpoznawczego. 
Kończymy z sytuacją, w której sąd czyta, a oskarżony 
śpi. Kończymy z sytuacją, w której na 90 rozpraw 50 
się nie odbywa, bo na godzinę przed rozprawą wpły-
wa zaświadczenie lekarskie. Tak że to są bardzo dobre 
rozwiązania. Dalej: powiadamianie mejlem, ułatwie-
nia dla osób niepełnosprawnych, brak konieczności 
przesłuchiwania kilkuset, kilku tysięcy świadków. 
Ten kodeks, który mamy, Szanowni Państwo, na-
prawdę jest anachroniczny, mimo że stworzony został 
w 1997 r. No, raptem dwudziestolatek, ale nieste-
ty widzimy, że nie radzi sobie nie tylko w dużych 
sprawach gospodarczych, jak afera Amber Gold na 
przykład, ale i w drobnych sprawach konsumenc-
kich, w sprawach oszustw allegrowych – gdy trzeba 
przeprowadzić kilkadziesiąt, kilkaset dowodów, to 
niestety w tym momencie ten kodeks się rozjeżdża 
i sobie z tym nie radzi. 

Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. 
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

(Rozmowy na sali)
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(wicemarszałek M. Pęk) Sprawiedliwości. Myślę, że niekontrowersyjną, wy-
chodzącą naprzeciw oczekiwaniom praktyki, za-
kładającą dematerializację akcji spółek akcyjnych 
i spółek komandytowo-akcyjnych.

Nie będę jej szczegółowo przedstawiał. Oczywiście 
wyjaśnię wszystko, jeżeli Wysoka Izba będzie tym 
zainteresowana. W każdym razie ta ustawa zwiększa 
bezpieczeństwo, ta ustawa obniża koszty funkcjono-
wania spółek akcyjnych, ta ustawa chroni interesy 
akcjonariuszy mniejszościowych, ta ustawa, można 
powiedzieć… Mimo że ona jeszcze nie jest uchwalo-
na, to można przypuszczać, że sprawdzi się w prakty-
ce, bo przecież obrót zdematerializowany obowiązuje 
w węższym zakresie od niemalże 20 lat i nie było 
żadnej awarii. Nawiązuję tu choćby do pytania, któ-
re przed chwilą padło ze strony pana senatora Jana 
Marii Jackowskiego. Nie było takiej sytuacji, ażeby 
w przypadku obrotu zdematerializowanego trzeba 
było udowadniać swoje prawa do akcji tam, gdzie 
ten obrót już obowiązywał. Tak że po 20 latach do-
świadczeń i ciągłego rozwoju tego systemu można 
przypuszczać, że nic takiego się nie stanie. Gdyby 
się jednak tak zdarzyło, to zawsze w ostateczności 
obowiązuje procedura sądowa o ustalenie… i da się 
udowodnić swoje prawa akcyjne.

Tak że bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie, 
służę wyjaśnieniami i podkreślam, że wszyscy sena-
torowie w komisji poparli tę ustawę. Tak że wydaje 
mi się, że jest ona całkiem udana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo 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?

Pan senator Pociej?
(Senator Aleksander Pociej: Ja chcę się zapisać 

do dyskusji.)
Dobrze, to w takim razie pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, dziękuję za tę wypowiedź, któ-

ra jakoś mnie uspokaja, ale też jako historyk z wy-
kształcenia i człowiek, który bazuje często na archi-
wach, i to archiwach papierowych, zdaję sobie sprawę 
z tego, jakie my prędzej czy później będziemy mieli 
problemy z tymi nośnikami elektronicznymi, któ-
re stale będzie trzeba przenosić, aktualizować itd. 
Każdy, kto ma domowe archiwum i kiedyś miał wi-
deo, później przegrywał nagrania na płytki, a teraz 

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 Jan Maria Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Jak rozu-

miem, ten rejestr akcji będzie prowadzony drogą 
elektroniczną.

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak, tak.)
Czy poza tą formą będzie jakaś inna, na podstawie 

której właściciel będzie w stanie udowodnić, gdyby 
cokolwiek stało się z tym nośnikiem elektronicz-
nym… Czy będzie jakaś inna forma zabezpieczenia, 
poświadczająca liczbę posiadanych przez…

Senator Zbigniew Cichoń:
O ile pamiętam, to jest przewidziane wydanie 

w formie pisemnej, oczywiście jeżeli ktoś sobie tego 
zażyczy, poświadczenia, że ktoś ma określone prawo, 
np. akcje.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do senatora spra-

wozdawcy? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Witam na posiedzeniu pana ministra Piebiaka.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Szanując czas Wysokiej Izby, bardzo krótko po-

proszę o poparcie tego projektu przez Wysoką Izbę. 
Nawiązując do słów mojego kolegi, mojego poprzed-
nika, powiem, że mamy zaszczyt przedstawić ko-
lejną świetną ustawę wytworzoną w Ministerstwie 
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(senator J.M. Jackowski) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Mam może naiwne pytanie, ale są 2 ustawy, które 
były niejako blisko siebie uchwalane. 

Proszę mi powiedzieć: czy postanowienia tej usta-
wy dotyczą także prostych spółek akcyjnych? Gdzie 
to jest napisane?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ ono samo 

się nasuwa. Większość poprawek, o których wspo-
minał pan senator sprawozdawca, dotyczyła właśnie 
uspójnienia tych 2 ustaw, ponieważ jedna i druga 
ustawa ingerowała częstokroć w te same instytucje 
opisane w kodeksie spółek handlowych. To trzeba 
było uspójnić, stąd też te poprawki. Ale prosta spół-
ka akcyjna ma własny mechanizm dematerializacji 
akcji, więc ten mechanizm, o którym my mówimy, 
bezpośrednio nie znajduje tutaj zastosowania, bo 
dotyczy on spółek akcyjnych i spółek komandyto-
wo-akcyjnych. Prosta spółka akcyjna jest innym ty-
pem spółki, nowym w polskim systemie prawnym, 
ale z całą pewnością te ustawy na siebie wpływają, 
a ponieważ Wysoka Izba wcześniej przyjęła ustawę 
dotyczącą prostej spółki akcyjnej, to myśmy musieli 
na posiedzeniu komisji prezentować poprawki – i ko-
misja wyraziła zgodę na ich wprowadzenie – które 
dostosowują przepisy tej ustawy do tego, co przeszło 
przez Senat wcześniej, a dotyczyło ustawy o prostej 
spółce akcyjnej. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra 

Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej dekla-

ruję nasze poparcie, tak samo jak popieraliśmy to na 
posiedzeniu komisji. Słowa pana ministra, że jest to 
kolejna dobra ustawa, skomentowałbym tak: nareszcie 
dobra ustawa, Panie Ministrze.

na jeszcze inne formuły… To jest stały, nieustający 
zabieg. Dokument, jeżeli on fizycznie przetrwał, to 
mógł funkcjonować kilkaset lat. I dlatego moje py-
tanie zmierza do tego… Bo rozumiem, że sytuacji, 
kiedy notarialnie nabywa się akcje, to jest oczywiście 
w rejestrze umowa notarialna, więc jest dokument, 
a w przypadku innych sytuacji, gdyby, nie daj Boże, 
cokolwiek stało się z tym systemem – a słyszymy cały 
czas, że przecież w zakresie cyberbezpieczeństwa 
różne sytuacje się zdarzają… 

Czy nie pojawi się – ja nie mówię, że tak będzie 
w przypadku tej ustawy, którą jak najbardziej po-
pieram – taki problem: w jaki sposób właściciel pa-
pierów wartościowych w postaci akcji może później 
jednoznacznie udowodnić posiadanie tego rodzaju 
papierów wartościowych, gdyby system padł? No, 
poza tym systemem sądowym… Bo, jak rozumiem, 
w toku postępowania – są świadkowie itd. – można 
byłoby to stwierdzić. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Odpowiadając na pytanie pana senatora… W ta-
kiej sytuacji – ale zakładam, że nie powinno do niej 
dojść, ale jest choćby ten promil czy promil promi-
la ryzyka, że system informatyczny ulegnie takiej 
awarii, że będzie to nieodwracalne, choć przecież 
wiadomo, że wszystkie systemy funkcjonują w opar-
ciu o co najmniej duplikowanie, jeżeli nie wielokrot-
ność przechowywania danych w różnych miejscach 
fizycznie, cały świat tak funkcjonuje, tu również tak 
to działa – zawsze będzie pisemna forma umowy 
sprzedaży akcji, a jest to dokument źródłowy, który 
będzie mógł służyć do wykazania uprawnienia da-
nej osoby w sytuacji, gdyby zapis informatyczny był 
niemożliwy do odtworzenia. A to, że… Oczywiście 
trudno się nie zgodzić z panem senatorem, że postęp 
wymusza kolejne zmiany nośników i że pewnie już 
nie wrócimy do tego, żebyśmy przez kilkaset czy 
kilka tysięcy lat zadowalali się tym samym rodzajem 
nośnika, tak jak to było i nadal jest w przypadku no-
śnika tradycyjnego, papierowego. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.
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(senator A. Pociej) zem prawo do zastępowania adwokata bądź radcy 
prawnego przed sądami, organami ścigania, organami 
państwowymi, organami samorządowymi i innymi 
instytucjami. We wskazanym okresie co do zasady 
możliwe jest złożenie egzaminu oraz uzyskanie wpi-
su na właściwą listę – tzn. adwokatów lub radców 
prawnych – i, co się z tym wiąże, nabycie uprawnień 
zawodowych niezbędnych do samodzielnego wyko-
nywania czynności zastrzeżonych dla przedstawicieli 
tych zawodów.

Jednakże niekiedy aplikanci mogą doświadczyć 
trudności natury obiektywnej, jeśli chodzi o przy-
stąpienie do egzaminu adwokackiego czy też rad-
cowskiego, przypadającego w jednym z kolejnych 
miesięcy po zakończeniu aplikacji. Takie sytuacje 
uznaje się… Uwzględniono tutaj 3 takie sytuacje. 
Pierwsza to wystąpienie u aplikantki powikłań zwią-
zanych z przebiegiem ciąży, trwających co najmniej 
30 dni w okresie ostatnich 6 miesięcy trwania apli-
kacji tudzież w okresie od jej zakończenia do dnia 
zakończenia egzaminu. Drugi przypadek to choroba 
aplikanta powodująca niezdolność do pracy przez 
okres co najmniej 90 dni albo wymagająca hospi-
talizacji przez okres co najmniej 21 dni, w okresie 
ostatnich 6 miesięcy trwania aplikacji lub w okre-
sie od jej zakończenia do dnia zakończenia egzami-
nu. Trzeci przypadek to urodzenie przez aplikantkę 
dziecka w ostatnim roku aplikacji lub w okresie od 
jej zakończenia do dnia zakończenia egzaminu ad-
wokackiego, albo gdy termin porodu został ustalony 
na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od 
dnia zakończenia egzaminu. W tych 3 przypadkach 
właściwy organ samorządu – czyli okręgowa rada ad-
wokacka bądź rada okręgowej izby radców prawnych 
– będzie mógł, na wniosek zainteresowanej osoby 
złożony przed upływem roku od daty zakończenia 
aplikacji i poparty stosownymi dokumentami, wy-
dłużyć o rok okres, przez który aplikant jest wpisany 
na listę aplikantów. W sumie więc okres ten wyniesie 
2 lata i nie będzie podlegał dalszemu wydłużeniu. 
Pozytywna uchwała organu samorządu będzie miała 
wpływ na zachowanie przez aplikanta wspomniane-
go już wcześniej uprawnienia do zastępowania ad-
wokata lub radcy prawnego, co z kolei, jak wynika 
z uzasadnienia projektu, ma oddziaływać na sytuację 
zawodową danego aplikanta, a zwłaszcza skutkować 
dalszą jego przydatnością jako pracownika kancelarii 
adwokackiej lub radcowskiej.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 
30 lipca 2019 r. komisja wnosi, aby Wysoki Senat 
raczył uchwalić załączony projekt uchwały i przyjął 
ustawę bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Niemniej to, że musimy wprowadzać te poprawki, 
że musicie państwo ją poprawiać, bo zauważyliście 
błędy, daje mi trochę do myślenia. To są 2 ustawy, któ-
re są umieszczone dokładnie obok siebie. Dlaczego na 
poziomie wcześniejszym, projektu ministerialnego, 
nie można było tego zrobić? A przecież zdarzało się 
tak przy poprzednich ustawach, że musieliśmy je no-
welizować, nowelizować, nowelizować… Niedługo, 
już za chwilę, bierzemy się do pracy w zakresie Sądu 
Najwyższego – to dotyczy orzekania o ważności 
wyborów. Będziemy ósmy raz nowelizowali ustawę 
o Sądzie Najwyższym. No, nie jest to budujący przy-
kład legislacji, skoro tak szybko, co chwilę, musimy 
pewne ustawy poprawiać. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach praw-
nych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1244, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1244 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. ustawie 
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy 
o radcach prawnych.

Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do 
uwzględnienia szczególnej sytuacji, w jakiej mogą się 
znaleźć aplikanci adwokaccy oraz aplikanci radcow-
scy po ukończeniu aplikacji, gdy z powodu powikłań 
związanych z przebiegiem ciąży lub ze względu na 
macierzyństwo albo długotrwałą chorobę nie będą 
w stanie przystąpić do egzaminu zawodowego w naj-
bliższym terminie.

Według obowiązujących przepisów aplikant, który 
ukończył aplikację, może jeszcze przez rok pozosta-
wać wpisany na listę aplikantów i zachować zara-
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(wicemarszałek M. Pęk) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o tenże projekt, to rzeczywiście jest 

to ważne wyjście naprzeciw młodym ludziom, któ-
rzy po aplikacji znajdują się często w różnych sytu-
acjach życiowych – takich jak ciąża, wychowywanie 
dziecka, często choroba – które wymagają tego, żeby 
wydłużyć ten okres do 2 lat, więc bardzo dziękuję za 
pozytywną opinię.

Dlaczego uważamy, że przyczyny otwarte nie by-
łyby wskazane? Są w tej chwili 24 okręgowe rady 
adwokackie i jest 19 okręgowych rad izb radców 
prawnych, w sumie 43. Brak konkretnych przesła-
nek, takich jak te, które my tutaj proponujemy, będzie 
oznaczał dowolność stosowania tego przepisu. I tego 
się obawiamy. Istnieje duże ryzyko nierównego trak-
towania młodych ludzi, dowolnego interpretowania 
tych przepisów. Może to dotyczyć bardzo nielicznej 
grupy osób, gdyż zdecydowana większość osób przy-
stępuje do egzaminów bezpośrednio po ukończeniu 
aplikacji, natychmiast. Podam dane: 31 grudnia 2018 r. 
aplikację adwokacką ukończyły 1 tysiąc 34 osoby, 
a do egzaminu, który odbył się w marcu bieżącego 
roku, przystąpiło 96% tych osób. Zatem w tej grupie 
tylko 40 osób potencjalnie może być zainteresowa-
nych wydłużeniem tego okresu. Przedłużenie o rok 
jest dokonywane w drodze uchwały okręgowych rad 
adwokackich i radcowskich.

Dlaczego pokazuję te informacje? Ponieważ to 
wskazuje na wyjątkowość stosowania tego przepi-
su. W związku z tym nadmierne rozszerzanie rodzi 
dowolność i może być zagrożeniem dla samych in-
teresów tych młodych ludzi. Może być też problem 
z kontrolą prawidłowości podejmowanych przez 
samorządy uchwał. Co do zasady ustawa nie prze-
widuje bowiem kontroli zasadności takich uchwał. 
Ewentualnie można by tutaj rozważać skierowanie 
skargi do Sądu Najwyższego z powodu niezgodno-
ści danej uchwały z prawem, ale istnieją możliwo-
ści przyjmowania tego trybu w przypadku uchwał 
w sprawach indywidualnych. Więc są przeszkody 
formalne – ci młodzi ludzie nie będą mieli możliwości 
skarżyć owej dowolności do sądu. Ale kiedy będą 
przesłanki, wtedy będziemy mieli sprawę załatwioną. 
Jest niezgodność z prawem, nie kwestia zasadności, 
ale kwestia legalności, i uważamy, że to lepiej służy 
interesom aplikantów.

W przypadku tak ogólnie sformułowanej przesłan-
ki, jaką postuluje pan senator, trudno byłoby wska-
zać wyraźne naruszenie prawa. Dlatego uważamy, że 
projekt powinien zostać przyjęty w takiej wersji, jaka 
jest w sprawozdaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka. Dziękuję bardzo.

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senato-
ra Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wniosków 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
No, muszę podziękować za tę inicjatywę. Ja 

jednak zaproponowałem takie rozwiązanie, któ-
re środowisko adwokackie i radcowskie zgłosiło 
jako uwagi do tego przedłożenia. Prawie identycz-
nie brzmiące propozycje złożyło też nasze Biuro 
Legislacyjne. Wydaje mi się, że zmiana nie jest 
duża, ponieważ dotyczy wykasowania katalogu 
spraw, w przypadku których enumeratywnie mówi 
się o tym, kiedy rada adwokacka bądź rada rad-
ców prawnych może podjąć wspomnianą decyzję. 
Wydaje się, że z takiego życiowego punktu widze-
nia jest to rozwiązanie dużo lepsze i dużo klarow-
niejsze. Wiem, znam argument związany z tym, 
że wcześniej środowiska samorządowe w ogóle 
nie chciały tego typu rozwiązania. Myślę, że to 
był błąd. Jednak to w żaden sposób nie zmienia 
sytuacji, skoro ministerstwo ma dobry pomysł 
i przyszło z tą inicjatywą, to może jednak lepiej 
pozostawić to bardziej otwarte. No, tak czy owak 
pozostawiamy decyzję radzie. Wydaje się, że le-
piej by było, gdyby ta decyzja należała do rady. 
Jeżeli nie, to… No, chciałbym usłyszeć od pana 
ministra, dlaczego uważa, że takie rozwiązanie, 
proponowane przez samorządy i przez nasze Biuro 
Legislacyjne, nie jest wystarczające. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 
sejmową. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
sprawiedliwości.

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

Zapraszam, Panie Ministrze.
Pan minister Marcin Warchoł.
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(Senator Zbigniew Cichoń: No dobra.)
(Głos z sali: Ale dzięki temu nie będziemy póź-

niej…)
(Rozmowy na sali)
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia.

(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1265, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1265 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Stanisława Gogacza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

zawarte w druku senackim nr 1265 A. Jest to spra-
wozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na temat 
uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektó-
rych innych ustaw. Pan marszałek 23 lipca 2019 r. 
skierował ustawę do komisji. Komisje po rozpatrzeniu 
ustawy w dniu 30 lipca 2019 r. wnoszą, tak jak jest 
to w przywołanym druku, aby Wysoki Senat raczył 
przyjąć załączony projekt uchwały.

Chcę dodać, że w trakcie obrad połączonych ko-
misji odbyła się dyskusja. Zostały też przygotowane 
przez Biuro Legislacyjne, jak również dzięki pomocy 
ministerstwa, poprawki, zaproponowane i zgłoszone 
przez senatorów. I tych poprawek – chodzi tu o czy-
stość legislacyjną, o kwestie techniczne – jest zgło-
szonych 9. Zostały przyjęte w bloku.

W związku z tym, że jestem sprawozdawcą i tak 
jak powiedziałem, odbyła się dyskusja, chciałbym tu 
poinformować, że właśnie to, o czym rozmawialiśmy 
podczas dyskusji… Przywoływaliśmy oczywiście 
ratio legis tej ustawy. I tu chcę dodać właśnie to, co 
zresztą znajdujemy również w materiałach, że celem 
wprowadzenia ustawy jest udoskonalenie nowego 
modelu upadłości konsumenckiej, obowiązującej 
w Polsce od końca 2014 r. Chcę przypomnieć, że 
w dniu 31 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy – Prawo upadłościowe, dotycząca upadłości 
konsumenckiej. Kiedy teraz my wprowadzamy usta-
wę – Prawo upadłościowe, to właśnie niejako rozsze-
rzamy to prawo upadłości konsumenckiej również na 
przedsiębiorców prowadzących jednoosobową dzia-

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nikt nie chce zadać pytania.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra 

Pocieja, tradycyjnie aktywnego w tej fazie posiedze-
nia.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja też powiem bardzo krótko, bo w tym sprawoz-

daniu powiedziałem to, co miałem do powiedzenia.
Panie Ministrze, jedna sprawa: znowu bardzo do-

bry projekt. Rzeczywiście wielokrotnie zdarzało się, 
że ci młodzi ludzie z powodu wypadków losowych, 
przyczyn niezawinionych przez nich, byli niejako 
zawieszeni przez rok w powietrzu. A więc to jest 
bardzo dobra inicjatywa. Ja będę głosował za swoimi 
poprawkami i będę próbował do nich przekonywać.

Jedna generalna uwaga. Wydaje mi się, że powin-
niście państwo mieć trochę więcej wiary w samorzą-
dy i powinniście bardziej im wierzyć, bo to jest wasz 
partner, a nie przeciwnik. I to są ludzie z olbrzymim 
dorobkiem zawodowym, życiowym. Myślę, że pozo-
stawianie im decyzji w szerszym zakresie tam, gdzie 
jak pan zauważył, jak obaj zauważyliśmy, akurat śro-
dowisko niespecjalnie było na to otwarte… No, to też 
wskazywałoby, że ten przepis nie byłby nadużywany 
nawet wtedy, gdyby pozostawić go zupełnie dyskre-
cjonalnym, pozostawić to do decyzji rady. Tak że 
mam taki apel. Ale dziękuję bardzo za tę inicjatywę.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
(Senator Zbigniew Cichoń: Ja się zgłaszam, jeśli 

można, Panie Marszałku…)
Zamknąłem, Panie Senatorze. Nie mogę…
(Senator Zbigniew Cichoń: Aha.)
Nie mogę już cofnąć tego.
(Senator Leszek Czarnobaj: Adwokat…)
Bardzo mi przykro.
(Senator Zbigniew Cichoń: Poprawkę chciałem 

zgłosić…)
(Wesołość na sali) (Rozmowy na sali)
Niestety, za późno.
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości.

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

Bardzo proszę, ponownie pan minister Marcin 
Warchoł.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Upadłość konsumencka to szansa na powrót do 

normalnego życia. W 2014 r. było zaledwie 30 tego 
typu spraw, w tej chwili jest ich ok. 6,5 tysiąca, ale 
wniosków jest 2 razy tyle.

Pierwsza zasadnicza zmiana polega na tym, że do 
oddłużenia nie będzie konieczne wykazanie zawinie-
nia, tzn. samo stwierdzenie niewypłacalności powin-
no być szansą na otwarcie postępowania oddłużenio-
wego. Uważamy bowiem, że już w tym momencie 
dłużnik potrzebuje pomocy, potrzebuje informacji na 
temat tego, jak może wyjść z tego zadłużenia, w które 
popadł często nie ze swojej winy. Często zdarza się, 
że Polacy tracą mieszkanie, tracą pracę z różnych 
przyczyn niezależnych od siebie i w związku z tym 
tkwią w pętli zadłużenia latami, a nie ma znikąd po-
mocy dla osób, które chciałyby przeprowadzić sku-
tecznie takie oddłużenie. We Francji jest 200 tysięcy 
postępowań upadłościowych. W Niemczech jest ok. 
90 tysięcy takich postępowań. W Wielkiej Brytanii 
jest ich porównywalna liczba. W porównywalnej 
ludnościowo Kanadzie jest 130 tysięcy postępowań 
upadłościowych rocznie. W Polsce jest ich ok. 6,5 ty-
siąca. Szacuje się, że po naszej zmianie będzie nawet 
30 tysięcy tego typu spraw.

Chcemy, żeby dłużnik mógł zawrzeć porozu-
mienie z wierzycielem – i to jest kolejna bardzo 
ważna zmiana – bez składania wniosku o upadłość. 
W Wielkiej Brytanii większość tego typu spraw koń-
czy się układem bez ogłoszenia upadłości. Jakie są 
korzyści dla dłużnika z tego tytułu?

Po pierwsze, możliwość sprzedaży mieszkania 
po cenie rynkowej. Często niestety dzieje się tak, 
że w trakcie licytacji komorniczej wartość tego 
mieszkania jest zaniżana. Dorobek całego życia 
samego dłużnika bądź też osób mu najbliższych 
obraca się wniwecz, idzie na marne, bo oto komor-
nik wystawia mieszkanie na sprzedaż za 2/3, 3/4 
jego wartości. Znamy wiele przypadków tego typu. 
Do nas, do ministerstwa wpływa wiele tego typu 
skarg i są wnioski, żeby doceniać to, że dłużnik 
chce wyjść na prostą, chce sprzedać mieszkanie na 

łalność gospodarczą. To, co było powiedziane i co 
uzasadnia jakby takie działanie, to fakt, że liczba tych 
upadłości, jeżeli chodzi o tę ustawę z 2014 r., bardzo 
wzrosła. Chociażby z materiałów można byłoby przy-
wołać właśnie takie fakty, że zanim weszła ustawa 
jeszcze z 2014 r., to tych upadłości ogłoszonych było 
zaledwie 32, natomiast w roku 2018, czyli po wejściu 
w życie ustawy z 2014 r… Już w jednym tylko roku 
2018… między 2015 a 2018 r. ta liczba spraw zwięk-
szyła się ponad 2-krotnie i dlatego oczywiście jest to 
ten cel, który chcemy osiągnąć.

Jeżeli chodzi o opinie zewnętrzne, to poza opi-
nią Biura Legislacyjnego wpłynęły również – na 
tym etapie prac legislacyjnych, na tym senackim 
etapie – opinia Konfederacji Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce, jak również opinia 
Konfederacji „Lewiatan”, był nawet obecny przed-
stawiciel Konfederacji „Lewiatan”. Wywiązała się 
dyskusja dotycząca tego, czy moralne jest to, że 
oddłużeniu, bo w istocie do tego zmierza ta wła-
śnie ustawa, będą podlegali dłużnicy, a wierzyciele 
mogą tracić. No i była nawet taka propozycja, żeby 
jeżeli chodzi o tych dłużników, którzy będą korzy-
stali właśnie z dobrodziejstwa tej ustawy o upa-
dłości, po prostu podzielić niejako tych dłużników 
na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową 
działalność, ale na małą skalę, i tych właśnie przed-
siębiorców prowadzących jednoosobową działal-
ność gospodarczą, ale na większą skalę. Oczywiście 
chodziłoby o to, że ci, którzy działają na większą 
skalę, a przywoływano przykłady, że to mogą być 
duże firmy… No, chodzi o to, żeby właśnie tak to 
zostało rozdzielone. Ja mówię o tym dlatego, że na 
posiedzeniu komisji była taka dyskusja, niemniej 
jednak nikt nie podjął tego wątku, nie podjął go 
w taki sposób, żeby to skutkowało zgłoszeniem 
jakiejś propozycji legislacyjnej.

Tak że dyskusja oczywiście się odbyła, ale efek-
tem prac komisji – o ile pamiętam, senatorowie tylko 
wstrzymywali się i byli za – jest właśnie to sprawoz-
danie, które przedstawiłem, i tych 9 poprawek, o któ-
rych przyjęcie proszę Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.

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

trwającej nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Gogacz: Dziękuję.)
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) gdy dana osoba w trakcie 5 lat stanie na nogi i będzie 
mogła te długi spłacać.

Kolejna sprawa: promocja dla aktywnych dłuż-
ników. Jeżeli ktoś spłaci 70% wierzytelności, okres 
spłat będzie do roku. Jeżeli ktoś spłaci 50% wierzy-
telności – okres spłat będzie do 2 lat. 

Kolejna bardzo ważna zmiana. Jeżeli ktoś np. 
ma jedno czy drugie mieszkanie, to obecnie, tak jak 
w tym przypadku przeze mnie opisanym, komornik 
je licytuje i sprzedaje mieszkanie za 3/4 wartości. 
Tymczasem zgodnie z omawianą ustawą będzie moż-
liwość sprzedaży tego mieszkania na warunkach ryn-
kowych, a zarazem spłaty 70% długu. Reszta długu 
– przez rok. Albo, w przypadku, jeżeli to będzie 50%, 
ktoś sprzeda mieszkanie i pokryje 50% zadłużenia, 
okres spłat reszty to 2 lata. 

Następna sprawa: podwyższenie dla seniorów 
kwoty wolnej od zajęcia do 1 tysiąca zł. Chcemy, 
Szanowni Państwo, zainteresować upadłością konsu-
mencką też osoby starsze. Chodzi o to, żeby nie zosta-
wały im tylko drobne pieniądze, 500 zł na najbardziej 
potrzebne cele, leki czy inne środki potrzebne do 
życia, czynsz, na opłatę za mieszkanie. Kwota wolna 
od zajęcia to 1 tysiąc zł. 

Proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie zmiany są 
adresowane do całego szeregu osób, począwszy od 
tych najmłodszych, po studiach – tu mówię o takich 
zmianach jak warunkowe umorzenie – poprzez tych, 
którzy zawierają różnego rodzaju umowy o pracę, 
pracują w jednym czy w drugim miejscu, chcą prowa-
dzić działalność gospodarczą, ale noga się im powinę-
ła, tych, którzy są bardzo aktywni, aż po tych, którzy 
już jako seniorzy mają problem ze spłatą zadłużenia. 
Do nich też chcemy te zmiany adresować.

Tak więc omawiane tu zmiany, bardzo dobre zmia-
ny, pozwolą dostać szansę na nowe życie. Pozwolą na 
powrót do normalnego życia. Upadłość konsumencka 
przestanie wreszcie być czymś zarezerwowanym tyl-
ko dla tych wybranych, nielicznych, którzy mogą sko-
rzystać z uprzejmości, łaskawości sędziego. Znamy 
też turystykę upadłościową – w jednych sądach jest 
tak, w innych inaczej, jedne sądy bardziej liberalnie 
podchodzą do wniosków o upadłość, inne sądy bar-
dziej rygorystycznie. A wczoraj słyszałem o przypad-
ku przedsiębiorcy, który, Szanowni Państwo, wyje-
chał na Słowację, żeby tam się oddłużyć. Zamknął 
swój dobrze prosperujący interes w Polsce i, o ile 
wiem, otworzy go na Słowacji, bo skorzystał z tam-
tejszych rozwiązań.

A więc szansą na nowe życie, szansą na powrót 
do normalnego życia jest upadłość konsumencka. 
Uważamy, że te 30 tysięcy postępowań z powodzeniem 
może być obsłużonych przez doradców restrukturyza-
cyjnych, którzy będą na naszej certyfikowanej liście.

I tutaj dobra informacja dla wszystkich tych, któ-
rzy dzisiaj borykają się z niespłaconymi długami. 

wolnym rynku, po cenie rynkowej, a wierzyciele 
i tak dostaną te pieniądze. Tymczasem dzisiaj dzieje 
się tak, że ci, którzy stracą bez swojej winy pracę, 
popadną w zadłużenie, których dotknie choroba albo 
inne przykre zdarzenie losowe, spotykają na swojej 
drodze komornika, który zedrze z nich ostatnią ko-
szulę, a wierzyciele i tak pieniędzy nie odzyskają. 
W związku z tym proponujemy, aby można było 
zawrzeć porozumienie bez ogłaszania upadłości. 
W Wielkiej Brytanii większość tego typu spraw upa-
dłościowych kończy się właśnie układem zamiast 
upadłości. Ponieważ dług, upadłość to nie jest, nie 
powinien być żaden powód do infamii, to nie jest 
żaden wstyd. To jest zwykła sytuacja, która może się 
przydarzyć każdemu z nas, bez względu na to, czy 
ktoś jest konsumentem, czy przedsiębiorcą. Zatem 
bardzo ważna zmiana: układ zamiast upadłości.

Kolejna zmiana: w porozumieniu będzie pomagał 
doradca restrukturyzacyjny z listy certyfikowanych 
doradców restrukturyzacyjnych, nad którymi my, 
jako ministerstwo, będziemy sprawowali nadzór.

Dalej: z ochrony przed bezdomnością na takich 
samych zasadach będą mogli korzystać zarówno 
konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Bo jeżeli ktoś jest 
przedsiębiorcą, prowadzi jednoosobową działalność 
gospodarczą, często jest mu bliżej do osoby fizycznej 
niż do wielkiej firmy, która zatrudnia kilkuset czy 
kilka tysięcy ludzi. Nieraz jest tak, że takie osoby czy 
polskie rodzinne firmy też potrzebują pomocy wspo-
mnianego typu. I to dobra informacja dla wszystkich 
przedsiębiorców. Będziemy mogli wprowadzić dla 
nich te ułatwienia, które chronią przed bezdomnością: 
jeżeli dojdzie do tragicznej sytuacji losowej, to czynsz 
na 24 miesiące będzie gwarantowany. A ponadto 
osoby będące przedsiębiorcami będą mogły skorzy-
stać ze wspomnianego systemu tak jak konsumenci 
w sytuacji, w której po likwidacji majątku dojdzie 
do upadłości. Oni będą traktowani jak konsumenci.

Następna sprawa: warunkowe umorzenie do 5 lat. 
Wiemy, jak to często bywa. Młody człowiek kończy 
studia, chce rozwinąć biznes, noga mu się gdzieś tam 
powinie, przelicytuje swoje możliwości, myśli, że ko-
lejny kredyt postawi go na nogi, a okazuje się inaczej. 
I nagle wierzyciele żądają od niego spłaty zadłużenia, 
co powoduje często ucieczkę w szarą strefę, ucieczkę 
za granicę. Mówimy wszystkim tym ludziom: od tej 
pory nie musicie uciekać w szarą strefę, nie musicie 
uciekać za granicę, nie bójcie się komornika, ponie-
waż będzie warunkowe umorzenie zobowiązań na 
okres 5 lat. Jeżeli staniecie na nogi, jeżeli uda się 
wam znaleźć pracę, jeżeli poprawią się wasze moż-
liwości zarobkowe, będziecie to zadłużenie spłacać. 
Wierzyciele dzisiaj i tak tych pieniędzy nie otrzymują. 
A będą mogli odzyskać swoje wierzytelności w razie, 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) morników, obowiązują od niedawna, ale wprowadzają 
to, o czym pan senator mówi, co pan senator postuluje.

A sytuacja dokonywania tego typu licytacji ko-
morniczej jest poza jakąkolwiek regulacją prawną. 
Ona nie poddaje się żadnym konkretnym regulacjom. 
I czy to będzie majątek sprzedany za 3/4, czy za 2/3… 
W tym momencie trudno jest wprowadzić na pozio-
mie ustawy coś takiego, że nakazuje się sprzedaż 
majątku po cenie rynkowej. To już reguluje rynek.

Nasza zmiana, proszę zwrócić uwagę, polega na tym, 
że można na zasadzie zawarcia układu przed ogłosze-
niem upadłości dogadać się z wierzycielami, zawrzeć tzw. 
porozumienie. Brytyjczycy nazywają takie dobrowolne 
porozumienie z wierzycielami IVA. Można się dogadać: 
ja sprzedam moje mieszkanie ‒ mam jeszcze inne, mogę 
gdzie indziej zamieszkać ‒ i w związku z tym dostaniecie 
np. 70%. wierzytelności czy połowę wierzytelności, bo 
to mieszkanie jest warte, załóżmy, 300 tysięcy. I wtedy 
tego typu zajęcia nie ma. A dzisiaj ktoś, kto chce starać się 
o oddłużenie, musi zgłosić wniosek o upadłość. Czyli on 
już jest upadły w tym momencie, mimo że często nie ze 
swojej winy znalazł się w pętli zadłużenia. Tymczasem 
wszelkiego rodzaju negocjacje z wierzycielami służą 
właśnie temu, żeby móc dysponować swoim majątkiem, 
żeby go sprzedać po cenie rynkowej. Ceny mieszkań idą 
w górę, więc to jest dobra wiadomość dla wszystkich tych, 
którzy chcą sprzedać mieszkanie.

Te zmiany w żaden sposób nie kolidują z tym, co 
jest w przypadku komorników. Jeśli chodzi o komor-
ników, to sprawa jest uregulowana, a kwestia licytacji 
w żaden sposób nie może zostać uregulowana odgór-
nie, ustawowo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pytanie może nie do końca związane z tą ustawą, 

ale mniej więcej z tej sfery.
Sytuacja wprost z dyżuru senatorskiego. 

Przychodzi starszy człowiek, jest egzekucja i jest 
u niego komornik, który zajmuje część emerytury. 
A jednocześnie ten człowiek dostaje od firmy windy-
kacyjnej może nie ponaglenia, bo raczej są to próby 
zainteresowania tego człowieka spłaceniem tego sa-
mego długu wcześniej. Obiecuje mu się, że wtedy mu 
się to jakoś tam szybciej umorzy czy więcej się umo-
rzy itd. Czyli firma próbuje naciągnąć tego starszego 
człowieka na zaspokojenie tego samego długu jakby 
poza postępowaniem egzekucyjnym komornika. Co 
wtedy można zrobić? Od razu iść do prokuratury? 
Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Czy to jest w ogóle 
zabronione?

A przypomnę, że przeszło 2 miliony Polaków boryka 
się z tym problem i szacuje się go na ponad 50 mi-
liardów zł. Tymczasem jeżeli ktoś już jest w pętli 
zadłużenia, to tylko w ciągu ostatniego roku dług 
takiego przeciętnego dłużnika zwiększył się z 13 do 
17 tysięcy. To pokazuje, że jeżeli ktoś jest w pętli 
zadłużenia, to gigantycznie rośnie to zadłużenie, 
o 4 tysiące tylko w ciągu roku ‒ to są dane za 2018 r. 
Dziękuję serdecznie i bardzo proszę o poparcie tego 
projektu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze. Ale niech pan jeszcze 
poczeka, bo…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Warchoł: A, jeszcze pytania.)

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

Pan senator Dowhan. Proszę uprzejmie.

Senator Robert Dowhan:

Panie Ministrze, mówił pan, że wszystko spro-
wadza się do tego, że komornik licytuje majątek za 
3/4 wartości czy za 1/2 w zależności od tego, która 
to jest licytacja. Może więc czas najwyższy zająć się 
komornikami. Gdyby byli na państwowej posadzie 
i mieli wytyczone sprawy, jak to jest w normalnym 
przedsiębiorstwie państwowym, a nie pracowali na 
swoje własne firmy i biznesy, to być może nie byłoby 
tylu tragedii i można by było każdy wniosek rozpa-
trywać pod kątem pomocy ludziom, a nie tylko pod 
kątem tego, jak najwięcej wydoić z firmy czy z ludzi, 
którzy i tak upadają.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Panie Senatorze, komornicy przestali być biznes-

menami, a stali się funkcjonariuszami publicznymi, 
funkcjonariuszami państwowymi dzięki naszej zmia-
nie. Nasze zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie ko-
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przestępstwa. Tak że proszę wybaczyć, ale to już nie 
jest moją rolą.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma. Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
uprawnieniach osób poszkodowanych w przypad-
ku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na 
podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 
1 stycznia 2006 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1246, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1246 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób po-

szkodowanych w przypadku wyczerpania sumy 
gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obo-
wiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. rozwią- stycznia 2006 r. rozwią-stycznia 2006 r. rozwią- r. rozwią-r. rozwią-
zuje problem wyczerpywania sum gwarancyjnych do 
wysokości, w której zakłady ubezpieczeniowe w da-
nym czasie były zobowiązane takie sumy posiadać. 
I uchwalając tę ustawę… Osoby, które na podstawie 
ubezpieczeń od OC mają przyznane renty – bo tu 
głównie chodzi o świadczenia ciągłe, czyli renty – 
a suma ubezpieczeniowa się wyczerpała… No, za-
kłady ubezpieczeniowe zaprzestają wypłaty takich 
rent. W tej chwili, jak nas poinformowano, jest 66 
takich przypadków w Polsce, ale z każdym rokiem 
oczywiście tych osób będzie więcej, ta liczba osób 
będzie rosła.

Ustawa przewiduje, aby w takich przypad-
kach ciężar wypłaty świadczeń wziął na siebie 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, aby to on 
w takich przypadkach wypłacał renty.

Skąd się ten problem wziął? No, problem ten wziął 
się… Są to osoby, które zawarły umowy ubezpie-
czeniowe w latach dziewięćdziesiątych, także na 
początku XXI w., kiedy te sumy gwarancyjne były 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Panie Senatorze, pyta mnie pan o konkretną po-

radę prawną. Powiem tak: jeżeli ktoś zgłosi wniosek 
o upadłość konsumencką, to w tym momencie blo-
kowane są działania komornika. Licytacja prowa-
dzona przez komornika, postępowanie komornicze 
zostaje wstrzymane ze względu na to, że rozpoczęło 
się postępowanie upadłościowe. To jest dobra infor-
macja dla wszystkich osób, które znajdują się w ta-
kiej sytuacji, jak ta, którą pan senator właśnie przed 
chwilką przedstawił. Wtedy otwiera się postępowa-
nie upadłościowe i następnie sędzia-komisarz bada, 
czy zawinienie w doprowadzeniu do upadłości było 
lekkie, średnie czy bardziej poważne. Jeżeli ktoś bez 
swojej winy popadł w pętlę zadłużenia, np. przez 
chorobę czy inne sytuacje losowe, a dzisiaj nie ma 
nic, to można mu nawet całe zadłużenie umorzyć. 
Jeżeli ktoś przelicytował swoje możliwości zarobko-
we, nie ponosi rażącej winy w doprowadzeniu do nie-
wypłacalności – okres spłat jest do lat 3. A jeżeli ktoś 
wskutek być może lekkomyślności, może niedbałości 
zaciągnął tak dużo pożyczek – to do lat 7. Czyli dla 
tych niewinnych – do lat 3; dla tych troszeczkę bar-
dziej winnych – do lat 7. Dzisiaj tego nie ma, dzisiaj 
nie ma tego typu rozróżnienia, wszyscy są wrzuceni 
do jednego worka i zawinienie jest badane na eta-
pie samego otwarcia postępowania upadłościowego. 
Tymczasem wspomniana zmiana sprawi, że powody 
niewypłacalności nie będą badane przy otwieraniu 
postępowania upadłościowego. Bo nie mogą być ba-
dane. Bo to, że ktoś stara się o oddłużenie, już jest dla 
nas wystarczającą informacją, że potrzebuje pomocy. 
Nie chcemy nikomu w tym momencie zaglądać do 
kieszeni i sprawdzać, czy on ma jeszcze jakieś środ-
ki na życie, czy nie, czy oszukuje państwo, czy nie. 
Jeżeli chodzi o oszustów, to eliminujemy tego typu 
możliwości, od razu to powiem. W przypadku, kiedy 
ktoś doprowadził do swojej niewypłacalności w spo-
sób umyślny, celowy – ustawa wyraźnie posługuje się 
pojęciem celowości – to w związku z tym nie będzie 
zasługiwał na oddłużenie. Ale jeżeli była mniejsza 
czy nawet większa wina – nie ma problemu. Nie ma 
problemu z tym, żeby taka osoba postarała się o od-
dłużenie. I to zablokuje działania komornika. Tyle 
mogę powiedzieć.

A czy to, o czym tu była mowa, to jest prze-
stępstwo, czy nie, zależy już od uznania organów 
prokuratury. Prokurator i sąd stwierdzają istnienie 
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(senator sprawozdawca K. Mróz) W związku z tym otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Filipa 

Libickiego.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie będę długo przemawiał. Chciałbym po pro-

stu, żeby moje przemówienie miało formę podzięko-
wania. I zacznę od końca. 

Chciałbym podziękować panu przewodniczącemu 
i wszystkim członkom senackiej komisji finansów 
publicznych. Chciałbym podziękować sejmowej ko-
misji finansów i posłom za uchwalenie tej ustawy. 
Chciałbym podziękować Ministerstwu Finansów. 
Chciałbym podziękować rzecznikowi praw obywa-
telskich i wszystkim osobom, które pracowały na 
rzecz tego, aby to uregulowanie wprowadzić, bo te 
66 osób to są osoby naprawdę potrzebujące. 

Ale nie występowałbym tutaj tylko dlatego, żeby 
wszystkim tym instytucjom podziękować. Występuję 
z jednego powodu – w sposób szczególny chciałbym 
podziękować panu Tomaszowi Piesieckiemu, który 
siedzi tam i który jest taką osobą, w przypadku której 
wyczerpała się taka suma gwarancyjna. On na dro-
dze sądowej uzyskał dla siebie powiększenie takiej 
sumy. I on wziął na siebie ten trud wielu miesięcy, 
a wręcz, powiedziałbym, lat przeprowadzania tego 
projektu od momentu wpłynięcia petycji, po to, żeby 
sytuację, w której sam się znalazł, rozwiązać dla in-
nych. Pan Tomasz dla siebie na drodze sądowej takie 
rozwiązanie uzyskał. I pan Tomasz inwestował swój 
czas, inwestował swoje pieniądze na dojazdy prywat-
nym samochodem z Białegostoku. Muszę szczerze 
powiedzieć, że spotkałem w swoim życiu dużo osób 
z niepełnosprawnościami, które miały wiele samoza-
parcia, ale dawno nie zdarzyło mi się spotkać kogoś, 
kto by w sposób tak heroiczny, że tak powiem, dążył 
do tego, abyśmy dzisiaj tutaj się spotkali i mogli sobie 
powiedzieć, że jesteśmy na ostatnim etapie procesu 
legislacyjnego.

Wierzę głęboko, że już nic złego się tutaj nie 
wydarzy i że to rozwiązanie trafi do pana prezy-
denta. Wiem też, ponieważ było to przedmiotem 
posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób 
Niepełnosprawnych, któremu przewodniczę, że tak-
że ze strony urzędu pana prezydenta było solenne 
zapewnienie, że jeśli ta ustawa z Senatu wyjdzie, to 
zostanie niezwłocznie podpisana. Tak więc chciałbym 
jeszcze raz wszystkim, ale panu Tomaszowi w spo-
sób szczególny, z tego miejsce podziękować. Proszę 
o uchwalenie tej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.

niewielkie. Dzisiaj te sumy gwarancyjne są już na tyle 
duże – sięgają 5 milionów euro – że te problemy de 
facto nie występują lub występują marginalnie. Ale 
wcześniej takie problemy były, występowały, bo te 
sumy wynosiły niekiedy 300 tysięcy euro. Zobaczcie 
państwo, w ocenie skutków regulacji wypunktowa-
no, jakie w poszczególnych latach były te sumy. No, 
często one się po prostu wyczerpywały, w szczegól-
ności przy tych świadczeniach dożywotnich, ciągłych, 
jakimi są renty.

Ustawa była projektem senackim, to była na-
sza inicjatywa senacka, przygotowana pod wpły-
wem rzecznika praw obywatelskich i skierowana 
do Sejmu. Sejm ten projekt troszeczkę zmodyfi-
kował w uzgodnieniu z… w takim trójkącie: stro-
na społeczna, firmy ubezpieczeniowe i instytucje 
państwowe. Wypracowano konsensus, który jest 
akceptowalny. Nawet w pewnym obszarze nasza 
propozycja senacka została rozszerzona o pewien 
element, a mianowicie o taki element, że te świad-
czenia będą przysługiwały także osobom, którym 
należy się renta w wyniku wypadku, choć dany 
oskarżony nie był ubezpieczony.

Projekt ustawy został jednomyślnie, jednogłośnie 
przez komisję poparty. W dyskusji wziął udział pan 
senator Kleina, który dopytywał się właśnie o te róż-
nice między naszą senacką wersją i tą wersją, która 
wróciła z Sejmu. Po uzyskaniu tej informacji – zresztą 
zostało to uzgodnione także z tą stroną społeczną 
– wątpliwości zostały rozwiane. Jak powiedziałem, 
ustawa ta nie budziła na posiedzeniu komisji jakichś 
większych kontrowersji. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Nie ma takich pytań.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat. Do 

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

Czy pan minister Piotr Nowak pragnie zabrać 
głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak: Nie.)

Dziękuję.
Obecne senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Nie ma takich pytań.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) I jest bardzo ważna poprawka, której potrzebę 
przyjęcia zasygnalizował nam rzecznik praw dziecka, 
a także liczne organizacje konsumenckie i fundacja 
państwa Elbanowskich. Producenci napojów nazywa-
nych potocznie mlekiem roślinnym… To jest problem, 
nad którym szeroko komisja debatowała, a jest to 
problem związany z pewnym przeoczeniem, które 
nastąpiło w Sejmie, myślę, że niezamierzonym prze-
oczeniem. Sprawiłoby ono, że mleko roślinne, mó-
wiąc potocznie – czyli produkty typu napoje roślinne, 
mleko roślinne, które jest bardzo istotne dla dzieci 
cierpiących na alergię pokarmową i dzieci z nietole-
rancją pokarmową, bo te dzieci nie mogą pić mleka 
odzwierzęcego i to mleko roślinne jest dla nich bardzo 
ważnym źródłem białka… To mleko jest droższe niż 
mleka krowie. Błąd, który skorygujemy w Senacie… 
Gdybyśmy go nie skorygowali, to mleko to obłożone 
byłoby stawką VAT 23%, zamiast 5%, tak jak mleko 
krowie. Tak więc składamy w tej sprawie poprawkę.

Mamy przekonanie, że Wysoki Senat poprze przy-
jęcie poprawek o charakterze legislacyjnym, a także 
poprawek o charakterze merytorycznym, dotyczących 
zmiany w tabeli vatowskiej.

Co do samej ustawy, zakresu tej ustawy to powiem 
tak: jest tu obecny pan minister, więc w trosce o czas 
Wysokiej Izby pozwalam sobie w tym gronie ominąć 
tę kwestię w moim sprawozdaniu. To wyczerpuje 
moje sprawozdanie, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać do senatora 

sprawozdawcy pytania, które mogą trwać nie dłużej 
niż minutę.

Czy są takie pytania? Są.
(Senator Grzegorz Bierecki: To wracam.)
Pan senator Radziwiłł. Proszę uprzejmie.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać właśnie o te 

mleka czy preparaty mlekozastępcze. Jakie było sta-
nowisko przedstawiciela rządu w tej sprawie? Tylko 
to mnie interesuje.

Senator Grzegorz Bierecki:
Obecny na posiedzeniu pan minister Kościński 

obiecał życzliwie pochylić się nad tym problemem. 
Chciałbym państwu powiedzieć, że poprawka, któ-
rą złożyłem, była wypracowana we współpracy 
z Ministerstwem Finansów, tak więc mamy tutaj peł-
ną zgodę i korygujemy przeoczenie. Skala obrotów 
tymi produktami to wg informacji, które przedstawia-

Ja dołączam się do tego podziękowania.
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 dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1259, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1259 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o uchwa-
lonej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyję-
cie ustawy bez poprawek. Taką uchwałę jako ko-
misja podjęliśmy ze świadomością, że proponując 
to, umożliwiamy przeprowadzenie debaty na tym 
posiedzeniu, debaty nad tą bardzo ważną i bardzo 
potrzebną ustawą, i że w trakcie tej debaty zgłosimy 
poprawki.

Do komisji senackiej wpłynęło wiele propo-
zycji poprawek od różnych organizacji. Komisja 
bardzo szczegółowo omawiała wszystkie wnioski. 
Mieliśmy propozycje poprawek od Naczelnej Rady 
Adwokackiej, Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych 
i Recyklingu, Izby Wydawców Prasy, Ośrodka Analiz 
Cegielskiego, a także bardzo ważne stanowisko rzecz-
nika praw dziecka. Komisja w toku dyskusji nad 
przedstawionymi propozycjami, także tymi, które 
przygotowało Biuro Legislacyjne, nie zdecydowała 
się ich poprzeć. Niemniej jednak w trakcie tego posie-
dzenia wyznaczyłem termin na składanie poprawek 
przez senatorów do wczoraj do godziny 10.30 i takie 
poprawki zostały złożone. Wiem, że senator Kleina 
złożył poprawki, ja także złożyłem poprawki, popraw-
ki złożył także pan senator Martynowski.

Poprawki, które złożyłem i co do których istnieje 
pełna zgoda, że należy je przyjąć, są dwojakiego typu. 
Pierwsze są poprawki legislacyjne, konieczne po to, 
aby ta ustawa była przejrzysta i jasno skonstruowana, 
poprawki eliminujące błędy w odniesieniach do arty-
kułów. Tak że są to wyłącznie poprawki o charakterze 
technicznolegislacyjnym. 
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(senator G. Bierecki) nie mieszczą się niektóre urządzenia, które spełniają 
dokładnie te same cele jak foteliki – to są specjalne 
urządzenia, nie potrafię ich dokładnie opisać, ale one 
były szczegółowo omówione na posiedzeniu komi-
sji – jednak są obciążone 23-procentowym VAT-em. 
No, problem polega na tym właśnie, że te foteliki 
w co najmniej 90% są produktami pochodzenia za-
granicznego, są importowane do Polski i korzystają 
z tej preferencyjnej stawki 5-procentowej, a te urzą-
dzenia, które spełniają dokładnie tę samą funkcję i są 
technologiami polskimi, są w Polsce produkowane, 
mają także patenty za granicą i spełniają, jeszcze raz 
mówię, te same zadania, zostały obłożone podatkiem 
23-procentowym. 

Jest więc taki mój projekt poprawki – zresztą dys-
kutowaliśmy o tym na posiedzeniu komisji – żeby 
je wpisać do tej samej kategorii podatkowej i żeby 
zmienić ten zapis w ustawie w następujący sposób: 
w załączniku nr 2, w załączniku nr 10 do ustawy 
zostawia się foteliki, tak jak jest w tej chwili, i one 
są objęte 5-procentowym podatkiem oraz dodaje się 
wyrazy „oraz inne urządzenia do przewozu dzieci 
w samochodach przytrzymujące dziecko skierowa-
ne przodem lub tyłem do kierunku jazdy”. To jest 
właściwie przepisane z homologacji, jaką otrzymują 
te urządzenia. Paradoks polega też na tym, że fote-
liki dokładnie tak samo są nazwane w tych homolo-
gacjach: to są urządzenia przytrzymujące dziecko 
skierowane przodem lub tyłem do kierunku jazdy. 
Najbardziej logiczne byłoby, żeby w ogóle wyrzucić 
słowo „foteliki” i zostawić słowo „urządzenia”, ale 
wiem, że tu jest pewien problem wynikający z dyrek-
tywy unijnej, więc dopisanie tego, tej drugiej części, 
jak mówią prawnicy, by właściwie sprawę konsumo-
wało, a nie było sprzeczne z dyrektywą unijną. Jakie 
jest stanowisko pana ministra w tej sprawie?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to pan przewod-

niczący Bierecki już jasno odpowiedział, że poprawka 
była konsultowana z Ministerstwem Finansów i jest 
pełne poparcie dla poprawki, którą zgłosił pan prze-
wodniczący Bierecki, czyli dotyczącej utrzymania 
stawki VAT na mleko roślinne. Chodzi o poprawkę, 
która usuwa to wspomniane niedopatrzenie.

A odpowiedź na pytanie pana senatora dotyczące 
urządzeń, które są zidentyfikowane przez nas jako 
pasy, w gruncie rzeczy to są pasy, jest następująca. 

li producenci, ok. 150 milionów zł rocznie. Nie jest 
to więc bardzo istotny problem finansowy, niemniej 
jednak ważny społecznie dla tej szczególnej grupy 
dzieci cierpiących na alergie pokarmowe.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan minister Leszek Skiba pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: 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.

Pan senator Kleina.
Tak że poproszę pana tutaj, Panie Ministrze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na posiedze-

niu komisji, jak mówił zresztą pan przewodniczący, 
przyjęliśmy ustawę bez poprawek. Jednak te popraw-
ki my przygotowaliśmy, taka była zresztą konkluzja 
naszej dyskusji na posiedzeniu komisji, że będziemy 
te poprawki przygotowywali. Ja także przygotowałem 
poprawki. Ale w posiedzeniu brał udział pan minister 
Kościński i w związku z tym o pewne sprawy jednak 
chciałbym zapytać, bo nie wiem, czy przekazane były 
te wszystkie uwagi, wątpliwości itd.

Pierwsza sprawa już została prawie wyjaśniona, 
czyli ta kwestia mleka roślinnego, obniżenia podatku 
VAT na nie do 5%. Czy pan minister też uważa, że 
można taką poprawkę składać? Wtedy rzeczywiście 
tym 5-procentowym podatkiem VAT te tzw. mleka 
roślinne by zostały obciążone, a nie 23-procentowym 
podatkiem, jak to się stało po rozstrzygnięciach sej-
mowych. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia to sprawa fotelików samochodo-
wych. Ta sprawa była dość szeroko dyskutowana na 
posiedzeniu komisji, były nawet na nim osoby zain-
teresowane tym problemem. A rzecz dotyczy tego, że 
w tej ustawie, która została przyjęta przez Sejm, VAT 
na foteliki samochodowe, tak jak na inne urządzenia 
dla dzieci, został obniżony do 5%. No i to jest bardzo 
korzystne rozwiązanie. Ale niestety w tej kategorii 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, niech pan złoży poprawkę, a dys-
kusję przeprowadzicie na posiedzeniu komisji…

(Senator Kazimierz Kleina: Przepraszam.)
…z pytaniami, odpowiedziami itd., bo tam jest 

tego typu dyskusja. To jest kwestia rozstrzygnięcia, 
a nie pytania i odpowiedzi na pytanie. Dziękuję bar-
dzo.

Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Kto? Aha, senator Czerwiński. Proszę bardzo.

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

Tutaj odchodzimy od mechanizmu odwrotnego obcią-
żenia na rzecz podzielonej płatności, tak to rozumiem. 

Czy to oznacza, że ten drugi jest bardziej wydaj-
ny? Jaki będzie tego efekt, jak państwo szacujecie?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: W złotówkach oczy-

wiście.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Ja pozwolę sobie jeszcze tylko odpowiedzieć na 

pytanie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ależ proszę 

bardzo, na zagadnienie.)
Tak, na zagadnienie związane z… Nie mam wąt-

pliwości, że polski rząd będzie zdeterminowany, żeby 
bronić interesów polskich producentów, więc taka 
determinacja na pewno będzie.

Jeśli zaś chodzi o kwestie odwróconego obciążenia 
i płatności, to szacujemy, że to rozwiązanie systemo-
we da ok. 1 miliarda zł. Generalnie można powie-
dzieć, że odwrócone obciążenie zostało wprowadzone 
wiele lat temu i było stosowane w wielu przypadkach, 
ale są też dowody na to, że jest to rozwiązanie, które 
też generuje pewne kłopoty, kłopoty polegające na 
tym… Jeśli system podatku VAT funkcjonuje w natu-
ralny sposób – płatność VAT jest na różnych etapach 
produkcji komponentów i wreszcie następuje finalna 
sprzedaż do konsumenta – to tak naprawdę tutaj nie 
ma ryzyka, system VAT powoduje to, że te cząstkowe 
płatności VAT trafiają do budżetu państwa. W przy-
padku odwróconego obciążenia tak naprawdę cała 
suma wpłacana jest na ostatnim etapie, co oczywiście 

Jeśli o to chodzi – pod koniec pan senator rzeczywi-
ście jasno o tym powiedział – to pytania i wątpliwości, 
jakie się pojawiają, są związane ze zgodnością z dy-
rektywą. Nasza intencja jako Ministerstwa Finansów 
jest taka: jeśli okaże się, że utrzymanie czy redukcja 
stawki VAT na te urządzenia będzie zgodna z dy-
rektywą, to z perspektywy Ministerstwa Finansów 
będzie pełne wsparcie dla tego, aby inne urządzenia, 
które nie są fotelikami, taką stawką objąć. Teraz nie 
jesteśmy gotowi. Rozpoczęliśmy dialog, sondowanie 
Komisji Europejskiej, czy będzie możliwe przyjęcie 
tego rodzaju zapisu. To, co możemy zadeklarować, to 
tyle, że jeżeli zakończy się to pozytywnie, a wiadomo, 
że ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia, gdy tylko uda 
się ustalić, można powiedzieć, wynegocjować, czyli 
zweryfikować, zgodność z dyrektywą i okaże się, że 
nie ma problemu dyrektywy, to oczywiście również 
te inne urządzenia będziemy chcieli objąć tą regula-
cją, obniżoną stawką, tak aby były one traktowane 
tak jak foteliki. W związku z tym jest to tylko i wy-
łącznie kwestia tego, żeby nie proponować projektu, 
co do którego są wątpliwości dotyczące zgodności 
z dyrektywą. Po prostu potrzebujemy czasu, żeby 
ten dialog z Komisją przeprowadzić. Liczymy na to, 
że 1 kwietnia ustawa wejdzie w życie już absolutnie 
po takiej weryfikacji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Jeszcze raz chciałbym się do tego odnieść.
Dziękuję bardzo za tę informację. To rzeczywiście 

chyba zmierza w tym kierunku, że jest szansa na 
załatwienie tej sprawy. Ci producenci, jak wynika 
z pisma, które do nas dotarło, już od wielu, wielu 
miesięcy toczą, że tak powiem, spór czy dyskusję 
z różnymi instytucjami w Polsce. Jest tylko taka oba-
wa, czy w związku z tym, że producentami fotelików 
są głównie producenci z innych krajów unijnych, jest 
1 czy 2 bardzo dużych producentów, oni nie będą 
próbowali na poziomie unijnym blokować tego roz-
wiązania. Chodzi o to, że ta polska technologia ma 
patenty prawie w całej Unii Europejskiej i – tak jak 
oni mówią – dość mocno rywalizuje z fotelikami, bo 
to jest produkt dużo tańszy, a warunki bezpieczeń-
stwa spełnia nawet lepiej niż te foteliki. 

Czy będzie na tyle dużo determinacji ze strony 
Ministerstwa Finansów, żeby jakby nie ugiąć się pod 
presją tych innych zagranicznych producentów w tej 
sprawie?
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Rozwiązania, które wprowadzamy w Polsce konse-
kwentnie, jeszcze od poprzedniej kadencji, prace, które 
rozpoczęliśmy… Odwrócona płatność, później także 
podzielona płatność podatku VAT to były pomysły, 
które zostały wypracowane za czasów rządu Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. One 
zaczęły się sprawdzać i przynosić efekty. Kolejne prze-
pisy, wprowadzane już w obecnej kadencji, potwier-
dziły te działania, te przepisy zostały rozszerzone. Tak 
że to należy popierać i chwalić. Przepisy, które wpro-
wadzamy procedowaną dziś ustawą, także zmierzają 
w dobrym kierunku, m.in. dlatego, że podatek VAT 
na niektóre towary jest obniżany. Trzeba to rzetelnie 
i uczciwie pochwalić i cieszyć się z tego, że tak jest.

Poprawki, które chciałbym zaproponować, są po-
prawkami już wstępnie tu omówionymi, więc niejako 
z łatwością, jak mi się wydaje, będą zaakceptowane. 
Tak więc jest tu kwestia 5-procentowego podatku 
VAT na tzw. mleko roślinne. Tę kwestię podnosił 
w Sejmie nasz klub, klub Platformy Obywatelskiej, ale 
wówczas nie udało się przekonać do tego większości 
parlamentarnej, a teraz jest tu poparcie, i to cieszy, to 
dobrze, że tak jest. Tak że wydaje mi się, że to się uda.

Druga poprawka nie była rozpatrywana w Sejmie, 
zainteresowane strony pewnie nie potrafiły wówczas do-
trzeć… nie dostrzegły możliwości debaty czy możliwo-
ści załatwienia tych spraw na poziomie parlamentarnym. 
Jednak teraz zainteresowani dotarli do nas, wysłali do 
wszystkich senatorów prośbę dotyczącą 5-procentowego 
VAT na urządzenia podobne do fotelików samochodo-
wych. Ja w związku z tym składam tu poprawkę. Mam 
nadzieję, że ona zostanie poparta. Wydaje mi się, że 
można by ją poprzeć i że to nie przeszkodzi w dyskusji, 
którą minister finansów będzie prowadził z Komisją 
Europejską, aby dobrze wyinterpretować termin „fote-
liki samochodowe”. Jak mówiłem, „fotelik samochodo-
wy” jest w ogóle takim pojęciem nieopisanym w prawie. 
Jak doczytałem później, w interpretacji ministerstwa 
opierano się wyłącznie na definicji zawartej w słowniku 
języka polskiego. No, te urządzenia są homologowane 
na takim samym poziomie, dokładnie tak samo się na-
zywają, a więc logika by wskazywała, że należałoby 
to w ten sposób interpretować. Możliwe, że – i tutaj 
minister też życzliwie do tej sprawy podszedł – żeby tę 
sprawę szybciej załatwić, można to będzie zrobić w try-
bie indywidulanej interpretacji ministra. Może to się 
uda wcześniej, prościej i łatwiej załatwić. Zobaczymy. 
Widać, że minister jest bardzo życzliwie do tej sprawy 
nastawiony – także wczoraj i dzisiaj to było widać – 
a więc trzeba mu podziękować.

Trzecia sprawa, trzecia poprawka, którą chciałbym 
tutaj złożyć, dotyczy takich pewnych szczegółowych 
spraw związanych z mechanizmem podzielonej płat-
ności. Nie będę tego tutaj dłużej wyjaśniał, bo może 
marszałek mi powie, że takie rzeczy powinno się 
na posiedzeniu komisji wyjaśniać i doprecyzować. 

naraża na problem identyfikacji. Pytanie, czy ktoś, kto 
kupuje dany towar, nie podszywa się pod konsumenta, 
a tak naprawdę jest przedstawicielem... podaje, że jest 
firmą, a tak naprawdę jest konsumentem – wtedy kwe-
stii VAT w ogóle nie ma… Tak że mimo wszystkich 
korzyści związanych z odwróconym obciążeniem 
pewne ryzyko jest. Mechanizm podzielonej płatności 
rozwiązuje ten kłopot. Polega to na tym, że wszystkie 
płatności w ramach rozliczeń między firmą a firmą 
trafiają na wydzielone konto. Dlatego, aby uniknąć 
kłopotów, unikamy sytuacji, w których transakcje 
między firmami nie uwzględniają podatku VAT i do-
piero – na co liczymy – na ostatnim etapie sprzedaży, 
u konsumenta… A ta sprzedaż tak naprawdę nie na-
stępuje, bo ktoś bierze fakturę, udając, że jest firmą, 
i realnie transakcja odbywa się na rzecz konsumenta, 
a formalnie, w sensie dokumentacji, na rzecz firmy. 
I to jest ten minus. Rozwiązanie polegające na podzie-
lonej płatności jest lepsze i z tego powodu jest próba 
wprowadzenia nowego rozwiązania systemowego. 
Jeśli chodzi o kwotę, to tu jest 1 miliard zł. Wiadomo, 
że dotyczy to określonych branż, które są wymienione 
w ustawie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie widzę więcej chętnych do pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Pan marszałek Borusewicz trochę mnie zmobi-

lizował do wystąpienia. Ja myślałem, że na etapie 
pytań wszystkie wątpliwości zostaną rozstrzygnię-
te, ale może i lepiej, że powiem jeszcze ze 2 słowa 
z trybuny senackiej, bo ustawa, nad którą pracujemy, 
debatujemy, jest ustawą, jak myślę, dobrze rozwiązu-
jącą różne problemy związane z funkcjonowaniem 
podatku VAT. Wiadomo, że sprawa związana z VAT 
i z przestępstwami vatowskimi to jest sprawa bardzo 
dynamiczna, ona się zmienia i ewoluuje w różnych 
kierunkach. Kiedy przed wielu laty wprowadzano 
podatek VAT w Unii Europejskiej – no, wtedy jeszcze 
nie było Unii Europejskiej – a później w Polsce, zakła-
dano, że będzie on bardzo szczelnym rozwiązaniem. 
Faktycznie on był zdecydowanie szczelniejszy od in-
nych wcześniejszych rozwiązań. Ale rzeczywistość 
musiała tę opinię zweryfikować – wkrótce znaleźli się 
tacy, którzy potrafili i chcieli w sposób przestępczy 
omijać ten podatek od towarów i usług.
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(senator K. Kleina) wej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów 
publicznych w tym zakresie.

Ustawa za osoby ze szczególnymi potrzebami 
uznaje osoby, które ze względu na swoje cechy ze-
wnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na oko-
liczności, w których się znajdują, muszą podjąć do-
datkowe działania lub zastosować dodatkowe środki 
w celu przezwyciężenia barier, które uniemożliwiają 
lub utrudniają im udział w różnych sferach życia na 
zasadzie równości z innymi osobami.

Za bariery ustawa uznaje przeszkody lub ograni-
czenia architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-
-komunikacyjne, które uniemożliwiają lub utrudniają 
osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych 
sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz in-
formacyjno-komunikacyjna to, zgodnie z ustawą, 
dostępność spełniająca wymagania uniwersalnego 
projektowania i racjonalnych usprawnień w rozumie-
niu konwencji o prawach osób niepełnosprawnych co 
najmniej w zakresie, po pierwsze, dostępności archi-
tektonicznej obejmującej: zapewnienie wolnych od 
barier poziomych i pionowych przestrzeni komuni-
kacyjnych budynków; instalację urządzeń lub zasto-
sowanie środków technicznych i rozwiązań architek-
tonicznych w budynku, który umożliwiają dostęp do 
wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych; zapewnienie informacji na temat roz-
kładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub głosowy; zapewnienie wstępu 
do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, 
o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; zapewnienie 
osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewa-
kuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Po drugie, w zakresie dotyczącym dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej obejmującej: obsługę 
z wykorzystaniem środków wspierających komuniko-
wanie się; instalację urządzeń lub innych środków tech-
nicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczegól-
ności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych na innych technologiach, których celem jest 
wspomaganie słyszenia; zapewnienie na stronie inter-
netowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności – w postaci elektronicznego pliku zawiera-
jącego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści 
w polskim języku migowym oraz informacje w tekście 
łatwym do czytania; zapewnienie, na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 
publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Po trzecie, w zakresie dostępności cyfrowej obej-
mującej wymagania określone w ustawie z 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

A więc powiem tylko, że jeszcze tę trzecią kwestię 
dołączam do tego, a dotyczy ona kosztów uzyskania 
przychodu z działalności gospodarczej, która nie bę-
dzie w całości zaliczana do odpowiedniej kategorii.

Tak więc te 3 poprawki chciałbym złożyć i popro-
sić – w pierwszej kolejności komisję, a później całą 
Izbę – o poparcie tych złożonych, przygotowanych 
przeze mnie poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze. I proszę o poprawki.
(Senator Kazimierz Kleina: Już, od drugiej strony 

podejdę.)
Dobrze. Nieważne, z której strony pan złoży.
(Głos z sali: Aby dotarły.)
Aby dotarły.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 

Marek Martynowski i Czesław Ryszka złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie Marek 
Martynowski, Grzegorz Bierecki i Kazimierz Kleina.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.
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 dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1249, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1249 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Infrastruktury opinię komisji dotyczącą ustawy o za-
pewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi po-
trzebami.

Celem ustawy jest… Ona określa środki służące 
zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfro-
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Senator Piotr Florek:

Panie Senatorze, czy mógłby pan powiedzieć kilka 
słów ‒ bo to jest nowa ustawa i była dyskusja na temat 
przyzwoitej legislacji ‒ na temat poprawek zapropo-
nowanych przez Biuro Legislacyjne? Ile ich było? 
Jakie to były propozycje? Dlaczego aż tyle?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:
Faktycznie Biuro Legislacyjne przedstawiło wiele 

propozycji poprawek, ale one nie zostały zgłoszone 
przez senatorów. One dotyczyły uściślenia… To były 
w zasadzie takie propozycje legislacyjnych popra-
wek dotyczących – czy ja wiem? – jakichś uściśleń 
albo poprawnej legislacji itd. To chodziło o szczegóły 
prawne. Nie chciałbym się w nie zagłębiać, bo nie 
jestem prawnikiem. W każdym razie te proponowane 
poprawki nie zostały przyjęte przez komisję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję.)
Więcej pytań nie ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister inwestycji 
i rozwoju.

Czy pani minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak 
pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Jeżeli tak, to proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Małgorzata Jarosińska-Jedynak:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowny Senacie!
Ja nie chcę zabierać cennego czasu. Chciałabym 

tylko serdecznie podziękować organizacjom pozarzą-
dowym, które bardzo dużo pracowały razem z nami 
nad tą ustawą, i powiedzieć, że jest ona bardzo dobrze 
odbierana przez środowisko osób z niepełnosprawno-
ściami. Jest to taka ustawa, która przede wszystkim 
jest aktem systemowym. W procesie legislacyjnym 
jest to nowość. Ma ona za zadanie przeciwdziałać 
dyskryminacji osób, które mają szczególne potrzeby 
– a to, tak jak wspominał pan senator sprawozdaw-
ca, dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnościami, 
ale również osób starszych, osób borykających się 
z czasową niepełnosprawnością czy np. osób poru-
szających się z ogromnym bagażem. Ta ustawa za-

Zgodnie z ustawą zapewnienie dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem podmio-
tów publicznych. Za koordynację zapewnienia dostęp-
ności osobom ze szczególnymi potrzebami odpowiadać 
będzie minister właściwy do spraw rozwoju regional-
nego, przy którym działać będzie Rada Dostępności. 
Ustawa wprowadza przepisy dotyczące certyfikacji do-
stępności, dostępu alternatywnego oraz postępowania 
skargowego w sprawie braku zapewnienia dostępności 
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Ustawa tworzy Fundusz Dostępności jako państwo-
wy fundusz celowy na realizację zadań polegających na 
wsparciu działań w zakresie zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy.

Ustawa wprowadza także szereg zmian w obowiązu-
jących przepisach, których celem są nowe rozwiązania 
oraz korekty i uzupełnienia związane z zapewnieniem 
dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyj-
no-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy to 
upływ 14 dni od dnia ogłoszenia. W odrębnym ter-
minie mają wejść w życie przepisy dotyczące cer-
tyfikacji dostępności – po upływie 18 miesięcy od 
dnia ogłoszenia – a także przepisy dotyczące umów 
zawieranych z wykorzystaniem środków publicznych, 
postępowania skargowego oraz prawa do przedsta-
wiania informacji na podstawie art. 12 ustawy o pra-
wach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Te wejdą 
w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, komisja odbyła 
dyskusję, na posiedzeniu było dość dużo podmiotów. 
Wszyscy generalnie poparli tę ustawę. Były wyjaśniane 
pewne szczegóły, związane chociażby z finansowaniem 
tego Funduszu Dostępności i uszczegółowiono, kogo 
uznajemy za osobę ze szczególnymi potrzebami. Bo tu 
chodzi nie tylko o osoby niepełnosprawne, ale również 
o osoby starsze, osoby, które np. uległy wypadkowi 
i czasowo nie mają pełnej sprawności. Chodzi o to, by 
miały ten dostęp w zakresie takim, jaki potrzebują, 
oczywiście w miarę możliwości. Tak że te szczegóły 
były omówione. W zasadzie był konsensus, wszyscy 
byli zgodni co do tego, że taką ustawę należy przyjąć. 

Doszło do głosowania, a w wyniku głosowania 
komisja jednogłośnie przyjęła tę ustawę. Przedstawia 
ją Wysokiemu Senatowi do akceptacji i wnosi o to, 
żeby Senat przyjął ustawę w całości. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Piotr Florek. Proszę bardzo.
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(podsekretarz stanu M. Jarosińska-Jedynak) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak:

Ja myślę, że tak. Ustawa daje też możliwość zasto-
sowania dostępu alternatywnego, więc nie w każdym 
przypadku będziemy musieli budować windy czy 
podjazdy. Możemy zamontować schodołaz, możemy 
wykorzystać alternatywne rozwiązania. Myślę, że ten 
czas będzie wystarczający.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Minister.
Więcej pytań nie ma.
(Senator Kazimierz Kleina: Pan senator Kogut.)
A, pan senator Kogut. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Pani Minister! Ja mam takie 

zapytanie. 
Jak będzie w transporcie kolejowym? Jaki jest 

czas na dostosowanie całych pociągów, wagonów? 
Mówię już tylko o osobach niepełnosprawnych. Bo 
to, co teraz się obserwuje… Ok. 80% wagonów nie 
jest dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ja 
widziałem nawet takie przypadki, że ludzie na wóz-
kach byli po prostu przewożeni w bramkartach, czyli 
wagonach pocztowych. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak:
Jeżeli chodzi o transport kolejowy, to w tej ustawie 

nie został on wskazany z wyznaczonym czasem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Filipa 

Libickiego.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

wiera liczne instrumenty zapewniające dostępność, 
ale również tworzy Radę Dostępności, która ma być 
takim ciałem eksperckim działającym przy ministrze 
do spraw rozwoju regionalnego i która ma się skła-
dać właśnie z przedstawicieli organizacji i różnych 
resortów, w tym również organizacji działających 
z osobami niepełnosprawnymi. Chodzi o to, żeby 
wypracowywać jak najlepsze rozwiązania służące 
temu, żeby unikać barier architektonicznych, komu-
nikacyjnych i tworzyć przestrzeń publiczną, która jest 
niezbędna dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego 
serdecznie proszę Senat o przyjęcie tej ustawy w ta-
kiej formie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
A teraz pytam, czy są do pani minister jakieś pyta-

nia. Jeżeli tak, to powinny one dotyczyć procedowanej 
ustawy i nie powinny trwać dłużej niż 1 minuta.

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.
Pani Minister, ja bym jednak poprosił…

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Minister, jeśli można…
Ta ustawa wprowadza pewne działania miękkie, 

tak bym je nazwał, np. powołanie Rady Dostępności, 
ale i twarde, np. zapewnienie dostępności wszystkich 
budynków publicznych dla osób ze specjalnymi po-
trzebami. 

Jaki państwo dajecie sobie horyzont czasowy na 
wykonanie tego? Bo to jest pewnego rodzaju rewo-
lucja.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak:
Jeżeli chodzi o dostępność w przypadku budyn-

ków użyteczności publicznej, to ustawa daje 24 mie-
siące na zastosowanie rozwiązań, które zostały wska-
zane w ustawie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Czy to jest realne, Pani Minister?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.
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(senator J.F. Libicki) A teraz chcę powiedzieć o pewnej sprawie i to 
będzie chyba największy komplement pod adresem 
twórców i inicjatorów tej ustawy. Ja się spotykałem 
z bardzo wieloma środowiskami, osobami, które 
pracowały podczas konstrukcji tej ustawy. Myślę, 
że powiem o jednej osobie, bo to jest takie najbar-
dziej symboliczne. Zadzwonił do mnie pan Krzysztof 
Marciniak, to jest pan, który tworzy Krajowy Ośrodek 
Mobilności Osób Niepełnosprawnych, tzw. KOMON. 
I pan Marciniak powiedział: proszę pana, dzieją się tu 
jakieś dziwne rzeczy, bo po raz pierwszy odkąd o to 
zabiegam, sami dzwonią z ministerstwa, żebym się 
spieszył z tymi materiałami, które miałem przygoto-
wać, i żebym skracał czas starań o to. I dalej mówi: 
proszę pana, jesteśmy na dobrej ścieżce. Środowiska 
już się nauczyły, że warto się dostawać jakby w obręb 
zainteresowania tej ustawy, bo wtedy rozwiązywanie 
ich problemów idzie szybciej, a wręcz są poganiani, 
żeby wszystko to, co mogą dostarczyć na rzecz roz-
wiązania tych problemów, było dostarczone. Z całą 
pewnością jest to coś pozytywnego i coś, co wcześniej 
nie zdarzało się na tę skalę, przyznaję.

Oczywiście jest kwestią poszczególnych rozwiązań, 
czy te 2 lata to jest wystarczająco dużo czasu. Ja się tu 
zgadzam z panem senatorem Czerwińskim. Abstrahuję 
od kolei, bo powiedzmy sobie tak: dostępność trans-
portu lotniczego i dostępność transportu kolejowego 
dla osób z niepełnosprawnościami to są 2 zupełnie 
różne rzeczywistości. Korzystając z samolotu, mogę 
objechać cały świat, wysiadać po drodze z 5 razy 
i wszędzie będę obsłużony. Jeśli chodzi o kolej, to nikt 
z nas nigdy do końca nie wie, jak to będzie. Na to na 
pewno nie starczą 2 lata. A czy starczą, żeby dostęp 
do budynków publicznych był taki, jaki być powinien? 
Podzielam wątpliwości pana senatora Czerwińskiego 
w tym zakresie. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę 
na jeden aspekt, jeśli chodzi o dostępność, to jest na 
kwestię budynków zabytkowych, w tym budynków 
sakralnych. Tu będziemy się zderzali z konserwatorem 
zabytków i trzeba mieć na to jakiś pomysł. Ja uważam, 
że to, w jaki sposób dostosowano mównicę w Sejmie, 
pokazuje, że udaje się znaleźć konsensus pomiędzy 
zachowaniem przestrzeni czy substancji zabytkowej 
a dostosowaniem jej do osób z niepełnosprawnościa-
mi. Ale tu była kwestia parlamentu, tu się ścigali, że 
tak powiem, najlepsi fachowcy w tej dziedzinie, bo 
był pewien prestiż związany z tym, że oni dostosują 
salę sejmową, co się wydarzyło nie w poprzedniej, 
tylko w jeszcze poprzedniej kadencji. Warto by było się 
zastanowić, w jaki sposób pewien konflikt interesów 
między konserwatorem zabytków a tymi, którzy będą 
dostosowywać tę przestrzeń i czynić ją dostępną… Czy 
w oparciu o tę ustawę będziemy mogli korzystać z na-
rzędzi, które na to pozwolą? To jest moja wątpliwość 
i w tym przemówieniu chciałem w sposób szczególny 
zaapelować w związku z ta sprawą. 

Ja generalnie będę chwalił tę ustawę. Chciałbym 
to powiedzieć na początku. Zacznę od anegdoty, 
która, uważam, powinna być pewną lekcją dla nas 
wszystkich. Nie jest tak, że chciałbym wykorzystać tę 
anegdotę jako punkt wyjścia do krytykowania ustawy.

Otóż ja miałem przyjemność – mówiłem to już 
kiedyś na tej sali – być na inauguracji tego całego 
przedsięwzięcia, jakim był Program „Dostępność 
Plus”, którego, że tak powiem, owocem legislacyj-
nym jest ta ustawa. Otwierał to w Centrum Nauki 
„Kopernik” pan premier Morawiecki. Mówił bardzo 
szeroko na temat tego, co w zamyśle rządu ta ustawa 
będzie zawierać. Jak pan premier skończył, to pani 
prowadząca spotkanie powiedziała: teraz zapraszam 
wszystkich na obiad. Było tam ok. 30 osób na wóz-
kach inwalidzkich. Myśmy przejechali do sali obok 
i w tej sali obok były same wysokie stoły. Speszeni 
nieco gospodarze zorganizowali dla nas 3 stoły o od-
powiedniej wysokości, żebyśmy mogli zjeść obiad.

Nie mówię tego po to, żeby się czepiać, tylko żeby 
pokazać, że nawet przy dobrej woli co do zmiany 
rzeczywistości, która nas otacza, w naszych głowach 
jest jeszcze wiele schematów, które musimy przeła-
mać. Bo tak naprawdę można było 10 minut wcześniej 
zaprosić na tę salę kogoś, kto jest na wózku, kto by 
rzucił na nią okiem i powiedział „tu brakuje niskich 
stołów”. Problem byłby rozwiązany bezkosztowo. To 
jest dla mnie takie hasło dla tej ustawy: dostępność 
będzie wtedy, kiedy nauczymy ludzi myśleć w kate-
goriach dostępności.

Ale to nie znaczy, że nie chcę powiedzieć nic 
pozytywnego. To bardzo dobrze, że ta ustawa jest. 
Zgadzam się z tym, że może mieć jakieś niedoróbki 
legislacyjne, jest ich więcej lub mniej. To jest jakby 
inna historia. Ale sam fakt, że tego typu ustawa bę-
dzie funkcjonować w rzeczywistości publicznej, jest 
rzeczą pozytywną.

Myślę, że warto by było powiedzieć jedną jesz-
cze rzecz, bo tu jest pewna niejasność. Otóż ja rozu-
miem tę ustawę jako pewne zasadnicze narzędzie do 
tego, aby w nowej perspektywie finansowej zabie-
gać o środki unijne, właśnie w oparciu o tę ustawę. 
Dobrze byłoby to jasno powiedzieć potencjalnym 
beneficjentom, bo jak się rozmawia z przedstawicie-
lami niektórych środowisk osób z niepełnosprawno-
ściami, to widać, że oni uważają, że te pieniądze już 
są zagwarantowane i jest tylko kwestia tego, w jaki 
sposób będziemy po nie sięgać. Tak nie jest i dobrze 
jest to podkreślić, żeby nie było potem takiej sytu-
acji, że te oczekiwania, które są duże, rozminą się 
z rzeczywistością. A więc warto mówić nie „już to 
jest, mamy”, tylko: stworzyliśmy sobie narzędzie po 
to, aby w nowej perspektywie unijnej sięgnąć po te 
pieniądze.
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Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

(senator J.F. Libicki) osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, 
osobom w wieku podeszłym, a przez to zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełno-
sprawnych przebywających w placówkach całodo-
bowych.

Zmiana przepisów ma również na celu ułatwienie 
placówkom, zwłaszcza tym prowadzonym w niewiel-
kim zakresie, uzyskania zezwolenia przez złagodze-
nie niektórych standardów oraz doprecyzowanie 
przepisów dotyczących dokumentów wymaganych 
przy wniosku o uzyskanie zezwolenia. W ustawie 
uregulowano także zasady pobytu w placówkach i za-
sady ich opuszczania przez osoby, co do których ma 
zastosowanie ustawa o ochronie zdrowia psychicz-
nego. Uregulowano także zasady ograniczenia samo-
dzielnego opuszczania terenu domu pomocy społecz-
nej oraz placówek przez ich mieszkańców będących 
osobami z zaburzeniami psychicznymi, co czasami 
budziło problemy w placówkach zamkniętych.

Ponadto w związku z postulatami osób, których 
rodzice zostali skierowani do domu pomocy spo-
łecznej, ustawa poszerza katalog sytuacji, w których 
można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt 
osoby w domu pomocy społecznej.

Generalnie zapisy ustawy wynikają z sygnałów 
środowiskowych, z tego, co szefowie placówek, 
wojewodowie wnosili do ministerstwa rodziny. 
Ministerstwo ma na celu kolejną nowelizację ustawy 
o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego, tak by bardziej odpowiadały istnieją-
cym sytuacjom i bardziej doprecyzowały te sytuacje. 
Chodzi o to, żeby nie pozostawiać osób, które w tych 
placówkach są, w sytuacji niebezpieczeństwa.

W ramach dyskusji prowadzonej w komisji w za-
sadzie nie było większych kontrowersji. Zwracano 
uwagę na to, że ustawa o pomocy społecznej staje się 
coraz większa, coraz obszerniejsza. No ale, jak praw-
nicy mówią, inaczej być nie może, tak że podążamy 
w tym kierunku. Proszę Wysoki Senat o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Bardzo dziękuję.

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

trwające nie dłużej minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Nie widzę takich zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Czy pan minister Kazimierz Kuberski pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Jeszcze raz dziękuję, dziękuję, że podjęliście się 
państwo tego trudnego zadania, z tym zastrzeżeniem, 
żeby jasno mówić, że to jest narzędzie do sięgania 
po środki, a nie że to już te środki zapewnia. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
W ramach dyskusji chcę zwrócić uwagę na to, że 

wiele biur poselskich i senatorskich…
(Senator Kazimierz Kleina: Jest niedostępnych.)
…jest niedostosowanych do korzystania z nich 

przez niepełnosprawnych. Oczywiście w przypad-
ku budowy nowych budynków jest taki obowiązek 
dostosowania, ale większość naszych biur jest w bu-
dynkach, które powstały 10, 20 lat temu. Zwracała mi 
na to uwagę jedna z organizacji na rzecz osób niepeł-
nosprawnych w Gdyni. Powinniśmy się w następnej 
kadencji tym zająć, bo to jest jednak pewien wstyd, że 
nasze biura, część naszych biur jest niedostosowana 
do obsługi osób niepełnosprawnych.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
punkt dwudziesty pierwszy, dotyczący ustawy o re-
alizacji usług społecznych przez centrum usług spo-
łecznych, zostanie rozpatrzony w piątek.

A zatem przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1250, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1250 A.

Poproszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

z posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, które odbyło się 30 lipca, a dotyczyło 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Przedkładana ustawa zakłada wprowadzenie 
zmian w obu wymienionych ustawach. Celem projek-
towanych zmian jest ograniczenie nieprawidłowości 
w placówkach zapewniających całodobową opiekę 



157
83. posiedzenie Senatu w dniu 1 sierpnia 2019 r.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Wyłączenie dodatków za staż pracy z kategorii 
minimalnego wynagrodzenia za pracę przyczyni się 
m.in. do zwiększenia motywacji pracowników i ich 
przywiązania do miejsca pracy, co jest szczególnie 
istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

Dodatek za staż pracy nie ma charakteru po-
wszechnego. Z mocy prawa przysługuje niektórym 
grupom zawodowym, w tym pracownikom jednostek 
sfery budżetowej. Pracodawcy spoza sfery budżeto-
wej samodzielnie określają warunki wynagradzania 
pracowników, w tym ewentualnie taki składnik jak 
dodatek za staż pracy.

Z uwagi na różnorodność stosowanego nazewnic-
twa oraz odmienne zasady przyznawania dodatku za 
staż pracy obowiązujące u poszczególnych pracodaw-
ców ustawa w art. 1 wprowadza definicję dodatku za 
staż pracy.

Z kolei z uwagi na to, że wyłączenie dodatku 
za staż pracy z minimalnego wynagrodzenia może 
mieć wpływ na umowy zawarte w trybie ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, ustawa zawiera prze-
pisy przejściowe, zgodnie z którymi możliwe będzie 
przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia 
porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wy-
nagrodzenia należnego wykonawcy.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2020 r.

Członkowie komisji podczas prac i dyskusji nie 
wnieśli uwag do ustawy o zmianie ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa została 
przyjęta jednogłośnie.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
wnosi o przyjęcie przez Senat omawianego propono-
wanego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.

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

trwającej nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Pani senator Jadwiga Rotnicka pragnie zadać takie 
pytanie. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie, nie wiem, czy sprawozdawca mi 

odpowie, czy może pan minister. Mam następujące 
pytanie. 

Jeżeli dodatku za wysługę lat nie dolicza się do 
podstawy wynagrodzenia, to jak to ewentualnie skut-
kuje w przyszłości podczas obliczania emerytury? 
Czy ma to związek, czy nie ma związku? Czy jest to 
korzystne dla obywatela? Powiedzmy, że w momen-
cie, kiedy on pracuje, jest korzystne, ale czy później 

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski: Nie.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie ma takich pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1251, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1251 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Andrzeja 
Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej sprawoz-
danie z prac komisji, które odbyły się 30 lipca 2019 r., 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę zakłada rozszerzenie katalogu 
składników wynagrodzenia, które nie są uwzględ-
niane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pra-
cownika porównywanego z wysokością minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy.

Celem wprowadzenia wymienionych zmian jest 
zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego 
kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
poprawa sytuacji pracowników otrzymujących wy-
nagrodzenie na najniższym poziomie. Proponowana 
nowelizacja ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym. Potrzebę wyłączenia dodatku za 
staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia 
za pracę wskazują liczne wystąpienia kierowane przez 
obywateli, przedstawicieli związków zawodowych 
oraz parlamentarzystów. Podkreślić należy, że pro-
jektowana zmiana została pozytywnie zaopiniowa-
na przez stronę pracodawców i stronę pracowników 
w Radzie Dialogu Społecznego.
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(senator J. Rotnicka) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

Czy pan minister Kazimierz Kuberski pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski: 
Mogę, w nawiązaniu do tych pytań.)

Proszę uprzejmie. Będą pytania do pana. Proszę 
bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Kazimierz Kuberski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Uzupełniając odpowiedzi na pytania, które zo-

stały zadane przez państwa senatorów, chciałbym 
powiedzieć, że oczywiście – tak jak zauważył senator 
sprawozdawca – ma to wpływ na emeryturę w taki 
sposób, że zwiększa pensję, bo pensja wzrośnie, 
więc będzie większy wymiar emerytury, wszystkich 
świadczeń.

Ja może podam liczby, które zobrazują właśnie 
te podwyżki. Więc szacujemy, że przeciętny wzrost 
dochodu pracownika sektora publicznego, bo dotyczy 
to tak naprawdę pracowników sektora publicznego – 
zakładamy, że ustawa obejmie ok. 56,5 tysiąca osób 
zatrudnionych w tym sektorze – to będzie 206 zł. 
W przypadku osoby zarabiającej najmniej, mającej 
najkrótszy staż pracy, czyli 5 lat, wzrośnie to o ok. 
90 zł, a w przypadku osoby, która ma 20 lat stażu 
pracy bądź więcej, ten wzrost wyniesie ok. 355 zł. 
Średnio, jak mówiłem, 206 zł.

Jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, czyli o wlicza-
nie bądź niewliczanie składników wynagrodzenia 
do minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jest to 
nasza druga zmiana. Pierwsza dotyczyła wyłączenia 
od 1 stycznia 2017 r. dodatku do wynagrodzenia za 
pracę w porze nocnej. Ta jest druga, najważniejsza, 
bo jest to, tak jak powiedział pan senator, najbardziej 
postulowana zmiana i najbardziej sprawiedliwa spo-
łecznie, więc wprowadzamy ją teraz. Oczywiście są 
jeszcze takie składniki wynagrodzenia jak premie 
i nagrody, wynagrodzenia dodatkowe za prace wy-
konywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu 
pracy, lecz niewynikające bezpośrednio z zakresu 
czynności pracownika, i świadczenia o charakterze 
deputatowym. Oczywiście rozważamy dalsze takie 

to skutkuje dobrze, czy źle? Pytanie może naiwne, ale 
nie wiem, jakie są konsekwencje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję. 
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Kamiński:
Pani Senator, ten temat nie był poruszany, ale pa-

trząc na kwestię wynagrodzenia, które pracownik 
będzie otrzymywał, można powiedzieć, że najpraw-
dopodobniej ten, który był na minimalnym wyna-
grodzeniu, będzie miał wyższe wynagrodzenie, więc 
będzie to później pracowało również na zwiększoną 
emeryturę dla danego pracownika.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Florek. Proszę uprzejmie.

Senator Piotr Florek:
Jeszcze takie pytanie: skoro dodatku za staż pracy 

nie wliczamy do minimalnego wynagrodzenia – bar-
dzo słusznie – to czy są jeszcze jakieś inne elementy, 
inne składniki, oprócz dodatku stażowego, których się 
nie wlicza do minimalnego wynagrodzenia?

Senator Andrzej Kamiński:
Wcześniej został wyłączony z tego minimalnego 

wynagrodzenia również dodatek za ponadwymiarowe 
godziny. Dodatek za godziny pracy nocą również 
został wyłączony wcześniejszą zmianą ustawy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Jest też dodatek za szkodliwe warunki pracy, to 

też jest jakiś dodatek. Czy jest on składnikiem wy-
nagrodzenia?

Senator Andrzej Kamiński:

W tej chwili nie jestem pewien, ale podejrzewam, 
że również ten dodatek nie jest stosowany do wyli-
czania minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli się mylę, 
to pan minister pewnie to sprostuje.
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(podsekretarz stanu K. Kuberski) Jest pan senator. Dobrze, bo już…
(Senator Antoni Szymański: Jesteśmy wszyscy, 

Panie Marszałku.)
Dziękuję bardzo. Już mnie tutaj alarmistycznie 

informowano…
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zaproszeni 

Goście!
Chciałbym przedstawić w imieniu 2 połączonych 

komisji opinię do ustawy o zmianie ustawy o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 
Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin oraz niektórych innych ustaw – druk nr 1252.

Celem ustawy jest uregulowanie 2 kwestii. 
Pierwsza to zaopatrzenie emerytalne funkcjonariu-
szy mundurowych i żołnierzy zawodowych, druga – 
rekompensata dla funkcjonariusza w zamian za czas 
służby przekraczający ustawową normę. W tym celu 
nowelizuje się ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym 
wymienionych służb.

Nowelizacja zmierza do ujednolicenia zasad eme-
rytalnych we wszystkich grupach służb munduro-
wych zarówno w zakresie warunków nabycia praw 
emerytalnych, jak i w zakresie ustalenia podstawy 
wymiaru emerytury.

Zmiana dokonywana ustawą przyjętą 19 lipca 
br. znosi warunek ukończenia 55 lat życia, a także 
powiązany z nim przepis, który dawał możliwość 
uzyskania emerytury bez ukończenia pięćdziesiątego 
piątego roku życia, jeśli w dniu zwolnienia ze służby 
funkcjonariusz osiągnął 25-letni staż służby, a zwol-
nienie ze służby następuje z przyczyn nieleżących 
po stronie funkcjonariusza, żołnierza zawodowego 
wskazanych w poszczególnych ustawach dotyczących 
tych podmiotów.

Przyjęta zmiana, dotycząca uzyskania prawa do 
emerytur mundurowych, eliminuje zatem warunek 
nabycia prawa do emerytury polegający na osiągnię-
ciu określonego wieku, pozostawiając jeden warunek, 
jakim jest 25-letni staż pracy.

Regulacje w tzw. ustawach pragmatycznych po-
szczególnych formacji dotyczą rekompensaty pienięż-

kroki, dalsze niewłączanie, ale skutki każdego z nich 
muszą zostać ocenione pod względem obciążeń dla 
pracodawców czy dla sektora finansów publicznych. 
Mamy to w planie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze…
Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Pan powiedział, że dotyczy to tylko sektora publicz-

nego. Czyli rozumiem, że dodatek za staż pracy gene-
ralnie dotyczy tylko sektora publicznego. Tylko w tym 
sensie ta płaca minimalna będzie wyższa. W sektorze 
prywatnym w zasadzie nie stosuje się, jak rozumiem, 
dodatku za staż pracy. I z tego to wynika. Tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Kazimierz Kuberski:
W zasadzie tak.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski: 
Dziękuję.)

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1252, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1252 A.
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(senator sprawozdawca A. Szymański) Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana sena-
tora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wniosków 
mniejszości komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić wnioski mniejszości.
Zaproponowaliśmy w art. 3, 4, 6 i 7, aby okres roz-

liczeniowy nie wynosił 6 miesięcy, tylko żeby wyno-
sił 3 miesiące, tak jak zresztą przed chwilą pan senator 
Szymański powiedział. Rzeczywiście zgłosiliśmy 
taką poprawkę na wniosek przedstawicieli związków 
zawodowych. Na dzień dzisiejszy w tych 4 służbach 
sytuacja wygląda w ten sposób, że w jednej służbie 
ten okres rozliczeniowy to 6 miesięcy, w drugiej – 4 
miesiące, w pozostałych 2 służbach – po 3 miesiące. 
W porozumieniu, które zostało podpisane pomiędzy 
ministrem spraw wewnętrznych i administracji, 
panem Joachimem Brudzińskim, a przedstawicielami 
związków zawodowych, w porozumieniu z dnia 8 li- dnia 8 li- li-li-
stopada 2018 r. jest zapis w §3 pkt 2, że te rozliczenia 
będą – po przyjęciu 6-miesięcznego okresu rozlicze-
niowego – w 2019 r. A z informacji, które do mnie 
dotarły, jak również z biuletynu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wynikało – tak było 
powiedziane – że początkowo będzie zastosowany 
6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin, a kwe-
stia ustalania okresu rozliczeniowego na kolejne lata 
będzie przedmiotem dalszego dialogu. Chciałbym 
w związku z tym zadać pytanie panu ministrowi: 
gdzie jest ten dialog? Bo jeżeli mówimy, że na ra-
zie jest 6-miesięczny okres, a potem przystąpimy do 
dialogu… No, jeżeli się kończy na 6 miesiącach, to 
wynika z tego, że nie było żadnego dialogu, tylko 
jest dyktat.

W związku z tym bardzo bym prosił senatorów 
w imieniu związków zawodowych tych służb, aby 
przychylili się do takiej propozycji, żeby to były 
rozliczenia 3-miesięczne. Dlaczego 3-miesięczne? 
Związkowcy argumentowali to w ten sposób: im krót-
szy jest okres rozliczeniowy, tym większa jest możli-
wość, że te nadgodziny zostaną wypłacone. Dlaczego? 
Jest to bardzo proste. Jeżeli są nadgodziny, jeżeli jest 
praca ponadnormatywna, to ona trwa w jakimś tam 
krótkim okresie. Jeżeli ten zwrot godzin rozłożymy na 
6 miesięcy, to ten zapis pozostanie iluzoryczny. Jeżeli 
będzie to okres 3-miesięczny, to wtedy będzie moż-
liwość, że ludzie, którzy pracują w ponadnormatyw-
nym czasie pracy, będą mogli w jakikolwiek sposób 
odebrać to, co im się należy i co powinno im zostać 
wypłacone w momencie, kiedy pracują ponadnor-

nej za czas służby przekraczający normę 40-godzin-
nego tygodnia służby w okresach rozliczeniowych od 
1 stycznia do 30 czerwca danego roku oraz od 1 lipca 
do 31 grudnia danego roku.

W zamian za czas służby przekraczający normę 
funkcjonariuszowi będzie przysługiwać w okresie 
rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym 
wymiarze albo, po zakończeniu okresu rozliczeniowe-
go, rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10 dni 
od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi 
on z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby 
w tym samym wymiarze. Wysokość rekompensaty 
pieniężnej ustalona jest na poziomie 1/172 części mie-
sięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami 
o charakterze stałym należnego na stanowisku zaj-
mowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego; 
przysługuje to za każdą godzinę ponadnormatywnego 
czasu służby. Ustawa zawiera przepisy przejściowe, 
na mocy których za ponadnormatywny czas służby 
pełniony w okresie przed dniem wejścia w życie usta-
wy będzie przysługiwał tylko czas wolny udzielony 
na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia z mocą od 1 lipca br.

2 kwestie były szczególnie dyskutowane pod-
czas posiedzenia komisji. Jedna mianowicie to była 
uwaga zgłoszona przez Biuro Legislacyjne. Biuro 
Legislacyjne rozważało w niej kwestię, czy propono-
wane przepisy są konstytucyjne, czy też nie, z uwagi 
na to, że nie podaje się wieku, w którym przechodzi 
się na emeryturę, tylko mówi się o stażu pracy. Druga 
kwestia, która była szczególnie silnie dyskutowana 
i której będzie dotyczył wniosek mniejszości, doty-
czyła rozliczenia za ponadnormatywny czas pracy nie 
w okresach co pół roku, a co kwartał. Ponadto pod-
czas posiedzenia komisji zadawano pytania i ocze-
kiwano odpowiedzi, czy tego rodzaju rozwiązania, 
które były wynegocjowane, ustalone z poszczególny-
mi służbami, nie będą powodowały, że zmniejszy się 
liczba funkcjonariuszy i czy to nie będzie sprawiało 
problemu poszczególnym służbom. Większość komi-
sji uznała, że przepisy te są prawidłowe i zapropono-
wała, żeby przyjąć ustawę bez poprawek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Dziękuję za uwagę, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą…
Przepraszam, to był sprawozdawca której…
(Głosy z sali: Większości.)
Większości, dobrze, tak.
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(senator sprawozdawca A. Pociej) projekt ustawy jest tego dowodem. Pan kwestionuje 1 
zapis związany z okresem rozliczeniowym – wydaje 
mi się, że niesłusznie. Przede wszystkim w porozu-
mieniu jest zapis dotyczący tylko tego pierwszego 
okresu, czyli chodzi o 2019 r. I w §3 zgodziliśmy się 
– obie strony, strona społeczna i rządowa – że w tym 
pierwszym okresie będzie to okres półroczny, czyli 
za czas od lipca do końca roku będą te nadgodziny 
rozliczone w przyszłym roku. I zostaną wypłacone 
w przyszłym roku, z budżetu 2020 r. Od początku 
nie ukrywaliśmy tutaj, że chodzi też o to, żeby to 
nie było obciążenie dla budżetu na 2019 r., ponieważ 
w trakcie tego roku budżetowego i realizacji budżetu 
trwały te negocjacje, i obie strony rozumiały to jako 
pewną absolutną konieczność.

Jeżeli chodzi o dalsze kwestie, to porozumienie 
tego nie rozstrzyga, nie rozstrzyga tego w żaden 
sposób. Trzeba uczciwie to powiedzieć i czytać to 
porozumienie tak, jak ono jest in extenso sformu-
łowane. W nim nie ma tego zobowiązania, o któ-
rym pan powiedział, Panie Senatorze. Pan cytował 
biuletyn, ale nie porozumienie. No, nie wiem, jakie 
treści zostały zapisane w biuletynie, pewnie takie, 
jak pan tu przywoływał, ale dokument, który wiąże 
obie strony, to jest ten, który podpisaliśmy. I tutaj nie 
ma sprzeczności.

A nawiasem mówiąc, bym prosił pana senatora 
i tych senatorów, którzy postulują skrócenie tego 
okresu rozliczeniowego, żeby państwo się zastanowili 
nad tym, czy robicie słusznie. Bo ja mam wątpliwości 
i wątpliwości mają też niektórzy funkcjonariusze, 
z którymi na ten temat rozmawialiśmy. Okres 6-mie-
sięczny jest bowiem bardziej elastyczny i daje większe 
możliwości, i to obu stronom, i stronie przełożonych 
służbowych, i funkcjonariuszowi, który chce albo 
odebrać czas wolny za te nadgodziny, albo uzyskać 
ekwiwalent finansowy. Skrócenie go do 3 miesięcy 
usztywni to. Tak że to wcale nie musi być nieko-
rzystne. Proszę zwrócić uwagę też na to, że dzisiaj 
w Państwowej Straży Pożarnej – w której odpłatność 
obowiązuje już od paru lat, tylko że ona wynosi 60% 
stawki godzinowej, a po przyjęciu tej ustawy rów-
nież w tej służbie będzie wynosiła 100%, tak jak we 
wszystkich – obowiązuje 6-miesięczny okres rozli-
czeniowy z 3-miesięcznym okresem wypłaty po tym 
okresie rozliczenia tego, co podlega właśnie wypłacie 
w postaci ekwiwalentu finansowego. I to dobrze dzia-
ła. Nie zarejestrowaliśmy ani jednej…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan do dyskusji?)
Nie zarejestrowaliśmy, a przynajmniej nic mi 

o tym nie wiadomo, ani jednej skargi na ten system. 
Nie było żadnych… Nikt tego nie kwestionował. Czyli 
to się sprawdza. W związku z tym, Panie Senatorze, 
myślę, że nie ma potrzeby, żebyśmy dokonywali 
tej zmiany w przedłożeniu rządowym, które zosta-

matywnie. I to jest cała propozycja i uzasadnienie 
dotyczące wniosku mniejszości. Dziękuję bardzo.

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

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

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Jest z nami dzisiaj pan minister Jarosław Zieliński, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Pani Marszałek, na tym etapie dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Pociej ma takie pytanie.
Tak że, Panie Ministrze, zapraszam na mównicę, 

bo będzie pytanie do pana ministra.

Senator Aleksander Pociej:
Ja mam jedno proste pytanie. 
Co się stało z porozumieniem, które zostało 

podpisane przez związkowców z panem ministrem 
Brudzińskim?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy będą jeszcze pytania do pana ministra? 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Odpowiadając na pytanie pana senatora, chcę 

powiedzieć, że to porozumienie jest konsekwentnie 
realizowane. Jest konsekwentnie realizowane i ten 



162
83. posiedzenie Senatu w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego…

(sekretarz stanu J. Zieliński) pracowników, którzy prosiliby o 3-miesięczny okres 
rozliczeniowy w sytuacji, gdy 6-miesięczny… Ten jest 
dla nich gorszy, pan powiedział, że może taki być. Ja 
myślę, że to nie są ludzie, którzy z choinki się urwali, 
chyba znają realia służby i dlatego o to proszą. Stąd 
moja poprawka i wniosek mniejszości.

Oprócz tego taka sprawa. Również po tym posie-
dzeniu komisji rozmawiałem z funkcjonariuszami, 
z przedstawicielem związków zawodowych Służby 
Więziennej i powiedziano mi, że ta służba jako jedyna 
w ramach tej ustawy nie ma zapisów dotyczących 
skutku finansowego, właściwie ma, tylko są to dużo, 
dużo niższe kwoty od zapisanych dla innych służb, 
że jest to jedyna służba, której nie podwyższono za-
bezpieczenia, skutków finansowych wejścia w życie 
niniejszej ustawy.

Panie Ministrze, to są małe kwoty, bo mówimy 
o ok. 40 tysiącach zł rocznie.

(Głos z sali: Milionach.)
Tak, przepraszam bardzo. Może o 40 milionach zł.
Dzisiaj był tutaj pan minister Wójcik 

z Ministerstwa Sprawiedliwości, który chwalił się, że 
Służba Więzienna dostała na swoje działania 1,5 mi-
liarda czy tam ponad 2 miliardy zł. Co się dzieje, 
jak wyglądają więzienia, jak wygląda tam służba, to 
zapewne nie muszę panu ministrowi mówić. I przy 
takich nakładach na Służbę Więzienną niezabezpie-
czenie w tej ustawie odpowiednich środków uważam 
za błąd. W związku z tym składam w tej chwili po-
prawkę dotyczącą wysokości kwot, które mają być tu 
zapewnione. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym złożył pan 

senator Aleksander Pociej.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chce się ustosunkować do tych 

wniosków?
Proszę bardzo, zapraszam, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ta sprawa, którą jako ostatnią poruszył pan se-

nator Pociej, wygląda tak, że po pierwsze, projekt 
ustawy wraz z oceną skutków regulacji, projekt 
rządowy, był konsultowany i uzgadniany w ramach 
całego rządu i minister odpowiedzialny za Służbę 
Więzienną zaakceptował te liczby, te kwoty i zaak-

ło przyjęte przez Sejm. To jest rozwiązanie, które 
w moim przekonaniu się sprawdzi.

Gdyby się okazało, bo przecież życie ma swo-
ją dynamikę, kiedyś w przyszłości przy realizacji, 
przy stosowaniu tego przepisu, że wymaga on jednak 
ponownej refleksji, to oczywiście możemy ją wtedy 
podjąć. Ale wydaje mi się, że dzisiaj  nie ma argumen-
tów, które by przekonywały, że trzeba to zmieniać, 
ten półroczny okres rozliczeniowy skracać. Dziękuję.

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

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Aleksandra Pocieja.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, jednak będę 

obstawał przy swoim. Zapisu może nie ma, jednak 
nas, prawników uczą pewnego rozbioru logicznego 
zapisów. Jeżeli jest napisane, że przyjmujemy 6-mie-
sięczny okres rozliczeniowy w 2019 r., to znaczy, że 
miała być jakaś zmiana. Jeżeli w biuletynie… A przy-
pominam, że to porozumienie i ten biuletyn były po 
tych demonstracjach. W związku z tym wtedy byli-
ście państwo pod presją i wierzę, że coś obiecaliście. 
Wierzę tym ludziom, wierzę tym związkowcom, że 
oni wtedy mieli to obiecane. I w biuletynie – znowu 
logiczny rozbiór zdania – jest powiedziane: „kwe-
stia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata 
będzie przedmiotem dalszego dialogu”. Dialogu nie 
ma. A państwo za chwilę będziecie tutaj prezentowali 
– może nie pan minister, tego akurat nie pamiętam, 
czy to będzie pan minister, czy to będzie ktoś inny – 
rozwiązania dotyczące złamania i rozproszenia ruchu 
związkowego w służbach. Ale przyjdziecie z tym 
i za chwilę będziemy głosować nad ustawą, w któ-
rej chcecie państwo wprowadzić obok branżowych 
jednolitych związków zawodowych cywilne. Razem 
logicznie składa mi się to wszystko na to, że jednak 
prawdę mówią związkowcy, że były obiecane 3 mie-
siące. Nie potrafię odpowiedzieć panu ministrowi, 
ponieważ nie jestem od tego specjalistą, czy lepszy 
jest 6-miesięczny czy 3-miesięczny okres rozlicze-
niowy, ale wiem, że po raz pierwszy widziałbym 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) rozwiązaniami zaproponowanymi w ustawie a poro-
zumieniem. Jeszcze raz powtórzę, że krok po kroku to 
porozumienie jest realizowane i będzie zrealizowane 
do końca. Przypomnijmy, że pierwszy punkt tego 
porozumienia – pierwszy w sensie chronologicznym, 
jeżeli chodzi o jego realizację – to były podwyżki 
uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2019 r. i one 
zostały w tej wysokości, która była zapisana w poro-
zumieniu, wprowadzone. Oczywiście nagroda roczna 
będzie wypłacona w 2020 r., ale to jest wypełniane 
precyzyjnie.

Precyzyjnie także wypełniamy zobowiązania 
związane ze zniesieniem tego czynnika, który upraw-
niał będzie tych, którzy wstąpili do służb objętych re-
gulacją ustawową, o której rozmawiamy, po 31 grud-
nia roku 2012… A więc tu chodzi o ten nowy system 
emerytalny. Dzisiaj mamy 2 systemy emerytalne 
w służbach mundurowych, w tym ten stary, który 
polega na tym, że funkcjonariusze są uprawnieni do 
przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 15 latach 
służby, oczywiście z niezbyt atrakcyjną podstawą 
wymiaru emerytury. W związku z tym każdy stara 
się, jak tylko może, służyć dłużej, bo za każdy rok 
służby ta podstawa wzrasta o 2,6%. Po 15 latach jest 
to 40% podstawy wymiaru, więc ta emerytura na 
pewno nie jest wysoka, nie jest atrakcyjna. Bardzo 
mało funkcjonariuszy przechodzi na emeryturę po 
15 latach służby.

Ten drugi system emerytalny, nazwijmy to, obej-
mujący młodszych funkcjonariuszy, tych, którzy, 
jeszcze raz powtórzę, będą wstępować lub wstąpili 
do Policji, do innych służb mundurowych po 31 grud-
nia 2012 r., wprowadzony został przez koalicję PO-
PSL przy proteście, przy sprzeciwie funkcjonariuszy, 
związków zawodowych służb mundurowych. Ale 
został wprowadzony. Są w nim te 2 czynniki upraw-
niające do uzyskania uprawnień emerytalnych – 25 lat 
służby i 55 lat życia. My ten drugi wymóg znosimy. 
Zostało to zapisane w porozumieniu.

Ustawa wprowadza istotną zmianę w systemie 
emerytalnym – zniesiony będzie wymóg ukończe-
nia 55 lat. Jeżeli ktoś rozpoczął służbę w młodszym 
wieku, to po 25 latach służby będzie miał prawo 
do emerytury bez czekania na pięćdziesiąty piąty 
rok życia. To jest korzystne dla funkcjonariuszy. 
Związki zawodowe to postulowały. My zgodziliśmy 
się z tym z tego względu, że tak naprawdę istotny 
jest tutaj czas służby, którą realnie funkcjonariusz 
pełni.

Oczywiście rozmawialiśmy o tym i przewiduje-
my mechanizmy – one są nawet częściowo zapisane 
w porozumieniu i były dyskutowane – które mają 
stworzyć motywację do pozostawania w służbie dłu-
żej niż 25 lat. Chodzi o to, żeby to było opłacalne, 
także finansowo, po tym okresie, kiedy funkcjona-
riusz uzyskuje uprawnienia emerytalne.

ceptował je na określonej podstawie. Miał do tego 
realne podstawy. Jak to zostało skalkulowane? Chcę 
przypomnieć, że we wszystkich służbach skutki fi-
nansowe były wyliczane w ten sposób – tak samo było 
w Służbie Więziennej – że przyjęto zakładaną liczbę 
wypracowanych nadgodzin w poszczególnych latach 
na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych, 
które pokazują liczbę realnie wypracowanych godzin 
ponadnormatywnych, i przemnożono to, jeżeli chodzi 
o kwoty, przez stawkę godzinową wynikającą z prze-
ciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy, 
w tym przypadku Służby Więziennej. Tak samo było 
w każdej innej służbie. W ten sposób skalkulowano 
ten limit dla Służby Więziennej i pozostałych służb 
objętych wprowadzeniem 100-procentowej płatności 
za nadgodziny. W 2020 r. z tej kalkulacji wyszła kwo-
ta 18 milionów 300 tysięcy zł, a w skali lat 2019–2028 
– 180 milionów 500 tysięcy zł. Oczywiście to jest 
prognoza 10-letnia, ona może być korygowana, bo 
przyszłości nikt nie zna, ale to jest skalkulowane na 
podstawie tego, co jest znane, a więc na podstawie 
tego, jak w dotychczasowych okresach były te godzi-
ny wypracowywane.

I w związku z tym oczekiwanie, że ta kwota zo-
stanie podwyższona, jest nieuzasadnione, bo to by 
oznaczało, że w przypadku tej konkretnej ustawy, 
kiedy obliczamy skutki finansowe rozwiązań tą usta-
wą wprowadzanych, dodawalibyśmy jeszcze jakieś 
kwoty do budżetu służb w ogóle, pewnie na inne 
cele, a to nie jest dobra droga. To jest niedopuszczal-
ne, bo ocena skutków regulacji musi się odnosić do 
rozwiązań zapisanych w tym konkretnym akcie praw-
nym. Tak że nie ma tu powodu do niepokoju, Panie 
Senatorze. To jest dobrze skalkulowane na podstawie 
dostępnych danych, na podstawie tych danych, które 
znamy, a więc danych realnych, rzeczywistych. To 
jest pierwsza sprawa. Myślę, że naprawdę nie ma po-
wodów, żeby podtrzymywać ten wniosek, bo on nie 
jest uzasadniony. Gdyby było inaczej, rząd, w tym 
poszczególne resorty, które odpowiadają za poszcze-
gólne służby, sam byłby zainteresowany tym, żeby 
to skalkulować na poziomie realnym, czyli wyżej. 
Gdyby były do tego podstawy… No bo przecież po-
tem trzeba te nadgodziny wypłacać. Ale tutaj nie 
ma takich podstaw, więc nie można było tego zrobić 
inaczej.

I druga kwestia, związana z treścią porozumie-
nia pomiędzy stroną społeczną reprezentowaną 
przez związki zawodowe a kierownictwem resortu 
spraw wewnętrznych i administracji. Proszę czytać 
in extenso to, co zostało w tym porozumieniu zapi-
sane, a nie powoływać się na intencje, rzeczywiste 
czy domniemane, tego czy innego podmiotu, czy też 
osób poszczególnych. Nie ma sprzeczności między 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Proszę państwa, jest godzina 17.00, godzina 
„W”. Proszę o powstanie. Oddajmy hołd walczącej 
Warszawie.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

punkt dwudziesty piąty, czyli ustawa o zmianie usta-
wy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy 
o Służbie Więziennej, zostanie rozpatrzony w piątek. 
Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o syste-
mie rekompensat dla sektorów i podsektorów ener-
gochłonnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1248, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1248 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 

Ministrowie! Szanowni Państwo! Panie i Panowie!
Komisja opiniowała ustawę o rekompensatach 

dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Celem 
ustawy jest wprowadzenie przepisów umożliwiają-
cych przyznawanie rekompensat pieniężnych stano-
wiących pomoc publiczną przedsiębiorcom z sektora 
energochłonnego, których rentowność oraz konku-
rencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzro-
stu cen energii spowodowanego rosnącymi cenami 
zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. 
Tak w skrócie można by określić cel ustawy, którą 
opiniowaliśmy.

W trakcie posiedzenia komisji ustawa została 
omówiona przez obecnego tu pana ministra Marcina 
Ociepę. Przedstawił on ustawę merytorycznie, kom-
pleksowo i odpowiadał na pytania wraz z licznie przy-
byłymi współpracownikami z ministerstwa.

Pytania dotyczyły w pierwszej kolejności roz-
bieżności pomiędzy... Jeden z senatorów miał taką 

Powiedział pan senator, że my byliśmy przymu-
szeni demonstracjami funkcjonariuszy. Chyba tak 
się pan wyraził. Ja nie pamiętam demonstracji, Panie 
Senatorze. Pamiętam tylko, że funkcjonariusze prze-
bywali na zwolnieniach lekarskich, na L4. A więc, 
proszę, umówmy się, o czym rozmawiamy, czy o tym, 
że funkcjonariusze chorowali, czy o tym, że była de-
monstracja.

(Senator Aleksander Pociej: W Warszawie była 
olbrzymia.)

Nie pamiętam takiej demonstracji. Funkcjonariusze 
byli na L4. Za waszych czasów demonstrowali. Wtedy 
rzeczywiście były potężne demonstracje, to prawda.

(Senator Aleksander Pociej: Nie. Rok temu.)
My rzeczywiście prowadziliśmy rozmowy wtedy, 

kiedy dużo funkcjonariuszy pozostawało na zwolnie-
niach, na L4. Wypracowaliśmy porozumienie, które 
spowodowało, że ten problem, o dosyć dużej skali, 
zaczął się zmniejszać i zniknął. Teraz wypełniamy 
te podpisane porozumienia. I to wszystko.

Nie wiem, co jeszcze należałoby tu więcej powie-
dzieć, żeby pana senatora i tych, którzy kontestują te 
dobre rozwiązania, przyjazne, korzystne dla funkcjo-
nariuszy, przekonać do ich przyjęcia.

Nie chcę przedłużać tego wystąpienia. Raz jeszcze 
wnoszę o…

(Senator Aleksander Pociej: 2 października.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze!)
Raz jeszcze wnoszę…
(Senator Aleksander Pociej odtwarza na tablecie 

nagranie wideo)
No, nie wiem… Pan się odnosi do czegoś, co jest 

na ekranie. Rozumiem…
(Senator Aleksander Pociej: 2 października. Cała 

Warszawa.)
(Wicemarszałek Maria Koc: To nie jest dyskusja, 

Panie Senatorze. Pan już zabierał głos.)
Problem… Kontekst, w jakim wtedy trwały roz-

mowy, to były dosyć liczne zwolnienia L4. Wszyscy 
wtedy twierdzili, że to jest choroba funkcjonariusza. 
Jeżeli pan nazywa to demonstracją, to jest to pana 
odpowiedzialność. Jeżeli pan odnosi do tego, co pan 
przywołał, to ja to rozumiem. Ale to już nie ma sensu, 
zostawmy to.

(Senator Aleksander Pociej: Mogę ad vocem?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie ma już na to cza-

su.)
Nie ma sensu. Istotne są sprawy, które regulujemy 

ustawą, więc wnoszę w imieniu rządu, by Wysoki 
Senat przyjął ustawę w wersji, która została przyjęta 
przez Sejm, która jest zgodna z przedłożeniem rzą-
dowym i wypełnia porozumienia pomiędzy resortem 
spraw wewnętrznych i administracji a związkami 
zawodowymi. Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) mamy gwarancję, że jesteśmy w stanie ponosić te 
koszty, dopóty to oczywiście dobrze, że je ponosimy.

Właściwie dyskusja oscylowała wokół tematów, 
o których mówiłem. Po bardzo treściwych, meryto-
rycznie dobrych odpowiedziach dość szybko senato-
rowie uznali, że trzeba zaproponować Wysokiej Izbie 
przyjęcie pozytywnej opinii w sprawie omawianej 
ustawy.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie py-
tanie zadać? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję.
(Senator Grzegorz Peczkis: To ja do dyskusji. 

Jeszcze na 2 minuty. Mogę?)
Słucham?
(Senator Grzegorz Peczkis: Do dyskusji.)
To zapiszemy pana senatora.
(Senator Grzegorz Peczkis: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Jest dzisiaj z nami pan minister…
(Senator Grzegorz Peczkis: Marcin Ociepa.)
…Marcin Ociepa.
Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości 

i Technologii Marcin Ociepa: Nie, dziękuję, Pani 
Marszałek.)

Dobrze.
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.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pytanie jest proste: czy ta ustawa obejmuje rów-

nież hutnictwo?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości 

i Technologii Marcin Ociepa: Hutnictwo?)
Tak, hutnictwo. Ja powiem mniej więcej, dlaczego 

o to pytam. Otóż przez jedną z osób, która ze mną 

wątpliwość. Chodziło o rozbieżność pomiędzy 
współczynnikami emisyjnymi przyjętymi w usta-
wie a współczynnikami emisyjnymi publikowanymi 
przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami, w skrócie KOBiZE. Okazało się, że zakre-
sy, parametry emisji przyjmowane w ustawie wyni-
kają z ustaleń Komisji Europejskiej. Komisja przyj-
muje po prostu starsze o dekadę – tak to wytłumaczył 
pracownik ministerstwa – współczynniki emisji. To 
jest o tyle niekorzystne, że przyjęte, starsze współ-
czynniki są o kilka punktów procentowych wyższe 
od obecnych. Po prostu technologia gwałtownie idzie 
do przodu.

Już wielokrotnie państwu mówiłem, że polska 
energetyka nie ma się czego wstydzić. Okazuje się, że 
przez 10 lat emisyjność spadła o blisko 10%. Mówimy 
o 8%, z 88 do 80. To jest istotne, dlatego że od przyję-
cia tego… Przy wielomiliardowych kwotach operacji 
w energetyce, te kilka procent przekłada się na bardzo 
konkretne, wymierne kwoty.

Tak czy inaczej, emisja gazów cieplarnianych, 
w szczególności liczona w odniesieniu do CO2, do 
dwutlenku węgla, jest podstawową przyczyną dro-
żenia energii. Dla przemysłu energochłonnego jest to 
szczególnie odczuwalne, dlatego że przemysł ten do 
swojej finalnej produkcji potrzebuje czasami nawet 
więcej niż 40% udziału energii w kosztach.

W trakcie zadawania pytań ujawnił się również 
taki ciekawy fakt, że bardzo energochłonne zakłady, 
kopalnie węgla nie będą mogły być beneficjentem 
tych zmian. Oczywiście postawi to je w dość niekom-
fortowej sytuacji, bo jeśli na danym rynku inne ener-
gochłonne zakłady produkcyjne będą beneficjentem 
tych zmian, to ich przewaga wyraźnie się zarysuje.

Przewaga jeszcze istniejącego zachodniego prze-
mysłu energochłonnego nad przemysłem polskim 
polega na tym, że tam ten przemysł jest centralnie 
dotowany. W uzasadnieniu jest podawany przykład 
Niemiec. Z tym że rozbieżność pomiędzy naszymi 
gospodarkami polega na tym, że Polska przyjęła plan 
dotowania małych gospodarstw. Jak państwo dosko-
nale wiecie – wyraziliście na to zgodę – my dotujemy 
w zakresie energii małe gospodarstwa. Niemcy przy-
jęły trochę inny schemat. Otóż Niemcy dotują w za-
kresie energii duży przemysł, wychodząc z założenia, 
że duży przemysł daje zatrudnienie, a przede wszyst-
kim eksport, co powoduje, że to finalnie opłaca się 
małym. Dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że Polska 
przyjęła i jeden, i drugi model, ale z wyłączeniami, 
bo wyłączone są m.in. kopalnie. W zasadzie można 
powiedzieć, że to dobrze, bardzo dobrze, zarówno dla 
odbiorców indywidualnych, którym pomagamy, jak 
i dla sektora energochłonnego. I tak należałoby to… 
Dopóki, mówiąc kolokwialnie, stać nas na to i dopóki 
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(senator J. Czerwiński) Senator Grzegorz Peczkis:

Ja wyrażę pewną taką małą wątpliwość, którą 
już podczas posiedzenia komisji wyrażałem. Jako 
Polska przechodziliśmy transformację energetyczną 
i transformację własnościową. Duże zakłady produk-
cyjne, te energochłonne – no, tak jest w Polsce – są 
również własnością podmiotów zagranicznych, przy 
czym nie tylko tych podmiotów z terytorium Unii 
Europejskiej, ale również, na skutek swobody prze-
pływu własności, podmiotów zza wschodniej granicy, 
np. ukraińskich. Jeden z takich podmiotów funkcjonu-
je w Częstochowie. Przykładowo inny taki podmiot, 
z właścicielem dalekowschodnim, funkcjonuje w naj-
większej w Europie koksowni w Zdzieszowicach – 
to jest hinduska własność. To są podmioty, które do 
produkcji zużywają niedużo energii elektrycznej, ale 
dużo energii cieplnej, która oczywiście też jest objęta 
przepisami o emisjach. I to nie ulega wątpliwości. 
Podobnie jest z własnością innych podmiotów, które 
są bardzo energochłonne, a które wytwarzają bardzo 
konkretny techniczny produkt. Ten produkt służy 
dalej do… Przykładowo koks służy w Europie do 
wytwarzania stali samochodowych, specjalistycz-
nych, co w Europie odbywa się np. w Austrii. Austria 
jest zaopatrywana w koks z okolicy Radlina, tj. przez 
Jastrzębską Spółkę Węglową.

Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego że w Europie 
w tym zakresie jesteśmy już praktycznie dinozau-
rami. Dopóki koszty pracy były u nas niewielkie, 
dopóki koszty energii były niewielkie, bo nie byliśmy 
obarczani opłatami za emisję dwutlenku węgla, to 
było ekonomicznie opłacalne. Teraz pojawia się nowa 
sytuacja, w której mamy dodatkowy koszt powodują-
cy, że to się po prostu nie opłaca. W niektórych z tych 
zakładów stanęła produkcja, dosłownie stanęła, dlate-
go że to się po prostu nie opłaca. Właściciel zachodni 
realizuje tutaj swój zysk.

To, do czego dążę, jest bardzo istotne. Poza re-
alizacją zysku i pracą dla niewykwalifikowanych 
pracowników mamy również do czynienia ze ska-
żeniem środowiska. O tym się mówi coraz częściej. 
Przykładowo w Zdzieszowicach jest koksownia – jak 
mówię, największa w Europie – której produktem 
ubocznym jest benzol koksowniczy, substancja smo-
lista, która dalej, np. w Petrochemii w Kędzierzynie-
Koźlu, jest przetwarzana na benzen i inne bardzo 
pożądane chemicznie rozpuszczalniki. Przy okazji 
jest tylko 1 problem. W tym właśnie wspomnianym 
Kędzierzynie-Koźlu emisje benzenu do powietrza 
– a to jest substancja rakotwórcza – potrafią prze-
kroczyć 200-krotnie średnioroczną normę w ciągu 
godziny. Nie ma normy godzinowej dla tej substancji, 
ale jest norma średnioroczna. Ta średnioroczna nor-
ma wynosi 5 mikrogramów na 1 m3. W godzinach 
porannych ta wartość potrafi wynosić na stanowisku 

się kontaktowała, została przedstawiona taka oto sy-
tuacja. Huty produkują, jak wiadomo, surówkę, ale 
oprócz tego żużel. Ten żużel jest używany w pro-
dukcji specjalnego cementu o zwiększonych parame-
trach, a ten cement jest używany np. do posadowienia 
wiatraków na morzu, bo do tego musi być stosowany 
specjalny cement. I żeby te wiatraki na morzu mogły 
działać i ewentualnie zmniejszyć naszą emisję CO2, 
musimy mieć ten żużel. 

Pytanie jest takie: czy wobec tego to kółko za-
mknięte można w jakiś sposób rozerwać i czy ta 
ustawa obejmuje właśnie hutnictwo?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii  
Marcin Ociepa:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 

Senatorze!
Obejmuje. Łącznie z tej ustawy skorzysta ok. 300 

podmiotów gospodarczych, także – czy może przede 
wszystkim – polskie huty. Jeśli chodzi o sektory, to 
skorzystają wszystkie te, które na mocy wytycznych 
Komisji Europejskiej mogą być objęte takim wspar-
ciem. Te 890 milionów zł w przyszłym i kolejnym 
roku zostanie przeznaczone na wszystkie te grupy 
podmiotów, których wspieranie jest dopuszczalne 
w ramach wytycznych Komisji Europejskiej. Nie ma 
w Polsce, Wysoka Izbo, ani jednego podmiotu gospo-
darczego, który ominęlibyśmy z własnej woli – nie, 
wszystkie, które tylko mogliśmy wpisać w ten system, 
zostaną objęte wsparciem.

(Senator Jerzy Czerwiński: A przemysł cemento-
wy również?)

Nie. Jest grupa takich przemysłów, które po prostu 
na mocy tych wytycznych są wykluczone. Często 
pada pytanie o górnictwo, o przemysł cementowy. 
No, niestety to jest kwestia wytycznych Komisji 
Europejskiej.

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

i Technologii Marcin Ociepa: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Grzegorza 

Peczkisa. Tak, Panie Senatorze? Proszę bardzo.
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(senator G. Peczkis) Pytanie, w jakim procencie te wydawane pieniążki 
z polskiego budżetu, pozostaną w kraju, to jest pyta-
nie otwarte. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę, Panie 

Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Bardzo krótko.
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ja w pełni podzielam… Wręcz zatrzymał mnie 

przed wyjściem pan senator Peczkis, bo mówił bardzo 
ciekawie. No, to jest bardzo frapujące.

Chciałbym sprostować tylko 2 sprawy. Tak samo 
w Orlenie i w Lotosie jest kapitał zagraniczny, po-
przez fundusze. Tak, on tam też jest.

A poza tym nie należy mówić o tym, że ktoś nas, 
Polaków, wyeliminował. Po prostu tak się składa, że 
im bardziej jesteśmy bogaci… To tak, jakby Anglik 
powiedział, że Polacy nas wyeliminowali z pracy 
w Heathrow, na lotnisku Heathrow. Tak naprawdę 
nie my ich wyeliminowaliśmy, tylko po prostu oni 
pracują gdzie indziej, a my weszliśmy w pewną lukę. 
Tak samo tutaj jest, tak naprawdę nikt nikogo nie 
wygryzł, tylko jest to pewna luka. My właśnie albo 
pracujemy na Zachodzie, albo poszliśmy do lepszej 
pracy tutaj, no i tyle. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naf-
towych, gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy 
– Prawo energetyczne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1253, a spra-
wozdanie komisji ‒ w druku nr 1253 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji. 
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Wojciech Piecha:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

pomiarowym, laboratoryjnym dwieście kilkadziesiąt 
mikrogramów. Czy to jest powodem złego samopo-
czucia bądź trudności z wybudzaniem, zwłaszcza 
dzieci, jak twierdzą rodzice mieszkający na tym osie-
dlu mieszkaniowym? Czy to jest powodem wzrostu 
zachorowalności na raka? Czy to jest substancja bez-
względnie kancerogenna? Tego do końca nie wiemy, 
bo takie badania nie są prowadzone, takich statystyk 
się nie prowadzi. Ale musimy sobie zdawać sprawę, 
że obecność na naszym terenie takiego ciężkiego 
przemysłu, trudnego przemysłu, bardzo potrzebne-
go światu, to nie tylko zyski. Przy czym jako Polacy 
musimy sobie zdawać sprawę również z tego, że te 
zyski mogą być transferowane za granicę. I teraz, 
na końcu, zadajmy pytanie, co nam tutaj, w kraju, 
z tego zostaje? Bezwzględnie zostają podatki, o ile są 
płacone. Był czas, że koksownia w Zdzieszowicach 
płaciła podatki w Dąbrowie Górniczej. Innymi słowy, 
mieszkańcy Zdzieszowic z podatku CIT nie mieli nic, 
chociaż to ich truto. Mówię o tym, bo oprócz aspektu 
ekonomicznej opłacalności jednego czy drugiego wła-
ściciela, niekoniecznie krajowego, musimy również 
pamiętać o tym, że jako Polacy coraz częściej chcemy 
żyć w naturalnie zdrowych warunkach.

Teraz tworzymy systemy wsparcia. Ja zadawałem 
na posiedzeniu komisji pytanie, jaka część przemy-
słu energochłonnego jest jeszcze po stronie polskiej 
własności finansowej. Na to badań nie ma, my nie 
wiemy, jaka część tego przemysłu jest po stronie 
polskiej własności finansowej. Wiemy na pewno, że 
duże zakłady petrochemiczne – Orlen, Lotos – to jest 
własność polska. Wiemy na pewno, że w przypadku 
innych dużych zakładów, takich jak Grupa Azoty, 
częściowo jest to własność Polska. Ale wiemy też, że 
w znacznym, kilkudziesięcioprocentowym stopniu 
jest to własność rosyjska. Na końcu tego wszystkie-
go pozostanie zatem pytanie, kogo… Pytanie jest 
otwarte, ja tego nie przesądzam. Mówię o tym, bo 
jak będziemy o tym myśleć – pan minister głównie 
będzie się nad tym zastanawiał – musimy to mieć 
na uwadze. Konkretne pieniążki, duże pieniążki idą 
na wsparcie tego sektora, żeby on tu funkcjonował. 
No, jeśli to się będzie opłacało, on tu będzie funk-
cjonował. Ale teraz mam pytanie: w jakim procencie 
i kogo my wspieramy? Czy faktycznie wspieramy na 
końcu… Podatki – bezwzględnie, praca – częściowo. 
Skąd wiem, że częściowo? Bo wiem, że w najbardziej 
toksycznych miejscach nie pracują już Polacy. Nie po-
wiem, jaka nacja pracuje, ale ona skutecznie Polaków 
wyeliminowała.

(Senator Aleksander Pociej: Polacy…)
Wiem, jaki to jest konkretnie procent w tych zakła-

dach, więc możemy podyskutować, Panie Senatorze, 
poza salą.
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(senator sprawozdawca W. Piecha) zmieniającego się corocznie średniego dziennego 
przywozu netto ropy.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych i komi-
sja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Momencik, momencik. Przepraszam bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

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

Jest z nami dzisiaj pan minister Adam Gawęda. 
Witamy bardzo serdecznie pana ministra, naszego 
senatora.

Panie Ministrze, czy pragnie pan zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Adam 
Gawęda: Szanowna Pani Marszałek, pan senator spra-
wozdawca bardzo wyczerpująco przedstawił ustawę. 
Jeśli będą pytania, jestem do dyspozycji.)

Dobrze. To ja zadam państwu pytanie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

I teraz moje pytanie do państwa: czy ktoś pragnie 
zapytać pana ministra Gawędę o projekt ustawy? Nie 
widać…

(Głos z sali: Jest, jest.)
Pan senator Piecha?
(Senator Wojciech Piecha: Tak, tylko 1 pytanie.)
Dobrze.
Proszę pozwolić, że pan minister podejdzie do 

mównicy.

Senator Wojciech Piecha:
Ja mam tylko 1 pytanie, związane z awaryjną 

dostawą ropy z kierunku wschodniego w okresie 
kwiecień – czerwiec 2019 r. Czy to było przyczyną 
wprowadzenia tych zmian i dopuszczenia tego zbior-
nika – to jest 1,5 miliona m3 – do użytkowania?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Adam Gawęda:
Szanowna Pani Marszałek, bardzo dziękuję.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm w dniu 
19 lipca ustawie o zmianie ustawy o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bez-
pieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne.

Cel ustawy. Zasadniczym celem ustawy jest prze-
ciwdziałanie sytuacji niedoboru pojemności maga-
zynowych ropy naftowej i paliw oraz zapewnienie 
efektywnego zabezpieczenia ciągłości zaopatrzenia 
rynku krajowego w ropę naftową i paliwa z zapasów 
interwencyjnych państwa w sytuacjach kryzysowych. 
Wprowadzone zmiany odpowiadają na sygnalizo-
wany przez przedsiębiorców oraz Agencję Rezerw 
Materiałowych niedobór pojemności magazynowych 
spowodowany gwałtownym wzrostem obrotu pali-
wami.

Ponadto ustawa implementuje do polskiego po-
rządku prawnego przepisy dyrektywy wykonawczej 
Komisji 2018/1581 z dnia 19 października 2018 r. 
zmieniającej dyrektywę w odniesieniu do metod ob-
liczania obowiązkowej ilości zapasów. Termin imple-
mentacji upływa 19 października 2019 r.

W celu zagwarantowania wszystkim uczestni-
kom rynku dostępu do pojemności magazynowych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
rynku paliwowego ustawa wprowadza przepis do-
puszczający czasowe użytkowanie ok. 1,5 milio-
na m3 pojemności podziemnego bezzbiornikowego 
magazynu ropy naftowej i paliw, które obecnie po-
siadają obniżoną sprawność wytłaczania zapasów 
interwencyjnych ropy naftowej i paliw. Pozwoli to 
na wykorzystanie tych pojemności w okresie pro-
wadzonego procesu modernizacji tego magazynu, 
jak również zaspokoi aktualne potrzeby rynku naf-
towego i paliw.

Istotne zmiany wprowadzane opiniowaną ustawą 
zmierzają ponadto do przyznania prezesowi Agencji 
Rezerw Materiałowych kompetencji pozwalającej na 
czasowe lokowanie zapasów agencyjnych w pojemno-
ściach niespełniających wymagań w zakresie dostęp-
ności w ciągu 90 dni; wprowadzenia korekt wzoru 
obliczania średniego dziennego przywozu netto ekwi-
walentu ropy naftowej; uregulowania procedury po-
wiadamiania prezesa Agencji Rezerw Materiałowych 
o awarii, której skutkiem jest obniżenie parametrów 
technicznych magazynu lub systemów przesyłowych; 
wprowadzenia rozwiązania pozwalającego na rozli-
czanie współczynnika uzysku paliw możliwego do 
osiągnięcia na wszystkich instalacjach zintegrowa-
nych technologicznie w ramach jednej grupy kapi-
tałowej; przesunięcia terminu dostosowania ilości 
zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw do 
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(sekretarz stanu A. Gawęda) jak najszerszej grupy odbiorców końcowych, w tym 
gospodarstw domowych. W tym celu rozszerzono 
katalog tzw. inwestycji towarzyszących budowie ter-
minalu LNG w Świnoujściu, których zadaniem jest 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania terminalu.

Do inwestycji towarzyszących budowie terminalu 
opiniowana ustawa zalicza: budowę gazociągu wy-
sokiego ciśnienia relacji Konopki – Ełk – Mrągowo 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną dla 
jego funkcjonowania na terenie województw ma-
zowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskie-
go; budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Bytów – Chojnice wraz z taką infrastrukturą towa-
rzyszącą na terenie województw kujawsko-pomor-
skiego oraz pomorskiego; budowę takiego samego 
gazociągu – oczywiście one mogą mieć różne śred-
nice, ale chodzi o to, że są to gazociągi wysokiego 
ciśnienia – relacji Dworzysko – Chojnice na terenie 
województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego; 
budowę gazociągu relacji Kolnik – Elbląg na terenie 
województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego; 
budowę gazociągu relacji Tulce – Nekla na terenie 
województwa wielkopolskiego; budowę gazociągu 
relacji Witkowo – Września, to jest też na terenie 
województwa wielkopolskiego; budowę gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Łyszkowice – Koluszki 
– Brzeziny, to jest na terenie województwa łódzkie-
go; budowę gazociągu na odcinku Kalisz – Sieradz 
– Meszcze, to jest na terenie województw łódzkie-
go i wielkopolskiego; budowę gazociągu wysokie-
go ciśnienia stanowiącego przyłączenie do systemu, 
który w tej chwili jest, systemu przesyłowego OGP 
Gaz-System SA w Zambrowie, to jest na terenie wo-
jewództw mazowieckiego, podlaskiego i warmiń-
sko-mazurskiego; budowę przyłączy gazowych do 
Ciepłowni „Kawęczyn” w Warszawie, to jest oczy-
wiście na terenie województwa mazowieckiego, i do 
Elektrociepłowni „Siekierki” w Warszawie, to jest 
też na terenie województwa mazowieckiego; budowę 
przyłączy do największych odbiorców końcowych 
dokonujących zakupu gazu na potrzeby wytwarzania 
energii elektrycznej lub ciepła w jednostkach wytwór-
czych lub jednostkach kogeneracji.

Ustawa przesądza ponadto, że obowiązek wypła-
ty odszkodowania w przypadku realizacji wymie-
nionych inwestycji towarzyszących obciążać będzie 
inwestora.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pan 
minister Adam Gawęda przedstawił tę ustawę. Były 
pytania i wyjaśnienia, była też prezentacja projek-
tów tych gazociągów, o których mówiłem. Tam było 
podane szczegółowo, ile kilometrów będą miały te 
poszczególne odcinki. W sumie to będzie, po zsumo-

Panie Senatorze, Wysoka Izbo, nie, to nie jest ta 
przyczyna. Zostało to wywołane tym, że znaczą-
co zwiększył się, nazwijmy to, legalny obrót ropą 
naftową i paliwami, w związku z czym od kilku lat 
obserwujemy dość dynamiczny wzrost procentowy 
w tym zakresie. Istnieje zatem potrzeba dodatkowego 
magazynowania tych paliw. Ten zbiornik podziemny 
ma faktyczną pojemność 6 milionów m3, a jest w tej 
chwili wykorzystywane 4,5 miliona. Ta ustawa po-
zwoli elastycznie, płynnie dostosować te parametry. 
Tak jak już pan senator wskazał, w przypadku ropy 
naftowej to będzie 150 dni od dnia 1 stycznia 2024 r., 
90 dni od dnia 1 stycznia 2029 r., a w przypadku 
paliw – 90 dni od dnia 1 stycznia 2024 r. Ta kwestia, 
o której pan senator mówi, to nie jest ta przyczyna, 
sprawa, która jest regulowana w tej ustawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zgłosił 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1254, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1254 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Wiesława 
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności mam zaszczyt przedstawić opinię 
do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakre-
sie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu – druk nr 1254.

Ustawa ma na celu usprawnienie procesu budowy 
kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej oraz przyłą-
czy do wytwórców energii elektrycznej pozwalającej 
na bezpieczną realizację dostaw paliwa gazowego 
pochodzącego z terminalu LNG w Świnoujściu do 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) podkreślić, że dokładnie tydzień temu, z czwartku 
na piątek, miałem zaszczyt uczestniczyć w bardzo 
ważnym wydarzeniu w Świnoujściu w gazoporcie, 
gdzie przypłynął bardzo duży tankowiec ze Stanów 
Zjednoczonych, pierwszy w ramach wieloletniego 
kontraktu, który zapewni dostawy, bezpieczeństwo 
gazowe i bezpieczeństwo paliwowe Polsce. Ta inwe-
stycja bardzo dobrze się wpisuje w ten projekt dostaw 
gazu, dostaw gazu wszędzie tam, gdzie dzisiaj mamy 
jeszcze do czynienia z sytuacją braku tego paliwa. 
Dlatego myślę, że również na przyszłość jest to bardzo 
ważna ustawa, ustawa, która wpisuje się w ten duży 
projekt Baltic Pipe, i to chciałbym tutaj podkreślić, 
bo wszystko to, co powiedział pan senator sprawoz-
dawca, tak naprawdę wyczerpuje kwestie związane 
z samą ustawą. Tak że ten szerszy aspekt chciałbym tu 
mocno podkreślić. Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

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

trwającej nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra, związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa do dyskusji się nie 

zapisał.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1255, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1255 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Krystiana 
Probierza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krystian Probierz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Ministrze, 

jednocześnie Panie Senatorze!
Otóż mam zaszczyt przedstawić ustalenia czy wy-

niki posiedzenia komisji w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw.

O czym ta przedstawiana przeze mnie ustawa 
mówi? Otóż ustawa ta mówi o biokomponentach, 
o paliwach, o wodorze oraz energii elektrycznej 
wykorzystywanej w transporcie. Czym są te bio-

waniu długości tych odcinków, 577 km, a poszcze-
gólne odcinki… Nie będę w tej chwili podawał ich 
długości, bo to są różne odcinki, nawet są odcinki 
mające ponad 100 km.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, podczas 
posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności zgłosiłem jedną poprawkę. To jest 
poprawka o charakterze legislacyjnym. Ona ma na 
celu doprecyzowanie brzmienia samej definicji in-
frastruktury niezbędnej do obsługi. Ona przywo-
łuje wszystkie przypadki wystąpienia tego pojęcia 
w obecnym brzmieniu ustawy i po prostu w odpo-
wiednim artykule, ustępie i punkcie wyrazy „oraz pkt 
3” zastępuje wyrazami „oraz pkty 3–5”. Ta poprawka 
została poparta przez pana ministra.

W głosowaniu na posiedzeniu komisji przyjęcie 
zarówno poprawki, jak i całej ustawy zostało poparte 
jednogłośnie. W związku z tym w imieniu Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wnoszę, 
aby Wysoki Senat uchwalić raczył załączoną ustawę 
wraz z przyjętą poprawką. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Adam 
Gawęda: Tak.)

Proszę bardzo, Panie Ministrze. Pan minister 
Adam Gawęda.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Senator sprawozdawca bardzo wnikliwie przed-

stawił tę ustawę. Ja tylko, korzystając z okazji, chciał-
bym podkreślić – zresztą pan senator to na koniec 
przytoczył – że to jest ponad 577 km budowanych 
linii dystrybucyjnych, które w przyszłości w spo-
sób kapitalny zapewnią dostawy tego gazu wszędzie 
tam, gdzie w tej chwili mamy do czynienia z takimi, 
powiedzmy, białymi plamami. Ale chcę tu właśnie 
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(senator sprawozdawca K. Probierz) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
energii.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Adam 
Gawęda: Pani Marszałek, pan senator, pan profesor 
tak wnikliwie i obszernie przedstawił ustawę, że nie 
ma takiej potrzeby.)

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. Dziękuję.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1270, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1270 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji. 
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 

Panie i Panowie! Panie Ministrze!
Opiniowana przez komisję gospodarki ustawa 

o odnawialnych źródłach energii zawiera szereg 
zmian porządkujących, które wraz z rozwojem ryn-
ku odnawialnych źródeł energii w Polsce były sys-
tematycznie zgłaszane jako uwagi do Ministerstwa 
Energii. Ministerstwo Energii zobowiązywało się ująć 
te uwagi w formie poprawek przy najbliższej okazji. 

komponenty? Pozwólcie, że skrótowo przypomnę: 
bioetanol, biometanol, estry, olej roślinny i inne, bio-
wodór wytwarzany z masy roślinnej przeznaczony 
do wytwarzania paliw z wyłączeniem innych paliw 
odnawialnych. Jakich paliw dotyczy ta ustawa? Otóż 
wszystkich, z wyjątkiem lekkiego i ciężkiego oleju 
opałowego. Chciałbym także wyjaśnić, czym jest 
współuwodornienie. Jest to jednoczesna hydrorafi-
nacja frakcji pochodzących z ropy naftowej i bioma-
sy. W wyniku tego powstają biowęglowodory ciekłe 
oraz biopropan w mieszaninie z węglowodorami 
z przerobu ropy naftowej. Węglowodory, wszyscy to 
pamiętamy, to związki chemiczne zawierające w swo-
jej strukturze tylko i wyłącznie węgiel oraz wodór, 
podstawowy składnik ropy naftowej.

Jaki jest cel tej ustawy i jaki jest przedmiot tej 
ustawy? Otóż celem tej ustawy jest umożliwienie 
podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego 
Celu Wskaźnikowego, NCW, urealnienia zakresu 
obowiązków związanych z realizacją tego celu. Czym 
z kolei jest ten Narodowy Cel Wskaźnikowy? Otóż 
jest to minimalny udział innych paliw odnawialnych 
i biokomponentów zawartych w paliwach stosowa-
nych we wszystkich rodzajach transportu.

Jakie są wartości liczbowe tego Narodowego Celu 
Wskaźnikowego? Otóż przyjęto, że w 2021 r. udział 
tych paliw powinien wynieść 8,7%, w 2022 r. – 8,8%, 
w 2023 r. – 8,9%, zaś w 2024 r. – 9,1%. Jeśli chodzi 
o udział biokomponentów w benzynie, to w latach 
2020–2022 powinien on wynosić minimum 3,2%, 
zaś w oleju napędowym w 2020 r. – 4,9%, w 2021 r. 
– 4,95%, a w 2022 r. – 5,5%. Te wartości, udziały 
biopaliwa liczone są według wartości opałowej pa-
liwa, czyli ilości energii wydzielonej przez spalanie 
kilograma masy. Chodzi o wydzielanie ilości energii. 
W przypadku paliw gazowych jest to liczone w ki-
lodżulach czy w megadżulach na metr sześcienny.

Biokomponenty wprowadzane do obrotu powin-
ny spełniać wymagania jakościowe. Powinno być to 
potwierdzane certyfikatem jakości wydanym przez 
akredytowane jednostki certyfikujące. Ustawa doty-
czy paliw zarówno wytwarzanych w kraju, jak i spro-
wadzanych do nas.

Jeśli chodzi o dyskusję na posiedzeniu komisji, 
to nie była ona zbyt ożywiona. Pojawiły się pewne 
poprawki legislacyjne, które nie zostały przyjęte lub 
zostały wycofane.

Pragnę jeszcze zaznaczyć, że ustawa w swym za-
sadniczym, podstawowym członie powinna wejść 
w życie 1 stycznia 2020 r. Pewne wyjątki w tej usta-
wie umożliwiają wejście niektórych przepisów w póź-
niejszym okresie.

Wnoszę do Wysokiego Senatu o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jedno krótko 
pytanie dotyczące związanego ze spółdzielniami 
ograniczenia do terenów wiejskich i gmin miejsko-
-wiejskich. 

Co legło u podstaw… Dlaczego państwo nie zgo-
dziliście się czy nie zgadzacie się na tworzenie tego 
rodzaju spółdzielni na terenach miejskich, chociażby 
w przypadku spółdzielni mieszkaniowych? Bo jeżeli 
nie całość, to można było zaproponować zapisy kie-
runkujące, jeśli chodzi o miasto. Dlaczego państwo 
nie ujęliście tego w projekcie ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
To jest kwestia zasadnicza. Miasta mają zupełnie 

inaczej zbudowaną infrastrukturę, tj. gęstość zabu-
dowy, sieć, kable podziemne czy własne stabilne 
źródła zasilania w energię elektryczną, ciepło sie-
ciowe czy też gaz ziemny, dość zresztą popularny 
i stosowany na kolejnych terenach. Tereny wiejskie 
tego nie mają, ale mają za to zasoby energetyczne 
odnawialnych źródeł energii i miejsce do ich roz-
woju. Biorąc pod uwagę… Myślę, że zarówno ten 
aspekt, jak i problemy energetyczne na terenach 
wiejskich, w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 
są powszechnie znane.

W naszym przekonaniu, aby zacząć rozwiązy-
wać te problemy i jednocześnie wywiązywać się 
ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, należy rozwijać ener-
getykę odnawialną przede wszystkim tam, gdzie są 
największe zasoby, czyli na terenach wiejskich. Aby 
zrealizować te plany, potrzebny jest instrument prze-
znaczony dla terenów wiejskich, które dziś ponoszą 
te same koszty pozyskania energii, a czasami nawet 
wyższe niż miasta, a w zamian otrzymują dużo gorszą 
usługę, jeśli chodzi o dostawy energii. Tereny wiej-
skie są naturalnym obszarem do rozwoju energetyki 
rozproszonej, a co ważne – zrównoważonego rozwoju 
tej energetyki. Stąd nasza decyzja o wprowadzeniu 
instrumentu w postaci spółdzielni energetycznych. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marian Poślednik. Proszę.

Faktem jest, że trwało to kilka miesięcy, ale jest to 
z korzyścią dla wprowadzonych do tekstu zmian.

Jednocześnie w ustawie pojawia się dosyć duża 
nowość. Polega ona na umożliwieniu organizacji 
spółdzielni energetycznych, z tym że spółdzielnie 
te z powodu wprowadzonych ograniczeń co do ich 
powstawania… W zasadzie dotyczy to środowisk 
wiejskich oraz miasteczek, gmin o charakterze miej-
sko-wiejskim. Nie dotyczy to dużych aglomeracji.

Te ograniczenia były również powodem pewnych 
nawoływań, zwłaszcza środowisk miejskich, sto-
warzyszeń, które wypisywały pisma do senatorów 
i które zauważyły możliwość funkcjonowania takich 
spółdzielni w ramach np. spółdzielni mieszkanio-
wych – spółdzielnie mieszkaniowe mogłyby reali-
zować cele takiej spółdzielni. Ograniczenia zapisane 
w ustawie sytuują w zasadzie taką spółdzielnię, jak 
już wcześniej powiedziałem, na wsiach, jak rów-
nież w gminach o charakterze miejsko-wiejskim. 
Zasadniczo chodzi tutaj np. o liczbę osób, które two-
rzą spółdzielnię. Tam jest ograniczenie do tysiąca, 
jeśli dobrze pamiętam.

Tak czy inaczej, nie wchodząc w szczegóły, bo aż 
tak szczegółowo tośmy tego na posiedzeniu komisji 
nie analizowali, ustawa została zreferowana w spo-
sób, który został ogólnie zaakceptowany, i komisja 
gospodarki proponuje Wysokiej Izbie pozytywne 
zaopiniowanie przedłożonej ustawy.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? 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 senatorów…
Pan senator Leszek Czarnobaj i pan senator…
(Głos z sali: …Poślednik.)
…Poślednik. Przepraszam.
Proszę bardzo.
Zapraszam pana ministra.
I pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę.
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jest bardzo rozpowszechniona forma, o ile dobrze 
pamiętam, m.in. w Niemczech. Ja tym się nie inte-
resowałem, ale niektóre informacje gdzieś mi tam 
kołaczą. Czy tam też jest ograniczenie tylko do te-
renów wiejskich i miejsko-wiejskich ze względu na 
źródło energii? Bo jeżeli mówimy o źródle energii 
w postaci słońca, no to słońce jest źródłem i tu, i tu, 
więc nie przekonuje mnie to, co dotyczy takiego 
rozdziału. No, jeżeli jest taka ilość pieniędzy na 
wsparcie, to ja rozumiem argument, żeby rozpo-
cząć tam, gdzie jest najwięcej możliwości w zakresie 
energii odnawialnej, no ale to, że jest inna struktura 
albo są inne źródła, nie jest przekonujące. Dlatego 
prosiłbym o odpowiedź, czy w krajach, w których 
są te spółdzielnie energetyczne, też jest to ogra-
niczone do terenów miejsko-wiejskich. No, to na 
pewno wynika z doświadczenia. Jeżeli nie zna pan 
minister odpowiedzi, to również można by było jej 
udzielić na piśmie

I kolejna rzecz z tym właśnie związana. Jeszcze 
raz poddaję to pod rozwagę. Czy nie warto byłoby 
się zastanowić, żeby – jeśli nie w tej ustawie, to 
w jakiejś przyszłej korekcie, kiedy to już zafunk-
cjonuje… Bo miasta są różne, w mieście 400-ty-
sięcznym czy milionowym i mieście 40-tysięcznym 
są jednak różne warunki. Może warto byłoby się, 
Panie Ministrze, w przyszłości nad tym zastanowić. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Adam Gawęda:

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Zacznę od tego ostatniego. Zobaczymy, kiedy ta 

ustawa po prostu ruszy, jakie efekty to będzie przy-
nosiło. W naszym przekonaniu powinna dosyć szybko 
zadziałać, ale to ocenimy wspólnie. Myślę, że w przy-
szłości taka… To może będzie nie tyle korekta ustawy, 
ile rozszerzenie jej funkcjonowania – to jest możliwe 
i to może być inicjatywa Senatu czy Sejmu, nie widzę 
tutaj, w tych kwestiach, problemu.

Co do stosowania takich rozwiązań w innych kra-
jach to znam tylko kilka przykładów takich miejsc, 
gdzie jest podobnie, gdzie podobne rozwiązanie 
funkcjonuje. Nie mam pełnej wiedzy, więc pozwo-
lę sobie poprosić departament właściwy do spraw 
odnawialnych źródeł energii, żeby taką analizę prze-
prowadził. Myślę, że jeśli pan senator otrzyma to na 
piśmie w trochę późniejszym terminie, to też będzie 
w porządku.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ustawa rozszerza zakres podmio-

tów, które mogły być prosumentem, o małe firmy, 
a także, jak myślę, o samorządy. W związku tym 
mam pytanie: czy stowarzyszenie, które prowadzi 
działalność gospodarczą, może być też prosumentem 
w myśl tej ustawy? To po pierwsze.

A po drugie, czy samorządy, które mają liczbę 
jednostek organizacyjnych na swoim terenie… Czy 
każda jednostka organizacyjna może być prosumen-
tem, czy gmina jest ogólnie rozumiana jako prosu-
ment? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Adama Gawęda:

Odnośnie do pytania o stowarzyszenia…
(Senator Marian Poślednik: Stowarzyszenie pro-

wadzące działalność gospodarczą.)
Jeśli jest ono prowadzone na trenie gminy, to tak.
A jeśli chodzi o to, czy jednostki samorządu tery-

torialnego… Jeśli powołują zakłady komunalne, które 
mogą się o to ubiegać, to też tak.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Jeszcze pan senator Czarnobaj. I pan senator 

Poślednik też – tak?

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Czy w przypadku tego drugiego pytania, które 

zadał pan senator Poślednik, moglibyśmy prosić o od-
powiedź na piśmie? No, ja rozumiem, że pan minister 
może mieć wątpliwości. Czy moglibyśmy otrzymać 
taką odpowiedź? Bo to jest ważna rzecz. Jakie jed-
nostki mają być powoływane? Czy ze 100-procento-
wym udziałem gminy, czy… Tak naprawdę chodzi 
o interpretację, o to, żebyście państwo jako mini-
sterstwo napisali nam, kto może, a kto nie może. No, 
będzie to jednoznaczne. Bardzo prosimy, by pan mi-
nister był łaskawy nam odpowiedzieć.

I drugie pytanie, związane z pierwszym. Panie 
Ministrze, ja już nie pamiętam, ale pan minister 
może będzie to wiedział. Czy spółdzielnie… Bo to 
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(sekretarz stanu A. Gawęda) tak z głowy to panu przytoczyć. Przypuszczam, że 
nawet w departamencie nie mamy tego pozliczane, 
bo te projekty są składane, są w trakcie przygotowy-
wania. A więc trudno w tej chwili mi się odnieść. 
Nie wiem nawet, czy w najbliższym czasie w formie 
pisemnej będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 
Na pewno, jeśli pan senator pozwoli, to wszystkie 
te, które już mamy zagregowane i w jakiś sposób 
podliczone… No, w tym zakresie mogę odpowiedzieć 
w formie pisemnej. Jednak my po prostu przyjęliśmy 
troszeczkę inny model związany z rozwojem odna-
wialnych źródeł energii. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
dane dotyczące np. udziału fotowoltaiki – mam tu-
taj dane, które opracowała Agencja Rynku Energii 
Spółka Akcyjna – to zobaczymy, że ten udział rośnie 
nam, rok do roku, o 218,6%. Taki jest indeks dynami-
ki, jest dosyć duży. Bierzemy pod uwagę również te 
nowe projekty, które wprowadzamy. Myślę, że wtedy 
osiągniemy ten zakładany cel.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję bardzo. To już ostatnie pytanie.
Czy jest planowana kolejna nowelizacja ustawy 

o odnawialnych źródłach energii? Bo są takie kulu-
arowe czy zakuluarowe informacje na ten temat. To 
jest pierwsze pytanie.

I czy w ramach tej ustawy, ewentualnie nowelizo-
wanej, są planowane jakieś dopłaty, jakieś wsparcie 
dla magazynowania energii? Widzimy, jaki jest trend, 
np. Niemcy absolutnie już nie dotują produkcji energii 
odnawialnej, ale bardzo mocno dotują magazynowa-
nie tej energii. Czy jest szansa, że u nas będzie coś po-
dobnego? Czy będą podobne rozwiązania? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Adam Gawęda:
Dziękuję, Pani Marszałek.
W zasadzie pan senator zadał pytanie i odpowie-

dział. No, tak to jest. Jeśli technika, jeśli życie, a ono 
jest dynamiczne, przynosi nowe rozwiązania i jeśli 
takie rozwiązania technologiczne będą możliwe do 
zastosowania, z wykorzystaniem sieci, w naszych 
uwarunkowaniach – a takie rozwiązania w przyszło-

No i co do tego pierwszego pytania to taki dokład-
ny katalog tych uprawnionych… No, to też dopre-
cyzujemy. Trudno tak dokładnie, enumeratywnie…

(Senator Marian Poślednik: Tak, tak.)
…w tej chwili panom senatorom to wyszczególnić. 

Proszę mi wybaczyć, ale myślę, że również w formie 
pisemnej udzielimy takiej odpowiedzi.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze, bardzo dziękuję.
Pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja się cieszę, że przyspieszamy 

rozwój energetyki rozproszonej. Pamiętam te debaty 
przy poprzednich nowelizacjach ustawy o odnawial-
nych źródłach energii, kiedy trochę inna była ta nar-
racja, jeszcze przez pana ministra Tobiszowskiego, 
pana poprzednika, stosowana.

No i mam w związku z tym pytanie. Ta ustawa 
ma też położyć podwaliny pod przyspieszenie pro-
dukcji energii odnawialnej w Polsce. Jesienią ma 
być dodatkowa aukcja dotycząca dużej ilości energii 
odnawialnej i ja mam takie pytanie: czy my mamy 
już odpowiednio dużo projektów, które mogłyby być 
jak gdyby gwarancją, że te opcje, które będą, zostaną 
jakby wypełnione produkcją tej energii? Bo myślę, że 
ta ustawa antywiatrakowa z 2016 r. teraz odbija nam 
się czkawką. Myśmy zatrzymali rozwój tej energety-
ki, a teraz go próbujemy przyspieszyć, ale może się 
okazać, że nie będzie dostatecznej liczby projektów, 
które zapewnią produkcję tej energii. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze…
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Adam Gawęda:

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Z informacji, które posiadam, wynika, że to trze-

ba by było zagregować, ująć całościowo. Wiem, że 
inwestorzy mają określony ustawowo maksymalny 
czas na wybudowanie instalacji i wiem, że takich 
projektów jest dość dużo, ale trudno mi w tej chwili 
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(sekretarz stanu A. Gawęda) Ale wracając do tego, za co chciałbym podzię-
kować… Teraz wyszedłem, żeby podziękować mi-
nisterstwu za jedną z poprawek, za poprawkę, która 
poszerzyła katalog studentów kierunków, które będą 
troszeczkę uprzywilejowane. A mianowicie studenci 
kierunku energetyka będą uprzywilejowani poprzez 
zwolnienie… Chodzi tutaj o posiadanie certyfika-
tu do montażu odnawialnych źródeł energii. W tym 
katalogu znajdowały się już inne kierunki, ale w tej 
właśnie ustawie, w jednej z tych poprawek energetycy 
dostali prawo do zajmowania się energetyką. I za to 
bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1263, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1263 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senator 
Dorotę Czudowską, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Zdrowia nowelizację ustawy z 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych.

Ustawa jest nieskomplikowana i właściwie moż-
na powiedzieć, że jest to prezent dla pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którzy 
zarabiają najmniej. Dlaczego prezent? Dlatego że we-
dług ustawy z 2017 r. do końca 2019 r. obowiązywała 
stawka wynosząca 3 tysiące 900 zł, na podstawie 
której według taryfikatora, według odpowiedniego 
współczynnika wyliczano tę najniższą płacę. Ta staw-
ka wynosi na dzisiaj i miała wynosić do 31 grudnia 
2019 r., jak powiedziałam, 3 tysiące 900 zł, a my no-
welizacją tej ustawy zwiększamy tę kwotę do kwoty 
4 tysięcy 200 zł.

No, była dyskusja, skąd wziąć na to pieniądze. 
Środowisk przedstawicieli izb lekarskich… Mówiono, 
że to nie było konsultowane. Ale te zarzuty… Tzn. na 
pytania odpowiadał głównie minister. W tym roku 

ści z pewnością kapitalnie przysłużą się do tego, żeby 
w okresach niedoboru OZE wykorzystywać zmaga-
zynowaną energię, a wtedy, kiedy będzie nadwyżka, 
taką energię magazynować – to na pewno będziemy 
się zastanawiali nad nowymi możliwościami wspar-
cia, nad nowymi instrumentami. Dzisiaj uważamy, 
że katalog wsparcia i instrumenty, które zapropo-
nowaliśmy w tej ustawie, są dobre i dopasowane do 
obecnych potrzeb. Ale oczywiście to nie jest temat 
zamknięty. Proszę zwrócić uwagę, ile razy tego typu 
ustawy – i generalnie ustawy energetyczne, i ustawy 
o odnawialnych źródłach energii – były nowelizowane 
nie tylko na przestrzeni ostatnich kilku lat, ale kil-
kunastu lat. No, po prostu to jest obszar, który dość 
dynamicznie się rozwija, on również musi uwzględ-
niać wszystkie nasze uwarunkowania geograficzne. 
Ustawy, czyli regulacje muszą nadążać za tym, co 
w świecie się dzieje.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Adam 

Gawęda: Dziękuję, Panie Marszałku.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

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

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Grzegorza 

Peczkisa.

Senator Grzegorz Peczkis:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Panie Ministrze!
W ostatnim czasie dużo rozmawialiśmy w tej 

izbie o energii odnawialnej. Często się wypowiada-
łem i w związku z tym może już dzisiaj o energii 
odnawialnej i jej rozwoju mówił nie będę, zważywszy 
na to, że autentycznie zauważalny jest wzrost świa-
domości polskiego społeczeństwa, świadomości nie 
tylko takiej hasłowej, czyli że jest to energia czysta, 
że jest to energia, którą absolutnie należy zastąpić 
wszystko. Zauważa się, również w mediach publicz-
nych, taką tendencję do poważnego traktowania po-
ważnych tematów energetycznych. Bo nie można tego 
traktować jednym zdaniem i przesądzać w jednym 
zdaniu o przyszłości tego, skąd będziemy tę energię 
czerpać i jak będziemy z obecnych zasobów paliwo-
wych korzystać.
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(senator sprawozdawca D. Czudowska) zawsze po czasie człowiek jest mądrzejszy i dlatego 
postanowiłem dzisiaj zadać kilka pytań.

Panie Ministrze, jeśli pan marszałek pozwoli, to 
ja od razu te 3 krótkie pytania zadam.

Panie Ministrze, pierwsze pytanie dotyczy wpro-
wadzonego wzoru związanego z podwyżkami dla 
osób najmniej zarabiających, tak generalnie mówiąc. 
Czy państwo robiliście jakąś symulację, jaki będzie 
koszt tego przedsięwzięcia? Czy macie państwo taką 
informację, że łącznie w polskich szpitalach będzie to 
taka, a taka kwota? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Panie Ministrze, jeszcze raz o tych 
konsultacjach. Czy były jakieś konsultacje ze środo-
wiskiem osób zarządzających polskimi szpitalami? 
A jeśli ich nie było, to dlaczego? Jeśli mogę prosić 
o krótką odpowiedź…

I trzecie pytanie. Wiele dyskusji, Panie Ministrze, 
na posiedzeniu komisji, o którym mówiła pani sena-
tor, było również na tematy poboczne. Taki temat wią-
żący się z tym tematem, ale trochę poboczny, to temat 
zadłużania. Czy pan minister mógłby podać kwotę 
zadłużenia… przepraszam, przyrost kwoty zadłuże-
nia w roku 2018? Ja tę kwotę mam, tylko chciałbym 
ją zweryfikować. Ja mogę podać, jaką kwotę mam: to 
jest 1 miliard zł. Czy pan minister mógłby potwierdzić 
albo zaprzeczyć, że polskie szpitale zadłużyły się na 
kwotę 1 miliarda zł, jeśli chodzi o rok 2018?

To te 3 pytania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o te 3 pytania, to wszystkie informacje 

na temat kosztów wprowadzenia tego aktu prawnego, 
ale też każdego innego, znajdują się w ocenie skutków 
regulacji. To jest projekt rządowy, a każde przedłoże-
nie rządowe musi, zgodnie z Regulaminem pracy Rady 
Ministrów, taki dokument – to jest określony formu-
larz – zawierać i on został dołączony do tego projektu 
ustawy. Warto wskazać w tym przypadku, że jeżeli 
chodzi o koszty z tym związane, to one są pokrywa-
ne przez podmioty lecznicze, które zatrudniają tych 
pracowników, z jednym wszakże wyjątkiem, z wyjąt-
kiem jednostek budżetowych, które nie mają kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym przypad-
ku one są pokrywane z limitu ministra zdrowia. To są 
kwoty rzędu 20–30 milionów zł w skali bieżącego roku. 
Jeżeli zaś chodzi o kwoty dotyczące podmiotów leczni-
czych, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, to środki, które… Trzeba pamiętać o tym, 

kilka miliardów złotych więcej trafiło do Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a poprzez niego do świadczeniodaw-
ców, tak więc dyrektorzy powinni sobie z tymi kwotami 
poradzić, zwłaszcza że – podkreślali to minister, a także 
dyskutanci – to dotyczy najniższego wynagrodzenia. 
Niektórzy już od dawna mają znacznie, znacznie wyż-
sze wynagrodzenia niż to, o którym mówimy. To do-
tyczy lekarzy, ale także wielu pielęgniarek, zwłaszcza 
zatrudnionych w dużych miastach. A w przypadku tych, 
którzy zarabiają najmniej, ta kwota 4 tysięcy 200 zł, 
po porozumieniu ze związkami zawodowymi danego 
zakładu pracy bądź przedstawicielami pracowników, 
może być wypłacana już od 1 lipca. Dla najniższej grupy 
– tylko przypomnę – dla najmniej zarabiających pracow-
ników działalności podstawowej innych niż pracownicy 
wykonujący zawód medyczny ten współczynnik wynosi 
0,58. Tak więc będzie to płaca wyższa niż ta minimalna 
obowiązująca w Polsce.

Senatorowie jednogłośnie przyjęli ustawę bez po-
prawek i to samo rekomenduję Wysokiej Izbie.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

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

Zatem dziękuję, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Witamy pana ministra Janusza Cieszyńskiego.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Janusz Cieszyński: Nie, dziękuję.)
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 Leszek Czarnobaj.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, proszę tutaj.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Przepraszam, 
że nie zadałem tych pytań na posiedzeniu komisji, ale 
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Janusz Cieszyński: Dziękuję.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Leszka Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Konstantego 

Radziwiłła.

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

Szanowni Państwo!
Ta ustawa, stosunkowo prosta i moim zdaniem 

jednoznacznie korzystna dla licznego grona osób, 
oczywiście zasługuje na poparcie. Problemy… Jest to 
już druga nowelizacja ustawy z 2017 r., która po raz 
pierwszy wprowadziła regulację polegającą na usta-
leniu minimalnych wynagrodzeń w różnych grupach 
pracowników ‒ najpierw tylko medycznych, potem 
również niemedycznych, ale zatrudnionych w działal-
ności podstawowej, czyli, można powiedzieć, blisko 
pacjentów. Jest to związane z takim przekonaniem, 
że ci, którzy pracują w służbie zdrowia w białych 
fartuchach ‒ tak można w uproszczeniu powiedzieć, 
chociaż może nie wszyscy pracują w białych fartu-
chach, ale tak można ująć zdecydowaną większość 
osób objętych tą ustawą ‒ mają ograniczone możliwo-
ści konkurencyjnego zatrudnienia w innym sektorze, 
w innych miejscach. I dlatego w ogóle ta regulacja, 
czyli ustalanie właśnie takiego minimalnego wyna-
grodzenia, jest możliwa z punktu widzenia konsty-
tucji.

Trzeba też powiedzieć, że problemem w służbie 
zdrowia są dzisiaj płace nie tyle lekarzy i pielęgnia-
rek ‒ bo w przypadku tych 2 grup zawodowych, 
można powiedzieć, są one dzisiaj już na zupełnie 
przyzwoitym poziomie ‒ ile innych pracowników. 
One zdecydowanie nie nadążają. Dotyczy to zarówno 
pracowników wykonujących zawody medyczne, jak 
i właśnie pracowników działalności podstawowej, 
którzy nie wykonują zawodów medycznych. I tak 
naprawdę ta ustawa głównie im jest dedykowana. 
Wydaje się, że jeśli w ogóle można mówić o problemie 
niskich płac w systemie służby zdrowia, to on szcze-
gólnie widoczny jest właśnie w tych grupach poza 
pielęgniarkami i lekarzami. A zatem obok takiego 
generalnego problemu niskich płac, który jest w sto-
sunku do niektórych już dyskusyjny, mamy bardzo 
wyraźny problem dysproporcji. I to jest właściwie ten 
problem, do którego, tak to określę, adresowana jest ta 
ustawa. Niewątpliwie istnieje taka, powiedzmy, dość 
powszechnie występująca sytuacja, że gdy w szpitalu 
pojawiają się dodatkowe środki, to te silniejsze grupy 
zawodowe konsumują je w sposób nieproporcjonal-

o czym mówiła pani senator sprawozdawca, że po-
szczególnych podmiotów dotyczy to w stopniu wybitnie 
zróżnicowanym. To jest zróżnicowanie zarówno jeżeli 
chodzi o stanowiska w ramach podmiotu, jak i jeżeli 
chodzi o położenie podmiotu na mapie Polski. No, nie 
ukrywam, że w zależności od tego, w jakim regionie 
podmiot prowadzi działalność, też te wynagrodzenia 
się różnią. Ale my przekazujemy bardzo istotne kwo-
ty właśnie na wzrost wycen świadczeń w Narodowym 
Funduszu Zdrowia. Na początku tego roku to była kwo-
ta 650 milionów zł ‒ o tyle wzrosły te wyceny. Warto 
też przypomnieć, że środki trafiły w szczególności do 
tych mniejszych podmiotów, do szpitali o I i II stopniu 
referencyjności. I te środki wystarczą na to, aby pokryć 
skutki wprowadzenia ustawy.

Jeżeli chodzi o konsultacje, to zgodnie z regula-
minem Rady Ministrów projekt został skierowany 
bezpośrednio na posiedzenie Stałego Komitetu Rady 
Ministrów, z pominięciem konsultacji zarówno ze stro-
ną społeczną, jak i z reprezentacjami, czyli związkami 
zawodowymi, jak też organizacjami przedsiębiorców, 
również tymi, które, jak rozumiem, pan senator tutaj 
przywoływał, reprezentującymi zarządzających pod-
miotami leczniczymi. Byliśmy… To jest oczywiście 
wyjątkowa sytuacja, ale my byliśmy skłonni taki projekt 
przedłożyć przede wszystkim ze względu na to, że za-
leżało nam na czasie, czyli na tym, żeby jak najszybciej 
te pieniądze trafiły do dziesiątek, setek, pewnie nawet 
tysięcy najgorzej opłacanych pracowników systemu 
ochrony zdrowia. I mam nadzieję, że pan senator się 
ze mną zgodzi, że oczywiście prowadzenie konsultacji 
to jest niezwykle istotna sprawa, ale w tym przypadku 
musieliśmy rozważyć te 2 dobra. Wiedząc, że gwaran-
tujemy wzrost środków, który z naddatkiem pokryje do-
datkowe wydatki podmiotów leczniczych, pozwoliliśmy 
sobie na to, żeby, oczywiście w ramach obowiązujących 
przepisów, tę regulację zmienić w tym trybie.

Jeżeli chodzi o kwoty przyrostu zadłużenia, to 
muszę pana senatora bardzo przeprosić, ale to jest 
tak, jak pan senator słusznie zauważył, czyli zupełnie 
poza materią tej ustawy. W związku z tym trudno mi 
się w sposób absolutnie pewny odnieść do tych kwot, 
które pan senator podaje. I wobec tego mam nadzie-
ję, że zaakceptuje pan wyjaśnienia przekazane na 
piśmie, bo w ten sposób będziemy mogli z pełną od-
powiedzialnością się do tego odnieść. W przeciwnym 
wypadku… No sam pan wie, że to są sprawy bardzo 
istotne. Nie można się tu pomylić nawet o złotówkę.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Bardzo dziękuję.
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Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Goście!

Ja tu chciałbym powiedzieć, że jako środowisko 
polityczne Platformy Obywatelskiej poprzemy tę usta-
wę, bo każdy element dotyczący pracowników służby 
zdrowia, tak jak powiedział pan minister Radziwiłł, 
najniżej zarabiających jest godny poparcia. Myślę, 
że tutaj nie ma sporu. Myślę, że wszyscy na tej sali 
rozumiemy, że sytuacja, jaka jest w ochronie zdro-
wia, jaka jest w poszczególnych szpitalach… Tak jak 
zdiagnozował pan minister, tym najgorzej zarabia-
jącym jest najtrudniej się przebić, w ich przypadku 
najtrudniej o wzrost płac, to nie ulega wątpliwości. 
Z tego powodu poprzemy tę propozycję.

Chciałbym jednak w dyskusji zwrócić uwagę na 
kilka spraw. To rzeczywiście nie jest regulacja płac, 
jak powiedział pan senator Radziwiłł, ale regulacja, 
która ma wpływ na to, co dotyczy zwiększenia kosz-
tów funkcjonowania poszczególnych podmiotów lecz-
niczych. Bezwzględnie. W przypadku jednych bar-
dziej, w przypadku drugich mniej, ale na pewno ma.

Szanowni Państwo, pan minister prześle dokładne 
dane, ale z danych, które ja ściągnąłem, wynika, że 
w roku 2015 i… Zadłużaliśmy się wtedy, jeśli chodzi 
o szpitale, w tempie 500 milionów zł rocznie, w skali 
kraju – nie rozbijam tego na zadłużenia krótko- i dłu-
goterminowe. Oczywiście 12 miliardów zł, tak jak 
pan minister powiedział, to nie jest jeszcze coś, co 
grozi załamaniem się całego systemu, ale na pewno 
nie poprawia to jego funkcjonowania. To po pierwsze.

Po drugie, niebezpieczne jest to, że zwiększa się – 
mówię o tendencji – ilość zobowiązań wymagalnych. 
To jest już pewne zjawisko. Wg danych za rok 2018 
– tak wynika z informacji, które posiadam – zadłu-
żamy się jako szpitale 2 razy szybciej, czyli w skali 
kraju to jest ok. 1 miliarda. W związku z tym jest to 
już pewna tendencja. Pan minister w wystąpieniu czy 
pan senator – bo już nie pamiętam – powiedział, że 
kwota na podwyżki jest uwzględniona w kontrak-
tach i w kwotach za poszczególne zadania wyko-
nywane przez podmioty lecznicze. Chcę państwu 
powiedzieć, że może i są takie podmioty na terenie 
Rzeczypospolitej, które skonsumują to bez zwiększe-
nia zadłużenia, ale generalnie rzecz biorąc, szpitale 
powiatowe, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, będą 
borykały się z kłopotami. One na pewno w jakiejś 
części wynikają z zarządzania, o czym mówił pan 
senator Radziwiłł, ale generalnie rzecz biorąc, jest to 
kwestia tego, że te podmioty z różnych powodów – nie 
chcę już otwierać dyskusji na ten temat – nie mają do 
dyspozycji takich środków, aby zapewnić… by pokryć 
koszty funkcjonowania tych jednostek. Ten wzrost 
w wysokości 1 miliarda zł jest niepokojący. A tą de-
cyzją niejako zwiększamy obciążenia. Jak mawiał 

ny w stosunku do pozostałych. Ta regulacja niejako 
w tym zakresie troszkę przymusza zarządzających 
podmiotami leczniczymi do tego, żeby nie zapomi-
nali o tych pracownikach, którzy po prostu pozostają 
w tyle. Dlatego ta ustawa jest tak ważna.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę w kontekście 
bezpieczeństwa finansowego szpitali, a także zadłuże-
nia, które zostało tu zresztą przywołane, że mamy tu do 
czynienia jednak z sytuacją zarządzania, które jest po 
prostu bardzo różne w różnych podmiotach. Jeżeli spoj-
rzymy globalnie na kwotę ok. 12 czy 13 miliardów zł, 
na jaką zadłużone są szpitale w Polsce, to z punktu 
widzenia takiego czysto biznesowego, w sytuacji gdy 
ok. 40 miliardów zł wynoszą obroty tych szpitali, nie 
jest to zadłużenie, które, powiedziałbym, wygląda tak 
bardzo dramatycznie. W niektórych szpitalach ono 
rzeczywiście, można powiedzieć, przekracza pewną 
granicę, ale zadłużenie na poziomie 1/4 obrotu to nie 
jest zadłużenie, który generalnie systemowi zagraża.

Jaka jest moja teza? Rzeczywiście są szpitale, które 
są w dużym kłopocie. Otóż moja teza jest taka, że obok 
różnych problemów, z jakimi placówki służby zdrowia 
się zmagają, jest również problem jakości zarządzania. 
I to trzeba po prostu powiedzieć. Trzeba powiedzieć, 
że w niektórych placówkach mamy do czynienia z za-
dłużeniem, które nie tyle wynika z niedofinansowania, 
a w każdym razie nie tylko z niedofinansowania działal-
ności leczniczej, ile niestety w dużym stopniu z różnego 
rodzaju błędów w zarządzaniu. I wydaje się, że nie moż-
na inaczej patrzeć również na problem wynagrodzeń, 
gdzie godność tych pracowników, którzy są cały czas 
niedofinansowywani… To jest jeden z tych elementów, 
jeden z błędów w zarządzaniu. Wydaje się, że w jakiś 
ograniczony sposób potrzebna jest tu jednak interwencja 
państwa. Na tym polega w ogóle działanie tej ustawy, 
również ta regulacja, którą w tej chwili rozważamy.

Jednocześnie bardzo mocno chciałbym zwrócić 
uwagę na to, że ta nowelizacja, tak samo jak zresztą 
sama ustawa, nie jest regulacją płac, tylko regula-
cją minimalnych poziomów wynagrodzenia zasad-
niczego, a zatem dotyczy przede wszystkim tych, 
którzy w swoich grupach zawodowych są po prostu 
poszkodowani, których wynagrodzenia ustalono na 
poziomie niegodnie niskim. W związku z tym można 
by powiedzieć o tej ustawie, że tak naprawdę to jest 
ustawa, która znacznej liczbie pracowników sektora 
zdrowia przywraca godność, dlatego jest warta po-
parcia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.



179
83. posiedzenie Senatu w dniu 1 sierpnia 2019 r.
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(senator L. Czarnobaj) Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora 
Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo! Wysoka Izbo!
Mam honor i zaszczyt przedstawić państwu opinię 

Komisji Zdrowia do ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obsza-
rze e-zdrowia.

Mówiąc najkrócej, po krótkiej dyskusji komisja 
poparła ustawę i rekomenduje Wysokiemu Senatowi, 
by ten raczył przyjąć ustawę bez wprowadzania żad-
nych poprawek.

Jeśli chodzi o tę ustawę, to jest to ustawa dosyć 
obszerna, skomplikowana. Tak jak czytamy w tytu-
le, jest to ustawa, która jest poświęcona wdrażaniu 
różnych rozwiązań informatycznych w obszarze sek-
tora ochrony zdrowia. Ustawa ta zmienia cały sze-
reg ustaw, kilkanaście ustaw jest zmienianych. Żeby 
państwu zasygnalizować elementy, którymi ona się 
zajmuje, wymienię je według kolejności.

Po pierwsze, należy tu powiedzieć o wprowadze-
niu długo oczekiwanych ułatwień w zakresie wy-
stawiania recept, zwłaszcza recept elektronicznych, 
a także określania poziomu refundacji produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, które są prze-
pisywane na tych receptach. Odbędzie się to poprzez 
rozszerzenie katalogu osób, które mogą być benefi-
cjentami tzw. recept pro familiae, czyli wystawianych 
dla osób najbliższych lekarza. Zgodnie z oczekiwania-
mi środowiska lekarskiego został poszerzony katalog 
tych osób o takie osoby jak np. teściowie, szwagrowie 
czy dzieci rodzeństwa. To jest słuszne rozwiązanie, 
które po prostu wychodzi naprzeciw pewnej praktyce 
leczenia własnych rodzin przez lekarzy.

Poza tym leki na receptach elektronicznych sto-
sowane w chorobach przewlekłych będą mogły być 
przepisane na cały rok, ale z takim zastrzeżeniem, że, 
w uproszczeniu mówiąc, te recepty będą realizowane 
na raty. To znaczy jeżeli minie jakiś czas, to ten okres 
pozostały do tego 1 roku od wystawienia recepty 
będzie odpowiednio wpływał na redukcję ilości leku, 
która może być wydana w aptece.

W sposób niejako automatyczny przy wystawia-
niu recept elektronicznych będą zaciągane z systemu 
informacje o dodatkowych uprawnieniach pacjentów 
– chodzi o pacjentów, którzy mają uprawnienia np. 
inwalidów wojennych czy wojskowych, zasłużonych 
honorowych krwiodawców i innych osób – a jedno-
cześnie coś, co od dawna było problemem, bardzo 
istotnie utrudniającym funkcjonowanie lekarzy, przy-
najmniej do pewnego stopnia… Chodzi o automa-

mój kolega, postawię dolary przeciw orzechom, że rok 
2019 będzie jeszcze gorszy, jeśli chodzi o zadłużenie, 
chociażby z powodu tego rodzaju decyzji.

Tak że są tu jakby 2 poziomy. Pierwszy: decyzja 
jest słuszna, bo osobom pracującym na wspomnia-
nych stanowiskach jest najtrudniej przebić się, jeśli 
chodzi o wzrost wynagrodzeń. I drugi: odbędzie się 
to kosztem zwiększenia zadłużenia, zadłużenia ge-
neralnie we wszystkich szpitalach.

Również ważną sprawą, którą poruszył tu pan 
minister Radziwiłł, jest to, że chyba doszliśmy dzisiaj 
do takiej sytuacji w ochronie zdrowia, że – według 
mojej oceny, choć może się mylę – są zbyt duże dys-
proporcje, jeśli chodzi o zarobki najlepiej zarabiają-
cych i najgorzej zarabiających w danym podmiocie. 
A trzeba wiedzieć, że jednym z elementów niepoko-
jów społecznych, złej atmosfery, są zbyt duże różnice. 
To właśnie charakteryzuje dzisiaj ochronę zdrowia. 
Jest pewna grupa – nie chcę powiedzieć, mała czy 
duża, ale znacząca – mająca bardzo dobre zarobki, 
i jest spora grupa o najniższych dochodach. I ta dys-
proporcja – taką informację uzyskałem w szpitalach 
powiatowych – niestety wzrosła. Jest to niepokojące 
zjawisko.

W związku z tym ja i pan senator Grodzki skła-
damy poprawkę, która sprowadza się do tego, aby to, 
co jest związane z kosztami podwyżek czy regula-
cji, w poszczególnych podmiotach zrekompensować 
z budżetu państwa, czyli niejako zwiększyć budżet 
NFZ, tak aby podmioty lecznicze mogły te zadania 
zrekompensować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli senator Leszek Czarnobaj 
i senator Tomasz Grodzki.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosunko-
wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem 
rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1264, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1264 A.
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) pełniących funkcję punktów potwierdzających profil 
zaufany, ten państwowy profil zaufany, o placówki 
Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ będzie mógł 
nadać uprawnienia do potwierdzania tego profilu 
świadczeniodawcom, którzy udzielają świadczeń 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Mówiąc 
wprost, u lekarza czy w placówce podstawowej 
opieki zdrowotnej będzie można ten profil zaufany 
uzyskać.

No i wreszcie to, że ustawa ta przewiduje rów-
nież realizację wymogów narzucanych przez przepisy 
Unii Europejskiej w zakresie transgranicznej obsługi 
recept. Dotychczas Polska była jednym z tych kra-
jów, w których te transgraniczne recepty mogły być 
wyłącznie receptami papierowymi, a w tej chwili, 
poprzez odpowiednie przepisy, wprowadzamy możli-
wość wystawiania recept transgranicznych w postaci 
elektronicznej.

Ustawa ta mimo swojej obszerności, skompliko-
wania – dotyka ona bardzo wielu aspektów od strony 
samych obywateli, pacjentów, jak również pracow-
ników medycznych – nie wzbudziła, tak jak powie-
działem, jakiejś nadzwyczajnej dyskusji. Również na 
poziomie Sejmu uzyskała przytłaczające poparcie. 
Tylko 1 poseł był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 
W związku z tym, w ślad za tym, co powiedziałem na 
samym początku, Komisja Zdrowia proponuje przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

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.

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Nie.)

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 Jerzy Czerwiński.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

tyczne zasięganie informacji o poziomie refundacji 
leków. To jest rzecz, można powiedzieć, dla laików 
techniczna, ale bardzo istotnie poprawiająca sposób 
funkcjonowania, ułatwiająca mechanizm wystawia-
nia recept przez osoby do tego upoważnione.

Po drugie, ustawa wprowadza możliwość upo-
ważniania asystentów medycznych przez lekarzy, 
lekarzy dentystów, do wystawiania w ich imieniu 
recept elektronicznych i elektronicznych skierowań. 
Dotychczas, zgodnie z przepisami przyjętymi nie-
dawno stosunkowo, pod koniec ubiegłego roku, ci 
asystenci byli upoważnieni do wystawiania recept 
papierowych, a w tej chwili będzie to dotyczyło także 
recept elektronicznych.

Kolejna funkcjonalność, która zaistnieje… 
Chodzi o wprowadzenie nowych funkcjonalno-
ści Internetowego Konta Pacjenta, tzw. IKP, a jed-
nocześnie wygaszanie dotychczasowego ZIP, 
Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Te nowe funk-
cjonalności będą np. takie jak możliwość wystąpie-
nia z wnioskiem o Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, a także złożenia deklaracji do lekarza, 
pielęgniarki czy położnej podstawowej opieki zdro-
wotnej.

Kolejna sprawa regulowana tą ustawą to rozszerze-
nie zakresu stosowania publicznej aplikacji mobilnej 
na systemy teleinformatyczne, czyli, mówiąc bardziej 
konkretnie, potwierdzanie tożsamości pacjenta w pla-
cówkach medycznych przy pomocy dowodu osobiste-
go, który jest w telefonie komórkowym.

Kolejna sprawa: poszerzenie katalogu osób upraw-
nionych do wystawiania recept w ramach programu 
bezpłatnych leków dla seniorów o lekarzy funkcjo-
nujących w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, 
a także lekarzy, którzy wypisują pacjenta ze szpita-
la. Tutaj jednocześnie jest takie zastrzeżenie, ważne 
zastrzeżenie, można powiedzieć, merytoryczne, że 
uprawnieni do wystawiania takich recept będą leka-
rze specjaliści czy lekarze szpitalni pod warunkiem 
zasięgnięcia z platformy informatycznej informa-
cji dotyczącej stosowanych u tego pacjenta leków. 
Chodzi po prostu o to, żeby zapewnić koordynację 
leczenia, a przede wszystkim unikać niebezpiecznych 
interakcji lekowych.

Kolejny punkt, kolejna regulacja, która jest za-
warta w tej ustawie, związana jest z udostępnianiem 
elektronicznej dokumentacji medycznej i danych 
przetwarzanych w rejestrach medycznych. Są to 
nowe techniczne rozwiązania, ułatwiające dostęp do 
elektronicznej dokumentacji medycznej, oczywiście 
za zgodą osoby zainteresowanej, pacjenta, lub opie-
kunów pacjenta.

Ciekawym rozwiązaniem, które przewidziano 
w ustawie, jest rozszerzenie katalogu podmiotów 
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:

Tak. Oni i tak już… My powinniśmy byli wprowa-
dzić to wcześniej, ale ze względu na to, że zostało to 
zauważone dopiero na tym etapie, ta zmiana wchodzi 
w życie z takim terminem.

Jeżeli pan senator przeczytał pozostałe zmienione 
artykuły, to widział pan, że w bardzo wielu miejscach 
wprowadzaliśmy zmiany, dodając zapisy o EOG.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z tych samych powodów co w przypadku poprzed-

niej ustawy wspólnie z panem profesorem Grodzkim 
składamy poprawkę, aby to, co dotyczy wdrożenia tej 
ustawy, skutkowało również tym, że znajdą się pie-
niądze z budżetu, które wspomogą podmioty wpro-
wadzające to rozwiązanie. Bo to nie jest rozwiązanie 
bezkosztowe. Ono pochłonie określoną ilość pienię-
dzy na wdrożenie tej ustawy. A z powodów, o któ-
rych mówiłem wcześniej, sytuacja poszczególnych 
podmiotów, szczególnie podmiotów leczniczych, jest 
napięta, trudna. W związku z tym każde wsparcie ele-
mentów związanych z wdrożeniem tej ustawy byłoby 
rozwiązaniem dobrym. Dziękuję bardzo.

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

Radziwiłła.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo! Wysoka Izbo!
Wydawało mi się, że nie potrzeba już więcej za-

bierać głosu w tej sprawie, ale szczególnie po tej in-
terwencji, która nastąpiła, i zapowiedzi zgłoszenia 
czy po zgłoszeniu tego wniosku, nie mogłem sobie 
odmówić tego, żeby poprosić o głos.

Szanowni Państwo, w roku 2015, kiedy obejmowa-
liśmy rządy, w szufladach Ministerstwa Zdrowia zna-

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni, ale 

są wyjątki. Jest ich bardzo dużo, ale jeden z tych wy-
jątków… Przyznam, że pierwszy raz zobaczyłem na 
oczy tego typu wyjątek. Mianowicie pewne przepi-
sy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia z mocą od dnia 31 lipca 2015 r. To są 4 lata 
wstecz. Prosiłbym o wytłumaczenie, o jakie przepisy 
chodzi, oczywiście z grubsza. Czemu jest tu takie 
działanie wstecz, ponad 4-letnie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:

Panie Senatorze! Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi… Szukam… Udało mi się dotrzeć 

do tego przepisu i wszystko państwu wyjaśnię.
Szanowni Państwo, te przepisy dotyczą kwestii, 

można powiedzieć, bardzo prostej, prozaicznej, ale 
niezwykle istotnej. Do tej pory ustawa o świad-
czeniach opieki zdrowotnej posługiwała się odnie-
sieniami wyłącznie do krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Było to niedopatrzenie z naszej strony, 
ponieważ zgodnie z ustawodawstwem europejskim 
te same uprawnienia przysługują także w przy-
padku świadczeń udzielonych na terenie krajów 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czyli mówi-
my wprost o tym, że pacjent, który znalazł się zagra-
nicą, mógł oczekiwać, zgodnie z innymi przepisami, 
zwrotu należności, zwrotu środków za świadczenia, 
które na jego rzecz zrealizowano.

Mamy teraz sezon wakacyjny. Można sobie wy-
obrazić, że jedziemy np. do Hiszpanii, gryzie nas 
rekin i… Akurat Hiszpania jest w Unii. Ale jedzie-
my np. do Liechtensteinu, który jest w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, coś nam się tam przytrafia, 
wracamy i fundusz nam za to płaci.

W tych przepisach chodzi o to, żeby sfinansować 
świadczeniobiorców, pacjentów, pokryć koszty świad-
czeń udzielonych w krajach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na takich samych zasadach jak tych 
udzielonych w krajach Unii Europejskiej. I ponieważ 
jest to działanie propacjenckie, te przepisy obowią-
zują z mocą wsteczną.

Senator Jerzy Czerwiński: 

Czyli pacjenci, którzy do 4 lat wstecz ponieśli 
koszty np. w Norwegii czy w Islandii, będą mogli 
z regresem występować o ich zwrot w oparciu o te 
przepisy?
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(senator K. Radziwiłł) Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo. 5 

minut, Panie Senatorze, bo to drugie wystąpienie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Będzie krócej, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja ani słowa nie powiedziałem o tym, że nie do-

ceniam nadludzkiego wysiłku tych, którzy zastali 
pustkę w ochronie zdrowia w roku 2015 i nadludzkim 
wysiłkiem wyciągnęli polską ochronę zdrowia na 
szerokie wody, które dzisiaj widzimy, bo widzimy, 
gdzie ona dzisiaj jest. A jaka ona jest, Panie Ministrze 
Radziwiłł… Naprawdę zapraszam pana, zapraszam 
pana poza Warszawę. Opłacę przejazd, zorganizu-
ję spotkanie, żeby pan usłyszał Polskę powiatową, 
usłyszał, jak wygląda ochrona zdrowia w Polsce po-
wiatowej.

(Senator Józef Łyczak: Bardzo dobrze.)
Bardzo dobrze? Może u kolegi Józia bardzo do-

brze. Zapraszam, pojedziemy razem. To po pierwsze.
Po drugie, ja nie powiedziałem, że chcemy ode-

brać kompetencje, ubezwłasnowolnić dyrektorów 
zarządzających, że będziemy im odbierać możliwość 
realizowania tej inwestycji – bo to jest inwestycja – 
w postaci informatyzacji, którą oni realizują. Ja po 
prostu składam wniosek – i prosiłbym, żeby nie roz-
ciągać tego tak, że my porównujemy to z zakupem 
paliwa lub jednostek transportu, który jest potrzebny 
w placówce – żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czy w dzisiejszej sytuacji finansowej, a mówiłem 
poprzednio, że na 1 miliard zł jednostki się zadłużają 
w ciągu roku, jest to problem finansowy. My, ja i pan 
prof. Grodzki, Panie Senatorze, uznajemy, że jest to 
problem w placówkach. Zapewne są placówki, które 
kompletnie nie mają z tym problemu i zrealizują to 
w pełni. Więc może zmodyfikować ten wniosek i jak 
Polska długa i szeroka, a ona się różni… No, może 
upoważnić pana ministra do rozpatrzenia wniosku 
i pomagania tym, którzy potrzebują takiej pomo-
cy? Skoro pomagamy ludziom, jak w rozpatrywa-
nej przed chwilą ustawie, o najniższych dochodach 
w jednostkach leczniczych – i słusznie – to może 
warto i nad tym się zastanowić. Jeśli chodzi o wdro-
żenie tego projektu, to są jednostki, które świetnie 
sobie z tym poradzą, a są i takie, które balansują na 
takiej zasadzie, że jak im się policzy wielkość amor-
tyzacji, to mają stratę, a bez amortyzacji wychodzą 
na zero. Skoro bez amortyzacji wychodzą na zero, to 
z czego one mają to zrobić? No, nie mają pieniędzy, 
po prostu nie mają. I może warto byłoby to zapisać, 
upoważnić pana ministra do tego, zmodyfikować 
ten wniosek?

leźliśmy 1 naprawdę wielki problem. To była kwestia 
informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Tak zwa-
na platforma P1, która była przygotowywana od lat, 
a która miała być sfinansowana w kwocie, jeśli dobrze 
pamiętam, ok. 700 milionów zł głównie z funduszy 
europejskich, leżała, można powiedzieć, w gruzach. 
Wszystko wskazywało na to, że około – też z pamięci 
przywołuję – 400 milionów zł, które wydaliśmy już 
w Polsce na realizację tej platformy, było praktycz-
nie pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Nic się z tego 
właściwie nie dało zrobić. Były to pieniądze, bar-
dzo konkretne pieniądze, które płynęły z Unii na to, 
żeby ułatwić nam rozpoczęcie tego procesu, ważnego 
procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia. 
Dzięki czasem, powiedziałbym, nadludzkim wysił-
kom i naprawdę ogromnej, przemyślnej pracy udało 
się, można powiedzieć, jakoś opanować tę sytuację, 
mimo że naprawdę były z tym ogromne problemy. 
I dzięki temu nie musieliśmy zwrócić wspomnianych 
pieniędzy do Unii Europejskiej.

A informatyzacja, zasilana zresztą różnymi 
środkami, np. w związku z wprowadzeniem elek-
tronicznych zwolnień lekarskich, gdzie konkretne 
pieniądze poszły do świadczeniodawców, ale także po 
prostu dzięki temu, że różnica budżetu Narodowego 
Funduszu Zdrowia pomiędzy rokiem 2015 i obecnym 
wynosi mniej więcej… No, w tej chwili to jest o po-
łowę tamtej kwoty więcej. Niecałe 70 miliardów zł, 
a obecnie blisko 100 miliardów zł. No, udaje się to 
popychać do przodu. Naprawdę, to nie jest tak, że tych 
pieniędzy gdzieś raptownie zabrakło. Wręcz przeciw-
nie. Jeszcze raz do tego wracam. Są takie placówki, 
które za te środki, wzrastające środki, które płyną do 
szpitali, gospodarują dobrze, nie zadłużają się, no, 
i również się informatyzują. I wydaje się, że trudno 
sobie wyobrazić, żebyśmy w sytuacji, która powin-
na być raczej wyjątkowa, jeżeli chodzi o pieniądze 
przeznaczane na takie czy inne zadania… żebyśmy 
również i w tym momencie prowadzili do faktycznego 
ubezwłasnowolnienia tych, którzy zarządzają placów-
kami służby zdrowia. Naprawdę, trzeba patrzeć na 
informatyzację w służbie zdrowia, która jest wspie-
rana bardzo wieloma różnymi mechanizmami, jako 
na element normalnego funkcjonowania tych szpitali. 
Nie dajemy szpitalom czy w ogóle placówkom służby 
zdrowia środków na transport, na energię elektryczną, 
na wodę, na różne inne wydatki, uznając, że są to 
zwykłe koszty prowadzenia działalności, każdej dzia-
łalności. Wydaje się, że wchodząc w trzecią dekadę 
XXI w., powinniśmy wreszcie uznać, że informatyka 
to nie jest coś nadzwyczajnego, tylko po prostu to jest 
element zwykłego funkcjonowania takiej placówki, 
zwłaszcza takiej placówki, jaką jest szpital czy inna 
placówka służby zdrowia. Dziękuję.
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(senator L. Czarnobaj) czyli zakładanie w placówkach podstawowej opieki 
zdrowotnej profili zaufanych. Ale, Panie Senatorze, ta 
poprawka przewiduje przekazanie środków z budżetu 
z części ministra zdrowia, z części, z której środki 
pochodzą na leczenie polskich pacjentów, z części, 
z której finansujemy świadczenia, leki, z części, z któ-
rej środki idą na kształcenie młodych lekarzy. A jeżeli 
spojrzy pan senator do projektu ustawy, zobaczy tam 
pan zapis o środkach, które poza tą ustawą, tzw. usta-
wą 6%, poza tym minimum dla ochrony zdrowia, już 
są przekazane, 150 milionów zł właśnie na wspieranie 
tego jedynego nowego zadania, które – warto dodać 
– jest opcjonalne, nikt nie musi tego robić. Tam jest 
na to przeznaczony budżet w wysokości 150 milio-
nów zł. Podczas posiedzenia Rady Ministrów pan 
premier Morawiecki zapytał, czy to będzie z pienię-
dzy na leczenie pacjentów. Pan profesor Szumowski 
powiedział: nie, to będzie z odrębnej puli. I chociaż 
minister finansów miał wtedy nietęgą minę, w takim 
kształcie zostało to przyjęte.

Tak że, Szanowny Panie Senatorze, wnoszę o wy-
cofanie tej poprawki, ponieważ ta poprawka jest po 
prostu bezprzedmiotowa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie mogę odpowie-

dzieć na to pytanie, Panie Ministrze, bo regulamin na 
to nie pozwala, ale skoro… To uchwalmy ją.)

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosunko-
wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1269, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1269 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W dniu 30 lipca Komisja Zdrowia rozpatrywała 

poprawki do ustawy – Prawo farmaceutyczne. Cel 
i przedmiot tej ustawy jest taki: prawo farmaceu-
tyczne powinno objąć zmianę przepisu art. 86a ust. 1 
pkt 4, który dotyczy zakresu dozwolonego katalo-
gu produktów leczniczych dostępnych w aptece dla 

Przecież ja nic nie mówiłem o tym, że ktoś źle 
zarządza, dobrze albo że chcemy kupować im paliwo. 
Mówimy o podejściu do pewnego problemu. A jeżeli 
państwo, jako Prawo i Sprawiedliwość, uważacie, 
że nie ma problemów z finansami w żadnych pla-
cówkach czy w zdecydowanej większości placówek 
leczniczych w Polsce, czy w podmiotach leczniczych 
w Polsce, to mamy rozbieżne zdanie i tym się różni-
my. Będziemy o tym decydowali w głosowaniu, ale 
poddaję pod rozwagę, żeby jedną miarą nie mierzyć 
wszystkich, tylko zobaczyć, że są również placówki, 
które zapewne ucieszyłyby się z takiego wsparcia. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli senatorowie Tomasz Grodzki 
i Leszek Czarnobaj.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Senatorze!
Dodajecie państwo… czy panowie, pan razem 

z panem senatorem Grodzkim, poprawkę, która 
mówi, że podmioty udzielające świadczeń zdrowot-
nych powinny otrzymać środki finansowe na pokrycie 
kosztów wyposażenia informatycznego niezbędnego 
do wdrożenia rozwiązań w obszarze e-zdrowia, o któ-
rych mowa w niniejszej ustawie…

Panie Senatorze, o jakich rozwiązaniach pan 
mówi? Jeżeli popatrzymy na tekst ustawy, to zobaczy-
my, że tutaj nie ma żadnych nowych rozwiązań, nie 
ma tu rozwiązań, które wcześniej nie funkcjonowały. 
Panie Senatorze, e-recepta funkcjonuje już na podsta-
wie obowiązujących przepisów, e-skierowanie także, 
elektroniczna dokumentacja medyczna i jej wymiana 
także już funkcjonują, tak jak mówię, na podstawie 
już obowiązujących przepisów. Ustawa o wdrażaniu 
rozwiązań e-zdrowia wprowadza wiele zmian, które 
pozwalają lepiej, bardziej efektywnie korzystać z tych 
możliwości, które daje nam e-zdrowie.

Jest tam 1 punkt, na który rzeczywiście mogą być 
przydatne dodatkowe środki. To jest to, o czym w swo-
jej wypowiedzi wspominał pan senator Radziwiłł, 
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Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(senator sprawozdawca B. Orzechowska) Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1266, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1266 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dotyczące 
uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. ustawy 
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Cel ustawy to utworzenie Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem. Rada będzie stanowić forum dialogu 
między organizacjami pozarządowymi i innymi in-
stytucjami społecznymi a organami władzy publicz-
nej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia.

Jednym z jej kluczowych zadań będzie wspieranie 
działalności instytucji dialogu obywatelskiego działa-
jących na rzecz młodego pokolenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin, które 
obecnie nie mają właściwego sposobu komunikacji 
z administracją rządową szczebla centralnego.

Do zadań Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem 
należeć będzie ponadto wyrażanie opinii w sprawach 
dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczą-
cym młodego pokolenia, wyrażanie opinii o projek-
tach aktów prawnych oraz programach rządowych 
w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, a także 
inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania 
poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi 
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem składać się 
będzie z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 członków, 
w tym z przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedstawiciela rzecznika praw dziecka, 
przedstawiciela prezesa Rady Ministrów, przedsta-
wiciela ministra właściwego do spraw oświaty i wy-
chowania, przedstawiciela ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego i nauki, przedstawicie-
la ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 
przedstawicieli przewodniczącego komitetu, przed-

podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wy-
konujące działalność leczniczą. Obecna nowelizacja 
ustala ten zakres jako produkty lecznicze z kategorią 
dostępności OTC, czyli wydawane bez przepisu le-
karza. Wyłącza to produkty zawierające w składzie 
substancje o działaniu psychoaktywnym. Po ust. 1 
dodaje się również ust. 1a, w którym wyłączone są 
produkty, które z uwagi na dawkowanie lub możli-
wość wystąpienia działań niepożądanych mogą nega-
tywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub skuteczność 
stosowania produktów leczniczych.

Komisja po rozważeniu tych poprawek… One są 
bardzo potrzebne i były oczekiwane ze względu na to, 
żeby pacjenci i podmioty lecznicze mogli robić zaku-
py, ale z zakupów produktów leczniczych były prak-
tycznie wyłączone takie placówki jak domy dziecka, 
domy opieki… A więc jest potrzeba umożliwienia im 
również takich zakupów.

Efekt prac legislacyjnych w Sejmie był taki, że 
za przyjęciem ustawy głosowało 410 posłów, prze-
ciw – 7, a 3 się wstrzymało. Nasza Komisja Zdrowia 
głosowała jednogłośnie za przyjęciem tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Jest z nami podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, pan Maciej Miłkowski.

Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Maciej Miłkowski: 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 widzę chętnych.

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

się do głosu.
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Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(senator sprawozdawca A. Mioduszewski) centralizacji różnych rad społecznych, lokalnych, 
które są organizowane na poziomie gminy. Czy to 
nie doprowadzi do próby ręcznego kierowania tymi 
radami?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Adam Lipiński:
Na każdym szczeblu można tworzyć takie rady. 

Niestety na szczeblu powiatów nie można, bo nie jest 
to uregulowane ustawowo. Tak że apelowałbym o to, 
żeby Senat bądź Sejm przyjął taką zmianę, żeby na 
szczeblu powiatów też były takie rady. Teraz to jest 
możliwe tylko na szczeblu gmin. I to jest decyzja 
prawodawcy.

(Senator Kazimierz Kleina: No ale to jest przed-
łożenie rządowe. Tak? Czyli macie tu państwo jakąś 
wizję funkcjonowania.)

Na razie wizja jest taka, żeby to było na szczeblu 
gmin.

(Senator Kazimierz Kleina: Czy w tej ustawie cho-
dzi o gminy? Mówimy o poziomie gminy? Nie. Tu 
przecież jest dokładnie odwrotnie.)

Słucham?
(Senator Kazimierz Kleina: Dokładnie odwrotnie 

jest w tej ustawie.)
Na razie jest to możliwe tylko na poziomie gmin.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra?
Skoro nie ma, to dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Adam Lipiński: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
(Senator Kazimierz Kleina: Czego innego dotyczy 

materia ustawy.)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli w tej sprawie panowie senatorowie 
Napieralski i Pociej.

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, pan 
minister mówił chyba o czymś całkiem innym. Ja 
nie wiem…)

Panie Senatorze, miał pan okazję zadawać pytania.
(Senator Kazimierz Kleina: Zadawałem, ale pan 

minister...)
Poziom zadowolenia z odpowiedzi jest już poza 

możliwościami prowadzącego obrady.

stawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, związ-
ków i porozumień organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3; przedsta-
wicieli młodzieżowych rad gmin, przedstawicieli 
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Kadencja Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem 
trwać będzie 2 lata. Powołanie rady pierwszej ka-
dencji nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 
ustawy w życie. Ustawa wejdzie w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu komisji 
w dniu 30 lipca 2019 r. komisja wnosi, by Wysoki 
Senat raczył uchwalić załączony projekt uchwały 
i przyjąć ustawę bez poprawek. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

trwające nie dłużej niż minutę pytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu został wyznaczony 
pan minister Adam Lipiński z Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.

Czy pan minister chce zabrać głos? Jeżeli tak, to 
proszę na mównicę.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Adam Lipiński: Wobec zgodności w tej 
sprawie Senatu, Sejmu i rządu nie chcę zabierać głosu. 
Dziękuję bardzo.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedsta-
wiciela rządu.

Czy są takie pytania?
Pan senator Kleina. Proszę bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę o powrót na trybu-

nę, ponieważ jest pytanie, chyba że woli pan odpowie-
dzieć z miejsca. Zobaczymy, jakie to będzie pytanie.

Proszę bardzo, Panie Senatorze, o zadanie pytania.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chciałbym zapytać, czy powołanie rady na po-

ziomie centralnym, nie prowadzi jednak do takiej 



186
83. posiedzenie Senatu w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki…

(wicemarszałek M. Seweryński) lującej współpracę między rządami Polski i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w dziedzinie zapobiegania 
i zwalczania poważnych przestępstw.

Umowa zawiera szczegółowe rozwiązania doty-
czące dostępu do baz danych zawierających dane dak-
tyloskopijne, przewiduje możliwość wnioskowania 
strony o przeszukanie przez drugą stronę własnych 
baz DNA, reguluje kwestie ochrony przekazywanych 
danych osobowych oraz określa inne liczne formy 
współpracy.

Celem umowy jest zwalczanie zarówno krajowej, 
jak i międzynarodowej przestępczości, w szczególno-
ści o charakterze terrorystycznym. Ponadto zawar-
cie umowy stanowi jeden z niezbędnych warunków 
włączenia Polski do amerykańskiego programu ruchu 
bezwizowego.

Podczas posiedzenia dokument w zasadzie nie bu-
dził kontrowersji, pojawiły się jedynie pytania doty-
czące tego czego, czy zawarte w tytule umowy słowa 
„poważne przestępstwa” są adekwatne do rzeczywi-
stości. Po wyjaśnieniach pana ministra senatorowie 
przyjęli, że tytuł jest trafny i wyrazili zadowolenie 
z tego, że umowa ta przybliża nas do oczekiwanego 
przez wszystkich w naszym kraju wprowadzenia ru-
chu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi.

Wysokie Komisje rekomendują Senatowi przyjęcie 
tej ustawy 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 takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

reprezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister spraw wewnętrznych 
i administracji.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Krzysztof 
Kozłowski, chce zabrać głos w tej sprawie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski: 
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 pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Otwieram dyskusję.

Wobec tego, że zostały zgłoszone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Szanowni Państwo, informuję, że punkt trzydzie-
sty piąty, tj. ustawa o zmianie ustawy – Prawo kon-
sularne, zostanie rozpatrzony jutro.

(Głos z sali: Panie Marszałku, senator sprawoz-
dawca potrzebuje 10 minut.)

Krótka przerwa techniczna.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, ponieważ nastąpiła zmiana se-

natora sprawozdawcy, ogłaszam 10 minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 05  
do godziny 19 minut 16)

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

dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o raty-
fikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiega-
nia i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej 
w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1268, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1268 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie po-

łączonych komisji, które obradowały nad ustawą o ra-
tyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiega-
nia i zwalczania poważnej przestępczości. Połączone 
komisje obradowały w dniu 30 lipca w obecności 
członków komisji i pana ministra obecnego na dzi-
siejszym posiedzeniu.

Celem ustawy jest wyrażenie przez parlament zgo-
dy na ratyfikację przez prezydenta RP umowy regu-
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(wicemarszałek M. Seweryński) danie pojazdu mimo niewniesienia opłaty. W takim 
przypadku zobowiązany do jej wniesienia powinien 
to uczynić w terminie 7 dni od wydania pojazdu. 
W przeciwnym przypadku zostanie wszczęte po-
stępowanie egzekucyjne obejmujące także odsetki. 
Projekt wyłącza z tego dobrodziejstwa możliwości 
wydania pojazdu bez uiszczenia opłaty osoby, które 
nie mają stałego miejsca zamieszkania albo pobytu 
na terenie Rzeczypospolitej. W tym przypadku takie 
osoby, aby odzyskać pojazd, muszą przedstawiać, tak 
jak jest jeszcze w tej chwili, dowód uiszczenia opłaty, 
musi się to stać w chwili wydawania pojazdu.

Jeszcze 1 fakt. Otóż Trybunał Konstytucyjny od-
sunął wejście w życie derogacji tych 2 przepisów do 
dnia 13 września br. Zatem musimy do 13 września 
br. jako parlament, jako całość, jako izba sprawić się 
i uchwalić ustawę, która po prostu umożliwi pobie-
ranie tych opłat przez gminy… przepraszam, przez 
powiaty, a także np. przez miasta na prawach powiatu. 
W przypadku dużych miast to są dość duże kwoty 
i jest dość dużo takich postępowań. Tyle, jeśli chodzi 
o projekt, który jest w druku nr 1189 S.

W trakcie posiedzenia komisji – było ono dość dłu-
gotrwałe – zabierali głos przedstawiciele powiatów, 
a właściwie prezydentów miast, przedstawiciele miast 
na prawach powiatu, którzy jakby z punktu widze-
nia praktyków pokazywali, jakie mogą być jeszcze 
niedociągnięcia związane może nie tyle z tym pro-
jektem, ile właśnie z realizacją w praktyce zapisów 
tego projektu. Szczególnie przedstawiciele Gdańska 
i Warszawy jakby się wyróżnili. Dodatkowo jeszcze 
przed posiedzeniem 10 lipca zasięgnęliśmy opinii 
poszczególnych organów, także właśnie prezydentów 
miast. Część z tych opinii, powiedzmy sobie szcze-
rze, no, może nie tyle negowała, ile wskazywała na 
znaczne utrudnienie, które wiąże się z realizacją 
tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło 
o to, że egzekucja tych należności, które nie będą 
dobrowolnie uiszczone, może być bardzo utrudniona 
w przypadku, kiedy właściciel odzyska pojazd. No, 
ale z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego się nie 
dyskutuje. Oczywiście będziemy starali się stworzyć 
taki projekt, który będzie ten wyrok realizował.

Dlatego też, aby uwzględnić uwagi zgłaszane 
zarówno w trakcie konsultacji, w formie pisemnej, 
jak i w trakcie posiedzenia połączonych 3 komisji, 
wnoszę, Panie Marszałku, poprawkę do tego projek-
tu. Ta poprawka ma na celu uszczegółowienie pro-
cedury przekazywania czy też oddawania pojazdu. 
Mianowicie ona stwierdza, że oddaje się pojazd – 
z parkingu, oczywiście – ale za potwierdzeniem. To 
znaczy osoba, która pobiera taki pojazd, nawet jeśli 
nie uiściła opłaty, musi przedstawić na specjalnym 
formularzu potwierdzenie, w którym to potwierdze-
niu będą zawarte dane pozwalające zidentyfikować tę 
osobę, która odbiera pojazd. I to potwierdzenie może 

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-
dziestego siódmego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wyko-
nującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jest 
on zawarty w druku nr 1189, a sprawozdanie komisji 
– w druku nr 1189 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Jerzego Czerwińskiego, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 3 

połączonych komisji, Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, o pro-
jekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym. Te 3 połączone komisje obradowały 
10 lipca i przyjęły projekt, który państwu postaram 
się przedstawić.

Jest to projekt, który realizuje wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. W swoim wy-
roku trybunał stwierdził, że art. 130a ust. 5c oraz 
art. 130a ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym są niekonstytucyjne. Najprościej mówiąc, te 
wyłączone z obiegu prawnego przepisy umożliwiały 
odebranie samochodu czy też pojazdu z parkingu 
strzeżonego prowadzonego przez powiat czy też na 
zlecenie powiatu dopiero po uiszczeniu opłaty za od-
holowanie tego pojazdu i za jego przechowywanie na 
tym parkingu. Trybunał w swoim wyroku stwierdził, 
że narusza to prawo własności, ingeruje w prawo wła-
sności w sposób zbyt daleko idący.

Celem tego projektu jest zastąpienie regulacji 
uniemożliwiającej wydanie usuniętego z drogi po-
jazdu do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie 
i parkowanie regulacją przewidującą jedynie wszczę-
cie postępowania egzekucyjnego w przypadku, 
gdy pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opła-
ty. Dotychczas nie było takiej możliwości wydania 
pojazdu bez uiszczenia opłaty za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie. Projekt przewiduje wy-
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(senator sprawozdawca J. Czerwiński) Zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisjom ter-
minu przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu 
ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat przy-
jął przedstawiony wniosek.

Nie słyszę sprzeciwu. Dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego ósmego porządku obrad: drugie czytanie 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonu-
jącej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Projekt 
jest zawarty w druku nr 1207, a sprawozdanie komisji 
– w druku nr 1207 S.

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

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ta propozycja zmiany kodeksu postępowania cywil-

nego jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
który stwierdził, że dotychczasowa regulacja w art. 98 
§2, która przewiduje, że stronie niereprezentowanej 
przez pełnomocnika profesjonalnego, ale działającej 
samodzielnie albo reprezentowanej przez innego peł-
nomocnika przysługuje zwrot kosztów do wysokości 
wynagrodzenia pełnomocnika profesjonalnego.

Ja może to wyjaśnię, ponieważ państwo może 
tego nie wiecie. Koszta pełnomocników profesjonal-
nych są w tak skromnej wysokości, że częstokroć 
nie pokrywają kosztów dojazdu do sądu. Została 
złożona skarga konstytucyjna przez osobę, która 
miała do poniesienia własne koszty, zwłaszcza z ty-
tułu przejazdu, wyższe aniżeli honoraria adwokackie 
ustalone rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, 
które są tak żenująco niskie, że, tak jak mówię, nie 
pokrywały kosztów przejazdu strony, która wystę-
powała przed sądem.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że taka regulacja 
jest sprzeczna z konstytucją. Nasza interwencja ustawo-
dawcza wynikająca z potrzeby wykonania tego wyroku 
polega na tym, że skreślamy zdanie drugie w art. 98 §2 
k.p.c., które zawiera owo wadliwe rozwiązanie. Czyli 
eliminujemy to, co jest wadliwe. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przed-
stawiciela wnioskodawców.

dać podstawę do wystawienia, do wydania tytułu 
wykonawczego w myśl przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. Wzór takiego po-
twierdzenia określi zaś minister. To akurat zostało 
zawarte w tej ustawie poprzez uzupełnienie wytycz-
nych w ust. 11 w art. 130a, dzięki którym minister 
będzie mógł wydać wzór właśnie tego potwierdzenia 
w oparciu o wytyczne zawarte w tym przepisie.

I ostatnia kwestia. Dodawany jest przepis przej-
ściowy, który daje ok. pół roku od momentu wejścia 
w życie ustawy na wydanie takiego wzoru. No, ten 
proces może się opóźnić, oczywiście, ze względów 
wiadomych, oczywistych – zbliżają się wybory, pro-
ces wyborczy. W momencie, gdyby się okazało, że ten 
proces się opóźnia, to następny przepis przejściowy 
daje możliwość czy też właściwie obliguje radę po-
wiatu do ustanowienia wzoru takiego potwierdzenia, 
które będzie podpisywała osoba odbierająca samo-
chód z parkingu istniejącego na terenie tego powiatu.

Takie poprawki zgłaszam. Prosiłbym, aby Wysoka 
Izba je przyjęła, oczywiście po przedyskutowaniu ich 
przez połączone komisje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

pana senatora sprawozdawcy oraz upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Pan minister Kozłowski nie zabiera głosu.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

pytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela 
rządu związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Stwierdzam, że nikt się nie zapisał do głosu.
Zamykam… Zanim zamknę dyskusję, to jeszcze 

poinformuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożył pan senator Czerwiński.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt usta-
wy do Komisji Ustawodawczej, Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.
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(wicemarszałek M. Seweryński) strzegamy konieczności pewnej reakcji. Uważamy, że 
można by było te przepisy lepiej przygotować. I taką 
wolę deklaruję w imieniu ministra sprawiedliwości. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu zwią-
zane z omawianym punktem porządku obrad.

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy, a to trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie, które zostanie przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
punkt czterdziesty, tj. odwołanie przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
zostanie rozpatrzony jutro podczas głosowań.

Przystępujemy do punktu czterdziestego dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy ‒ 
Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogól-
nokrajowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1274, a spra-
wozdanie komisji ‒ w druku nr 1274 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą 2 komisji ‒ 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Ustawodawczej. Sprawozdanie dotyczy 
uchwalonej przez Sejm w dniu 31 lipca 2019 r. ustawy 
o zmianie ustawy ‒ Kodeks wyborczy oraz ustawy 
o referendum ogólnokrajowym. Jest to druk senacki 
nr 1274 A.

Marszałek Senatu dnia 31 lipca skierował ustawę 
do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu 
w dniu 1 sierpnia 2019 r. komisje wnoszą, aby Wysoki 
Senat raczył uchwalić załączony projekt.

Komisje przyjęły tę ustawę bez poprawek, pomi-
mo że były zgłoszone propozycje poprawek. Był zgło-

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania pana senatora Zbigniewa 
Cichonia.

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

Chciałbym teraz zapytać przybyłego przedstawi-
ciela rządu, czy chce zabrać głos w sprawie przed-
stawionego projektu ustawy.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Bardzo króciutko.)

To zapraszam, Panie Ministrze, na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W odniesieniu do projektu ustawy, który został 

przedstawiony Wysokiej Izbie, stanowisko rządu 
przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
jest negatywne z uwagi na to, że uchylenie limitu 
kosztów procesu, jakie mogą być przyznane stronie, 
która wygrała sprawę, nie jest, w naszej ocenie, po-
sunięciem, które warto by było poprzeć.

Wysoka Izba uzyskała już pisemne stanowisko, 
które zostało przesłane do Komisji Ustawodawczej. 
Wskazaliśmy w nim, że zmiana przyczyni się wpraw-
dzie do ujednolicenia regulacji dotyczących wyso-
kości tzw. zwracalnych kosztów procesu, jednakże 
strona działająca osobiście albo z pełnomocnikiem 
niebędącym profesjonalistą nadal będzie mogła uzy-
skać tylko zwrot kosztów przejazdu do sądu. Inne 
wydatki, choćby były niezbędne i celowe, nie mogą 
być zwrócone w ramach zwrotu kosztów procesu.

Takie zróżnicowanie nie znajduje uzasadnienia. 
W naszej ocenie jest ono sprzeczne z poczuciem słusz-
ności. Skoro bowiem zwrot kosztów procesu pełni 
funkcję rekompensującą, to względy słuszności prze-
mawiają za zwróceniem całości kosztów niezbędnych 
i celowych, poniesionych w związku z dochodzeniem 
praw albo obroną w postępowaniu cywilnym.

Argumentacja przytoczona w postanowieniu Trybunału 
Konstytucyjnego skłania zatem do dokonania szerszej oce-
ny obowiązujących regulacji i przemawia za zasadnością 
ujednolicenia tych przepisów także w tym zakresie.

Tak jak już sygnalizowałem w stanowisku, któ-
re zostało przedstawione Wysokiej Komisji, w celu 
uwzględnienia uwag Trybunału Konstytucyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości zostaną podję-
te prace analityczne i koncepcyjne zmierzające do 
opracowania rządowego projektu ustawy dotyczącego 
przedmiotowej problematyki.

Tak że stanowisko rządu jest negatywne co do 
tego przedłożenia, aczkolwiek nie dlatego, że nie do-
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) nów regulaminowych w Sejmie, tych 14 dni. Wówczas 
dotyczyło to kodeksu karnego, a teraz kodeksu wy-
borczego. Wyraźne uregulowanie mówi o termi-
nie 14 dni od wpłynięcia do pierwszego czytania. 
Oczywiście ten termin nie został dochowany. Chcę 
przypomnieć, że ten argument, ten sam argument 
zadecydował o tym, że pan prezydent Andrzej Duda 
nie podpisał ustawy o zmianie kodeksu karnego, 
uzasadniając to właśnie tym argumentem. I to jest 
pierwszy, podstawowy argument, który oczywiście 
jest związany ze złamaniem przepisów konstytucji, 
dlatego że konstytucja powołuje się na rozwiązania 
regulaminowe, a w regulaminie jednoznacznie jest 
mowa o przedłożeniach kodeksowych.

Również z powodów merytorycznych absolut-
nie nie możemy przyłożyć ręki do tej nowelizacji, 
bo jest to, można powiedzieć, dalszy ciąg ustawy 
– jak pamiętam, z przedłożenia prezydenckiego – 
z grudnia 2017 r. dotyczącej Sądu Najwyższego. 
Chcę przypomnieć, że sprawy z zakresu kontroli 
wyborów były rozpoznawane przez wyspecjalizo-
waną w tym, z długim orzecznictwem, złożoną z sę-
dziów powołanych zgodnie z konstytucją, bez żad-
nych zarzutów, bez wątpliwości żadnych środowisk 
prawniczych, Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych. Te sprawy publiczne, w których 
właściwościach mieściły się kwestie związane z od-
wołaniami, z rozpoznawaniem zarzutów wyborczych 
czy stwierdzaniem ważności wyborów, zostały nie 
wiadomo z jakiego powodu… No, domniemywamy 
z jakiego powodu: z takiego powodu, że trzeba było 
powołać swoją izbę skarg nadzwyczajnych – kurio-
zalna zupełnie formuła – przez niekonstytucyjną 
Krajową Radę Sądownictwa, która nawet w świetle 
niekonstytucyjnych przepisów związanych z powo-
ływaniem sędziów nie została uwiarygodniona, bo 
do dzisiaj przecież nie uwiarygodniono właściwego 
zgłoszenia tych kandydatów, zatajając listy poparcia.

Przypominam, że kwestie związane z ważnością 
funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa zawisły 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
i jest to bardzo istotny problem. Mieliśmy już opinię 
rzecznika generalnego TSUE. Tak że w tej chwili… 
Czyli w ogóle staje pod znakiem zapytania waż-
ność powoływania tych sędziów. Zresztą w litera-
turze prawniczej, w doktrynie wiele mówi się także 
na temat tej izby dyscyplinarnej jako specjalnego 
sądu. Chciałbym przypomnieć m.in. artykuły pana 
sędziego Wróbla z Uniwersytetu Jagiellońskiego, któ-
ry wyraźnie mówi, że jest to specjalny sąd, czyli izba 
kompletnie niekonstytucyjna.

I tu, proszę państwa, mamy do czynienia – o czym 
była mowa w przypadku tamtej ustawy – ze stworze-
niem mechanizmu powołania sędziów, tzw. swoich 
sędziów, bo wskazanych przez Ministerstwo de facto 
Sprawiedliwości, którzy będą kontrolować ważność 

szony wniosek najdalej idący – o odrzucenie ustawy 
w całości, były wnioski o wprowadzenie poprawek do 
ustawy, niemniej jednak wniosek o odrzucenie usta-
wy został odrzucony i przeszedł wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Chciałbym powiedzieć, że ustawa zmierza do tego, 
żeby doprowadzić do spójności z zapisami ustawy 
o Sądzie Najwyższym, które miały miejsce w 2018 r. 
W wyniku tych zapisów nie nastąpiła po prostu… Te 
zmiany nie zostały naniesione również, jeżeli cho-
dzi o ustawę ‒ Kodeks wyborczy. I w tym momen-
cie, pomimo że w ustawie o Sądzie Najwyższym, 
w art. 26, jest zapisane, że to właśnie w kompetencji 
Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 
w jej gestii, znajdują się sprawy dotyczące kontroli 
wyborów czy też decyzji co do ważności wyborów, 
to w kodeksie wyborczym nadal była to izba pracy 
i ubezpieczeń społecznych, tak że oczywiście należało 
to zmienić.

Jeżeli chodzi dokładnie o te zmiany, które zostały 
wprowadzone, to zmiany zostały wprowadzone, tak 
jak powiedziałem, do kodeksu wyborczego. Mówi 
się w ten sposób, że w art. 244 po §1 dodaje się §1a 
w brzmieniu: „w sprawach, o których mowa w §1, Sąd 
Najwyższy orzeka – i to się właśnie dodaje – w składzie 
całej właściwej izby”. Jeżeli chodzi o wybory prezy-
denckie, to jest analogiczna zmiana. I jeszcze jest kolej-
na zmiana, zmiana, która dotyczy ustawy o referendum 
ogólnokrajowym. Art. 35 otrzymuje brzmienie: „Ust. 1. 
Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności referendum, 
podejmując w tej sprawie uchwałę”… No a w następ-
nym ustępie jest informacja, że Sąd Najwyższy orzeka 
w składzie całej właściwej izby.

I to są w zasadzie te zmiany, które właśnie zostały 
tutaj… To są te najważniejsze zmiany, które zostały 
wprowadzone. Tak że dziękuję bardzo.

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

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Piotra 
Zientarskiego, o przedstawienie wniosku mniejszo-
ści komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszości wnoszę o odrzucenie tej 

ustawy. Powodów jest multum.
Pierwszy i podstawowy jest natury formalnej, ale 

i konstytucyjnej. Chcę przywołać analogię, czyli ar-
gumentację odnoszącą się do niedochowania termi-
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) w obliczu czekającej nas kampanii wyborczej. Ta nie-
ufność miała większy wymiar w trakcie prac komisji.

Zasadnicze zastrzeżenia, które zgłosił pan senator 
Zientarski, wyraźnie kolidowały z głosami autorów 
ustawy, osób z komisji wyborczej i z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, a także jej obrońców, obecnych tutaj 
panów senatorów.

Znamy stanowisko przeciwników, mniej znamy 
stanowisko obrońców, które przedstawił pan przewod-
niczący Komisji Ustawodawczej, uznając, że to jest 
sprawa techniczna. Na to pan senator Czerwiński, by-
stry obserwator różnych ustaw, dowodził, że to jest nie 
tylko zmiana techniczna, ale zmiana, która w gruncie 
rzeczy nie decyduje w świetle orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego o istotnych podmiotach i działaniach 
aktu wyborczego. Dowodził, że to są zmiany, które do-
tyczą sytuacji post factum, sytuacji weryfikowania aktu 
wyborczego, wyników wyborczych poprzez sąd, a to, 
jak wiadomo, jest instytucja niejako mniejszej wagi.

Wniosek mniejszości, który przedstawiłem, obej-
muje właściwie ogółem 3 zmiany. Jest to pewien 
pomost między tymi 2 skrajnymi stanowiskami. 
Dotyczy on art. 4 ustawy. Proponuję, by to, co jest 
istotą konfliktu, a więc nagłość zmian, a także czas 
przed wyborami, złagodzić zmianą, która by polegała 
na tym – ta zmiana, jak sugeruje i dział legislacyj-
ny, i autorzy ustawy, ma charakter przypadkowy, 
niewpływający na precyzję aktu wyborczego – że 
wprowadzono by to dopiero od 1 stycznia 2020 r., 
a więc po wyborach.

Uzasadniam to faktem, że do tej pory wybory 
przynajmniej 2 razy, te, które pamiętam, odbywające 
się na zasadach niejasnych przepisów bądź może błęd-
nych, co nie jest udowodnione, tak przynajmniej dział 
legislacyjny… spełniły swoje wymagania. Te wybory 
przeprowadzone zarówno do samorządów, jak i do 
parlamentu, choć nie było referendum… Okazało się, 
że nie występowały wątpliwości.

Warto też podkreślić, że nie jest trafny argument 
tych wszystkich, którzy mówią, że to są zmiany tech-
niczne. Zwracam uwagę, zwłaszcza niektórym tu już 
przywołanym panom senatorom, że w 2014 r. odbyły 
się wybory do samorządu, bardzo mocno oprotesto-
wane przez PiS – twierdzę, że wielu z uczestników, 
członków Senatu, uzyskało na tej zasadzie częściowo 
mandat, częściowo to znaczy, że to miało to wpływ 
– w których kwestionowano sprawę techniczną, mia-
nowicie wydruk list wyborczych.

(Senator Piotr Zientarski: Książeczki.)
Proszę?
(Senator Piotr Zientarski: Te tzw. książeczki.)
Tak, tzw. książeczki. To była sprawa czysto tech-

niczna, której nikt przecież nie negował, nikt nie pod-
ważał zaufania do komisji wyborczej i do dzisiaj tego 
zaufania nie podważa. Ale zdarzyło się. Zdarzyło się, 
że listy wyborcze miały taką formę w sensie technicz-

wyborów na wszelki wypadek. To już jest moja pry-
watna opinia.

Zauważyłem, że ta nagłość, o czym mówiłem na sa-
mym początku, pojawiła się – zresztą na nieplanowym, 
podkreślam, posiedzeniu Sejmu i w wyniku nieprzestrze-
gania zasad regulaminowych – jako, że tak powiem, reak-
cja na artykuły politologów, m.in. pana Flisa z Krakowa, 
pana Migalskiego, którzy zaczęli na łamach m.in. 
„Rzeczpospolitej” mówić o tym, że szansę na wygranie 
ma także opozycja, że sprawa wygrania nie jest oczywi-
sta, jak by się na początku wydawało. I natychmiast jest 
reakcja, zaraz po tym jest reakcja i kodeks wyborczy… 
Być może to przypadek – to jest moja opinia – jednak 
ewidentnie zostały złamane zasady Regulaminu Sejmu, 
jak mówiłem na początku. I dlatego absolutnie – ze wzglę-
dów i merytorycznych, i formalnych, które faktycznie 
przekładają się na kwestie materialne, bo na naruszenie 
konstytucji – nie możemy tego poprzeć. Nie mówiąc już 
o tym – to tak na marginesie tylko dodam – że przecież 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie mówi-
ło, że nie wolno zmieniać kodeksu wyborczego w ciągu 
przynajmniej 6 miesięcy przed wyborami.

Tu są dywagacje, czy to jest istotna zmiana, czy 
nieistotna. Ten argument pozostawiam na sam ko-
niec, ponieważ te poprzednie, o których mówiłem, 
mają zasadniczą wagę. Dlatego też z wielu powodów, 
które tutaj wstępnie i pokrótce wyłuszczyłem, abso-
lutnie nie można zgodzić się na to, żeby dać Prawu 
i Sprawiedliwości możliwość ewentualnej asekuracji. 
Może być taka sytuacja… To już są pewnego rodzaju 
spekulacje, domysły. W każdym razie chodzi chyba 
o to, że może być tak, że niezależność 3-osobowego 
składu będzie, że tak powiem, trudniejsza do opa-
nowania niż połowy składu całej izby powołanej 
w sposób, o którym mówiłem na początku, czyli 
niekonstytucyjnie.

Stąd też z wielu bardzo istotnych względów natury 
konstytucyjnej możemy jedynie w sposób zdecydo-
wany powiedzieć „nie” tej ustawie i poprzeć wniosek 
o jej odrzucenie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Jana 
Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniejszo-
ści komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wystąpienie mojego poprzednika jest na pewno 

dowodem na głęboką nieufność, jaka pojawiła się 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) – i na to zwracam uwagę tych, którzy są krytykami 
Unii Europejskiej – to zaciążyło na jej karierze. Gdy 
już stała się europosłanką i pretenduje do różnych 
organów władzy w Unii Europejskiej, odmówiono 
jej zaufania. Myślę, że przyczynę stanowiło to, że po 
prostu posłużyła się taką wolną amerykanką, uznała, 
że to ona o wszystkim decyduje, nawet o sprawach 
technicznych.

Dlatego ja proponuję w tej poprawce, aby to było 
bezwzględne i równoczesne powiadamianie urzę-
dów państwa i obwieszczanie w „Dzienniku Ustaw” 
w kwestii ważności referendów.

I właściwie to są te 2 zasadnicze propozycje 
z wniosku mniejszości.

Jest jeszcze trzecia. Jak orzekła pani poseł 
sprawozdawczyni, nie było to przedmiotem analiz 
w Sejmie. Mianowicie Sąd Najwyższy, gdy podejmu-
je decyzję o rozstrzygnięciu ważności referendum, 
ma możliwości ogłoszenia decyzji o ważności w ter-
minie do 60 dni. Ja uważam, że referendum jest jedną 
z prostszych spraw w ordynacji wyborczej, znacznie 
prostszą niż te sprawy, gdy trzeba rozstrzygać wiele 
kwestii personalnych, i ten termin 60 dni jest zbyt 
odległy. Wprawdzie ustawa mówi, że to jest do 60 
dni, ale ja proponuję, żeby jednak ten termin skrócić 
do 30 dni, bo nie ma dostatecznego uzasadnienia, 
dlaczego trzeba czekać aż 2 miesiące na orzeczenie 
sądu o ważności. Zwłaszcza że w innych aktach 
mówimy, że praca tego sądu będzie dość ułatwiona, 
bo to będzie cała izba i bardziej demokratycznie, jak 
niektórzy twierdzą, będzie to rozstrzygane. Zatem 
ten termin uważam za zbyt odległy. Co więcej, uwa-
żam, że jest to termin, który różne siły przeciwne 
demokracji mogą wykorzystywać do podważania 
decyzji, do wpływu na decyzję, na orzeczenie sądu. 
Ja przyjmuję, że takie zjawisko może występować 
i stąd ta propozycja, żeby sąd rozstrzygnął ważność 
referendum w terminie do 30 dni.

Wysoka Izbo, to nie jest propozycja kompromisu, 
choć tak się może wydawać na pierwszy rzut oka, 
to jest propozycja racjonalizacji tej ustawy. Proszę 
o przyjęcie wniosku mniejszości. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-

tanie?
(Głos z sali: W trybie sprostowania.)
(Głos z sali: Można ad vocem?)
Może najpierw pytania.
Pan senator Radziwiłł. Proszę bardzo.
Proszę powiedzieć, do którego sprawozdawcy kie-

ruje pan pytanie.

nym, formę graficzną czy techniczną. A jednak to 
właśnie z tej strony popłynęły głębokie zastrzeżenia, 
które rozeszły się echem po całej Europie, podważa-
jące zasady aktu wyborczego w Polsce. Na szczęście 
było to krótkotrwałe. Niemniej jednak zaowocowało, 
przypominam, Panie Senatorze Czerwiński, olbrzy-
mią zmianą w kodeksie wyborczym, która później 
została skontrowana kolejną zmianą, jeśli chodzi o 2 
komisje wyborcze, jeśli chodzi o inne akty, a nawet 
powstały całe ruchy społeczno-polityczne do kon-
troli wyborów. A przecież zdarzyła się tylko usterka 
techniczna, jak to ja pozwoliłem sobie na posiedze-
niu komisji określić: usterka uszczelki. Tak że twier-
dzenie, jakoby zmiany, które się dokonują w trakcie 
czy też w wigilię wyborów, choćby małe i niemające 
wpływu… niekoniecznie jest uzasadnione, zwłaszcza 
w Polsce, w której wybory toczą się w atmosferze głę-
bokiej nieufności stron uczestników tych wyborów.

Dlatego ja proponuję, żeby te zmiany, które są 
dzisiaj kontrowersyjne i które mogłoby rzucać cień na 
zbliżające się wybory, przesunąć na okres po 1 stycz-
nia 2020 r. Zatem przyjmuję to stanowisko, przyjmuję 
częściowo stanowisko, które prezentują autorzy.

Druga poprawka też dotyczy czegoś, co się zda-
rzyło w Polsce. W art. 2 tej ustawy zawarte jest 
stwierdzenie, wpisany jest obowiązek powiadamiania 
przez Sąd Najwyższy najwyższych organów państwa, 
a sprawa dotyczy wyłącznie referendum, o ważności 
referendum. W pkcie 4 mówi się, że tę ważność ogła-
sza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponuję, żeby to było jednak łączne, żeby za-
równo powiadamianie najwyższych organów pań-
stwa, jak i publikacja w Dzienniku Ustaw odbywało 
się łącznie i niezwłocznie.

Kieruję się tu pewnym przykrym doświadcze-
niem, które miało miejsce, związanym z orzecze-
niami Trybunału Konstytucyjnego. Nie pamiętam 
daty, może pan senator Zientarski mógłby mi po-
móc, to było chyba w 2016 r. – tak? Wtedy to pani 
premier Szydło odmówiła publikacji orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego. Zdawałoby się, że to 
drobnostka. Nieprawda, cała Europa tym się zaj-
mowała. Przyjeżdżała Komisja Wenecka, sprawę 
badała Europa i okazało się, że premier nie ma ta-
kich uprawnień, ażeby blokować publikację orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego. Jest to oczywiste 
i nawet rozsądek podpowiada, że skoro przyjęliśmy 
rozdział tych władz, to premier nie może ingerować 
w sprawę techniczną, w to, czy wydrukować orze-
czenie, czy nie wydrukować. A okazało się, że pani 
premier w sprawie technicznej, która jednak okazała 
się decydującą o ważności tego orzeczenia trybunału, 
zadecydowała tak, że ono w gruncie rzeczy zostało 
zawieszone w powietrzu. Tak między nami mówiąc 
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(wicemarszałek M. Seweryński) sja odpowiada właśnie za protesty poszczególnych 
posłów, poszczególnych parlamentarzystów wybra-
nych… to znaczy protesty co do poszczególnych par-
lamentarzystów, czy też ocenia ważność całości tych 
wyborów. To jest w tym momencie obowiązujący 
zapis. Niemniej jednak niedokonanie zmiany pole-
gającej na pewnej konsekwencji, tak aby w systemie 
prawa była pewna jednolitość i spójność… No, gdy-
byśmy tego nie zrobili, to, po pierwsze, nie byłoby 
skutków prawnych, po drugie, byśmy pokazali, że 
parlament jednak coś zaniedbał. W związku z tym dla 
czystości legislacyjnej i dla pewności, jeżeli chodzi 
o wykładnie prawną, robimy to. Ale, tak jak powie-
działem, jest to dostosowanie zapisów, które wynika 
z przyjęcia ustawy o Sądzie Najwyższym.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Czerwiński zadaje kolejne pytanie.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym zadać pytanie panu senatorowi 

Rulewskiemu. Otóż w swoim…
(Senator Piotr Zientarski: Nie ma go.)
(Głosy z sali: Jest!)
O, już jest. Znalazł się.
(Senator Piotr Zientarski: Jest, schował się.)
Otóż w swoim wywodzie porównał pan przepisy 

dotyczące wyglądu kart do głosowania czy właściwie 
książeczki z roku 2014 z wyborów samorządowych do 
tych przepisów, które w tej chwili zmienia ta ustawa. 
Ale ta ustawa zmienia… no, może nie tyle zmienia 
– ja będę o tym mówił potem, w wystąpieniu – ile 
precyzuje, jaki skład odpowiedniej izby będzie się 
zajmował ewentualnymi protestami wyborczymi 
i stwierdzeniem ważności wyborów, czyli czymś, co 
się będzie działo po wyborach. Czyli czymś, co nie 
wpływa na prawa wyborcze…

(Senator Piotr Zientarski: Ale na wyniki, ale na 
wyniki.)

…w szczególności bierne i czynne prawo wybor-
cze przed wyborami. Ale może jest inaczej. Na pewno 
wygląd karty wyborczej wpływa na to, w jaki sposób, 
w jakim trybie wybierani są kandydaci – oczywiście 
przed wyborami czy w momencie wyborów.

Pytanie jest bardzo proste. Proszę w jakiś logiczny, 
przyczynowo-skutkowy sposób wytłumaczyć, jak 
skład Sądu Najwyższego – czy ten 3-osobowy, czy 
całej izby – wpływa, oczywiście przed wyborami, na 
prawo wyborcze, bierne i czynne, wyborcy, Polaka, 
który uczestniczy w wyborach.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Dziękuję, Panie 
Marszałku…)

Panie Senatorze Rulewski, proszę o uwagę, bo są 
pytania i może być pytanie do pana.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Ja mam pytanie do pana senatora Gogacza.
Moje pytanie jest bardzo proste. W tej chwili 

mamy do czynienia z pewną rozbieżnością, o której 
mówił pan senator sprawozdawca, między regulacja-
mi zawartymi w art. 26 ustawy o Sądzie Najwyższym 
i w art. 244. I odpowiednio do wyborów prezydenc-
kich później, jeżeli chodzi o podmiot, który ma badać 
ważność wyborów… 

Jak, gdybyśmy dzisiaj nie dokonali tej zmiany, 
w praktyce wyglądałaby sytuacja, gdyby taki protest 
trzeba było rozstrzygać? Kto by to robił i na podstawie 
którego przepisu? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:
Chciałbym na samym początku… Myślę, że w ja-

kiś sposób to się wiąże z tym pytaniem. Pan senator 
Jan Rulewski bardzo dużo poświęcił czasu na kry-
tykowanie mojej oceny tego projektu jako projektu 
technicznego. Chciałbym tu przypomnieć, że ja ko-
rzystałem ze swoich analiz, ale również korzysta-
łem z materiałów z etapu sejmowego w tym procesie 
legislacyjnym. Wczytywałem się również w zapis 
przebiegu posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wy-
borczego. Na posiedzeniu tej komisji wypowiedział 
się pan poseł Tomasz Szymański z klubu Platforma 
Obywatelska – Koalicja Obywatelska. Cytuję: Pani 
Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, faktycznie wczo-
raj przyszło nam zmierzyć się z projektem o charak-
terze technicznym, bo nie ma co ukrywać, że to jest 
konsekwencja zmian, jakie zaszły na mocy ustawy 
o Sądzie Najwyższym. Itd., itd.… Tak że nie jest to 
tylko jedynie moja ocena, ale również ocena tych, 
którzy później krytykują w następstwie, krytykują 
właśnie te aspekty, które również państwo podno-
siliście, i których na posiedzeniu komisji my jednak 
broniliśmy.

Jeżeli chodzi o pytanie, które zadał pan senator 
Konstanty Radziwiłł, to ja myślę w ten sposób. Skoro 
w ustawie o Sądzie Najwyższym jest art. 26, który 
mówi o kompetencjach Izby Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych… Tam jest zapis, że ta komi-
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No, z tego wynika ta może naiwna wiara, czy 
też może nieporadna rada, żeby uniknąć tego, cze-
go w Polsce do tej pory na szczęście nie było: że po 
wyborach wyniki będą powszechnie kwestionowane. 
Dlatego tak odpowiadam na pańskie zastrzeżenia. 
I chyba nie mam nic więcej do dodania prócz tego, że 
kieruję się tutaj dobrą wolą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawoz-

dawców?
Pan senator Radziwiłł. Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym to samo pytanie, które zadałem 

panu senatorowi Gogaczowi, zadać panu senatorowi 
Zientarskiemu, który wnosi o odrzucenie omawianej 
regulacji. 

Który z przepisów według pana powinien być 
stosowany w przypadku protestu wyborczego? Czy 
obowiązujący przepis ustawy o Sądzie Najwyższym, 
czy obowiązujący przepis kodeksu wyborczego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Po pierwsze, ta kwestia nie była przedmiotem 

ani…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Przepraszam, Panie 

Senatorze…)
Tak?
(Senator Konstanty Radziwiłł: …ja pytam o pana 

opinię.)
A, nie, no to… Jeszcze raz mówię: ja jestem spra-

wozdawcą mniejszości i mówię na temat przedłożenia 
oraz na temat posiedzenia komisji. Ani na posiedzeniu 
komisji, ani też w kwestii… Uważam, że ten problem 
wychodzi poza zakres przedmiotowy tego rozstrzy-
gnięcia, dlatego że tutaj jest jednoznaczna kwestia: 
w treści chodzi o zmianę składu i to wszystko. I to 
wszystko. Dotyczy to oczywiście, w moim przekona-
niu… To jest zmiana kodeksu wyborczego, ale dotyczy 
Sądu Najwyższego, który wcześniej w swojej właści-
wości rzeczowej, tak jak powiedziałem, w Izbie Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych… 
Zostało to wyrwane z tej izby i przeniesione do nowej, 
niekonstytucyjnie wybranej izby, stąd też są wątpli-
wości co do obiektywności oceny wyborów. I na tym 
polega problem tego przedłożenia i naszego stanowi-
ska. Na tym, że nie możemy, że tak powiem, przyłożyć 
ręki do poprawiania czegoś, co wcześniej uznaliśmy 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze. Zechce pan odpowie-
dzieć?

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
Panie Senatorze Czerwiński, pytanie jest dla 

mnie zrozumiałe. Proces wyborczy jest integralny 
i obejmuje zarówno czynności w okresie głosowa-
nia, jak również później, w czasie weryfikacji, gdy 
obywatele, grupy obywateli mają prawo do sądu, 
żeby weryfikować. Pan sam podpowiedział podczas 
tych prac, podczas tej debaty, że istotne jest nawet 
to, czy sąd – według pana – w pełnym składzie jest 
bardziej demokratyczny, czy sąd w składzie do-
tychczasowym, uznawanym za niewłaściwy przez 
autorów ustawy, 3-osobowym jest mniej demokra-
tyczny. No, jeśli my podnosimy sprawę, czy sądy są 
demokratyczne…

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
…czy niedemokratyczne, to wchodzimy w samą 

istotę demokracji…
Tak między nami mówiąc, ja sam mam rozterki, 

Panie Senatorze, co jest lepszym rozwiązaniem. Czy 
sąd w składzie 3-osobowym, który z całą pewnością 
zadecyduje, bo jest to możliwe technicznie, żeby spo-
śród tych kilkunastu… Czy też sąd, co do którego 
się zakłada ustawodawczo, że będzie on w pełnym 
składzie, w komplecie. A przecież zdarzają się różne 
sytuacje losowe i może dojść, nieświadomie bądź 
świadomie, do dekompletacji tego sądu, a zatem braku 
ogłoszenia wyników wyborczych.

I powiem już tak z doświadczenia obserwatora 
– pan na pewno ma podobne – proszę zauważyć, że 
największe konflikty społeczne na tle wyborczym 
powstają nie w momencie głosowania, tylko w mo-
mencie ogłaszania wyników wyborczych…

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie. Tak jest.)
…wtedy, kiedy ludzie się dowiadują, że ich wola 

wyborcza, na skutek przyczyn technicznych na ogół… 
Przecież nikt nie podkreśla, że za bardzo ludzie się 
zakochali w jakimś kandydacie, że go źle przedsta-
wiono itd. Na ogół mówi się: sfałszowano wyniki 
wyborów. Czyli mówimy o tym, co dla pana jest…

(Senator Piotr Zientarski: Czy głos jest ważny, 
czy nie.)

…groteską, czymś mniejszym. I w związku z tym 
wybuchają konflikty społeczne. I ja uzasadniłem, że 
największe… Jedyny, chyba największy w tej chwili 
rozziew w okresie wyborów miał miejsce właśnie 
w 2014 r. O ile wiem, o ile pamiętam – przepraszam, 
jeśli to nie jest precyzyjne – to państwo się z tym 
aktem rozreklamowali nawet w Unii Europejskiej.
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(senator P. Zientarski) Mam nieodparte wrażenie, że proponując niepod-
jęcie tej nowelizacji…

(Senator Piotr Zientarski: To jest komentarz, a nie 
pytanie.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, nie ma pan teraz głosu. Pan senator 
Radziwiłł ma głos.)

Mam wrażenie, że proponując niepodjęcie tej 
nowelizacji, to właśnie państwo szykują tutaj jakiś 
armagedon po wyborach, w razie gdyby nastąpiły 
jakieś protesty.

Moje pytanie jest bardzo konkretne. W sytuacji, kie-
dy obowiązują 2 ustawy, ustawa o Sądzie Najwyższym 
z art. 26 oraz ustawa – Kodeks wyborczy z art. 244… 
Mam pytanie: jeśli będzie protest wyborczy, to który 
podmiot i w jakim składzie będzie rozpatrywał ten 
protest? Pan senator Gogacz powiedział, że wpraw-
dzie mogą być wątpliwości, ale według niego ustawa 
o Sądzie Najwyższym… Pytam pana, o pana opinię. 
Mówił pan o raku, rybie itd. Ja nie wiem, czy to było 
na posiedzeniu komisji, czy to była może pana opinia. 
Nie mogę prosić o tę opinię? Jeśli nie, no to trudno, ale 
to jest bardzo konkretne pytanie. 

Pytam: który z tych przepisów będzie stosowany? 
Który podmiot będzie rozpatrywał protest wyborczy 
i w jakim składzie będzie to robił, jeśli nie znoweli-
zujemy tej ustawy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator Zientarski chce odpowiedzieć?
Może pan z miejsca to zrobić.

Senator Piotr Zientarski:
Było do tej pory jasne, że według tej ustawy – 

jeszcze raz powiem: ustawy niekonstytucyjnej, jeśli 
chodzi o powołanie Sądu Najwyższego…

(Senator Konstanty Radziwiłł: To jest pana opinia.)
…ma to rozpoznawać skład 3-osobowy.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Która izba?)
No, ta izba powołana na nowo, czyli Izba Skarg 

Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych. To zostało, 
że tak powiem, zabrane z Izby Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych i przekazane sędziom nowo powołanym 
przez niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawoz-

dawców?
(Senator Piotr Zientarski: I to już było wcześniej 

wiadomo. To nie jest dzisiaj…)
Czy są jeszcze pytania?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam.)
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo. Proszę 

określić…

za niekonstytucyjne. Czy to się poprawia, czy nie po-
prawia, to jest kwestia do dyskusji, ale to jest sprawa 
drugorzędna. Pierwszorzędna jest taka… O tym mó-
wił m.in. marszałek Borowski, który porównywał to 
w komisji do takiej sytuacji: wcześniej uchwalono, że 
rak jest rybą, a teraz także w innej części musimy to 
uzupełnić, jeszcze raz to powtórzyć. No, nie może być 
tak, że poprawiamy czy zmieniamy coś, co wcześniej 
było niekonstytucyjne. To, czyli w ogóle przedmiot 
tego przedłożenia, w dalszym ciągu jest… To, co jest 
jego przedmiotem, jest właśnie niekonstytucyjne.

Nie mówię już – jeszcze raz podkreślam – o formie 
regulaminowej, o której wspominałem na początku, 
o złamaniu regulaminu czy złamaniu konstytucji. 
Jeszcze raz przypominam: tak uzasadnił – właśnie 
złamaniem tych zasad i wątpliwościami – prezydent 
Duda to, że nie podpisał przedłożenia kodeksu karne-
go. I tutaj, przy okazji tego kodeksu, mamy taką samą 
sytuację. Trudno nie nazwać tego kodeksem wybor-
czym, bo jest to kodeks wyborczy. Zastanawiam się 
w takim razie, jak prezydent mógłby podpisać taką 
ustawę w sytuacji, kiedy wcześniej argumentował… 
W przypadku tamtego kodeksu miał swoje wątpliwo-
ści i stąd przekazał to do Trybunału Konstytucyjnego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator ma dodatkowe pytanie. Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję. Dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję za ten wykład, ale pan senator nie odpo-

wiedział na moje pytanie…
(Senator Piotr Zientarski: To nie jest przedmio-

tem…)
…i mam nieodparte wrażenie, że proponując nie-

podjęcie tej nowelizacji…
(Senator Piotr Zientarski: Nie no, ja nie będę się 

wypowiadał…)
Ale, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Tak?)
Mogę zadać pytanie? Bo chyba mam do tego pra-

wo.
(Senator Jan Rulewski: Nie, pytanie już było…)
(Senator Piotr Zientarski: Pytanie już było.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, pytanie zadaje teraz pan senator…)
Mam prawo zadać drugie pytanie.
(Senator Jan Rulewski: Jak pan marszałek udzieli 

głosu.)
No właśnie udzielił mi głosu. Pan marszałek udzie-

lił mi głosu.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie za-

daje pan senator Radziwiłł.)
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wyborczym… I dalej: „a do takich z pewnością należy 
zaliczyć określanie algorytmów rozdziału mandatów 
oraz tzw. progów”. I na to się po prostu na posiedze-
niu komisji powoływaliśmy. Przywołanie tego zapisu 
z wyroku trybunału spowodowało, że dyskusja, jeżeli 
chodzi o tę tematykę, dalej nie była prowadzona.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan marszałek chce kolejne pytanie zadać?
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak, ja chcę panu zadać pytanie pomocnicze, tak 

żeby pan miał możliwość odpowiedzenia precyzyjnie 
na moje pierwsze pytanie. Dziękuję za odpowiedź 
na pytanie drugie, chociaż z tą odpowiedzią się nie 
zgadzam, ale powiem o tym w wystąpieniu.

Chcę sprecyzować pierwsze pytanie. Czy został 
w Sejmie złamany regulamin dotyczący pracy nad 
kodeksem, czy nie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku, ja nie przypominam sobie, że-

byśmy kiedykolwiek w Senacie podczas debat nad 
ustawami, jakie z Sejmu otrzymujemy, zastanawiali 
się nad ich legalnością. Trybunał Konstytucyjny oczy-
wiście analizuje, jeżeli są takie wnioski dotyczące 
zgodności z konstytucją. Tak? Wtedy analizuje całą 
ścieżkę legislacyjną. Ale nie przypominam sobie, 
żeby w sprawozdaniu jakiejś komisji dotyczącym 
jakiejś ustawy, która przychodzi z Sejmu, była ocena 
negatywna pracy Sejmu w tym znaczeniu, że Sejm 
regulaminu nie przestrzega.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam jeszcze…)
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czy pan zdaje sobie sprawę 

z tego, że… Ja nie ze złośliwości zadaję to pytanie. 
Dla mnie jako senatora istotna jest odpowiedź na to 
pytanie. Jutro będziemy nad tym głosowali.

Senator Stanisław Gogacz:
Na posiedzeniu komisji nie analizowaliśmy regu-

laminu sejmowego.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

Senator Bogdan Borusewicz:

Do sprawozdawcy większości mam 2 pytania.
Panie Senatorze, dlaczego w procedowaniu tej 

ustawy, dość istotnej z politycznego punktu widzenia, 
nie zachowano w Sejmie regulaminowych terminów? 
Jakie są w Sejmie regulaminowe terminy dotyczące 
kodeksu, pan doskonale wie, więc ja nie będę tego 
przytaczał. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Dlaczego, skoro sprawa była znana od 
grudnia…

(Senator Piotr Zientarski: …2017 r.)
Co?
(Senator Piotr Zientarski: 2017 r.)
Od 2017 r. było wiadomo, że mogą być proble-

my interpretacyjne po zmianie ustawy o Sądzie 
Najwyższym. Dlaczego złamano zasadę, którą wpro-
wadził Trybunał Konstytucyjny, że nie zmienia się 
pewnych spraw, dotyczących kodeksu wyborczego 
w tym przypadku, na pół roku przed wyborami? 
Dziękuję. To są moje 2 pytania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, mnie trudno byłoby oceniać 

ten sejmowy etap legislacyjny. My otrzymujemy od 
marszałka druk…

(Senator Piotr Zientarski: Ale znamy termin…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, upominam pana po raz drugi, żeby pan 
nie przeszkadzał senatorowi sprawozdawcy.)

Otrzymujemy druk z Sejmu i naszym obowiąz-
kiem jest pracować na tym druku, na druku ustawy, 
która została… Bo tak to trzeba nazwać: ustawy. 
Mimo że ona jest na ścieżce legislacyjnej, zgodnie 
z językiem konstytucyjnym jest to ustawa. My ją 
otrzymujemy, no i po prostu na tej ustawie pracujemy.

A co do drugiego pytania… Jeżeli chodzi o termin 
pół roku przed wyborami, to na posiedzeniu komisji 
akurat ten wątek był poruszany i myśmy długo o tym 
rozmawiali. Była też wypowiedź pani poseł, która re-
prezentowała Sejm. Ona przywołała właśnie wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 3 listopada 2006 r., gdzie, 
wydaje się, jest zdefiniowane, co to są istotne zmiany. 
Bo jeżeli chodzi o ten termin pół roku, wymieniony 
przez pana marszałka, to on dotyczy tego, żeby nie 
dokonywać istotnych zmian w kodeksie wyborczym. 
I teraz tak: jeżeli chodzi o definicję istotnych zmian, 
to wydaje się, że właśnie w przywołanym przeze mnie 
wyroku taka definicja jest zawarta. Mianowicie tu się to 
tak definiuje, że uchwalanie istotnych zmian w prawie 
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Czy są inne pytania do pani minister?
Jeżeli nie ma…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam.)
Pan marszałek ma? To proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, to proszę mi wskazać zakres pytań, 

na które pani może odpowiadać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ja uchylam to pytanie, Panie Marszałku, ponie-

waż nie jest związane z przedmiotem obrad. Ma pan 
dalsze pytania?

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja zadałem pytanie, 
Panie Marszałku.)

Panie Marszałku, drugie pytanie nie dotyczy 
konkretnie przedmiotu obrad Izby. Dotyczy ogólnej 
wiedzy pani minister. To nie jest miejsce na egzamin 
dla pani minister.

Następne pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie chcę egzami-

nować pani minister.)
Tak to zabrzmiało. Ja tak to oceniam.
(Senator Bogdan Borusewicz: Absolutnie nie.)
Jeżeli ma pan dalsze pytania, związane z porząd-

kiem obrad, to bardzo proszę.
Nie ma pytań. Dziękuję pani minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów...
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak to?)
Tak?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Czerwiński.)
(Senator Piotr Zientarski: Pan senator.)
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo. I pan 

marszałek.
(Senator Jerzy Czerwiński: Pan marszałek pierw-

szy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, pan senator 

pierwszy.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jestem człowiekiem 

kulturalnym. Nie będę się pchał.)

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ta ustawa w rzeczywistości jest ustawą technicz-

ną, w sumie o bardzo niewielkim zakresie, za chwi-
lę spróbuję to udowodnić. Państwo próbujecie – tu 
zwracam się do lewej strony sali senackiej – zrobić 
z niej ustawę polityczną, tak bym to określił. Nie da 
się. Naprawdę się nie da. Różnych argumentów uży-
wacie. Najciekawszy jest ten argument, że to, w jakim 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są dalsze pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy jest przedstawiciel izby sejmowej na sali?
Nie jest obecny, wobec tego nie możemy zadawać 

pytań.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

a może jest przedstawiciel rządu?)
Nie ma przedstawiciela rządu w tej sprawie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Też nie ma przed-

stawiciela rządu upoważnionego w tej kwestii.)
(Głos z sali: Jest szefowa biura wyborczego.)
Tak, jest szefowa Krajowego Biura Wyborczego, 

pani minister Magdalena Pietrzak.
(Senator Bogdan Borusewicz: To ja mam pytanie.)
Proszę bardzo.
To zapraszam panią minister na trybunę.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja chcę pani podobne pytanie zadać. Czy może pani 

wie, dlaczego procedujemy nad tą ustawą w terminie 
krótszym niż 6 miesięcy? Za 3 miesiące są wybory. 
Czy może pani ma tę informację, którą może się pani 
z nami podzielić? Pytam dlatego, że sprawa jest znana 
od dłuższego czasu, czyli od grudnia 2017 r. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pani minister chce odpowiedzieć?
(Szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena 

Pietrzak: Nie wiem no…)
Nie musi pani.
(Szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena 

Pietrzak: To raczej nie.)
Dobrze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)
(Rozmowy na sali)
Pan senator przeszkadza. Panie Senatorze, pan 

marszałek nie widzi pani minister i nie może się ko-
munikować. Proszę stanąć z boku.

(Senator Jan Rulewski: Natura boska…)
Czy pani minister chce odpowiedzieć? Jeżeli tak, 

to proszę bardzo.

Szef Krajowego Biura Wyborczego 
Magdalena Pietrzak:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja na pewno nie 

będę wypowiadała się na temat dotyczący…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
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(senator J. Czerwiński) i protestów przeciwko ważności referendum ogólno-
krajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwier-
dzanie ważności wyborów i referendum”. Resztę już 
zostawiam. To jest oczywiste. Przepis przejściowy, 
czyli art. 128, plus przepis materialny, czyli art. 26, 
dają nam pełną wykładnię, kto i w jakim trybie po-
winien się wypowiadać np. na temat ważności wy-
borów. I co postulują autorzy tej ustawy? Postulują 
– aby to było jednoznaczne – żeby ta Izba Kontroli 
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wypowiadała 
się w pełnym składzie, czyli w składzie bodajże 20 
sędziów, bo tylu liczy ta izba. Co to oznacza? No, ja 
to rozumiem jako zwiększenie demokracji. Oznacza 
to, że więcej osób będzie zajmowało czy będzie mo-
gło zająć stanowisko na temat tego, czy wybory są 
ważne, czy nie, nie tylko 3 osoby, ale wszystkie, które 
mają takie uprawnienie. I to dajemy w tym projekcie, 
zmiana z 3 na 20. Wszystko inne to jest polityczne 
bicie piany, naprawdę.

Ograniczenie do 6 miesięcy. Rzeczywiście 
Trybunał Konstytucyjny tak się wypowiedział: 
na 6 miesięcy nawet nie przed dniem wyborów, 
ale przed pierwszą czynnością wyborczą, czyli 
zarządzeniem wyborów i potem zaraz opubliko-
waniem… nie powinno się podejmować – jakich? 
– znaczących, ważnych ingerencji w prawo wy-
borcze, w tym wypadku w kodeks wyborczy. Ale 
jednocześnie trybunał – to było w uzasadnieniu, to 
nie było w sentencji, tylko w uzasadnieniu wyro-
ku – powiedział dlaczego, powiedział, co to są te 
istotne zmiany. Są to np. zmiany okręgów, nawet 
siedziby obwodów, żeby nie zaskakiwać, tak jak 
powiedziałem, zmiany podziału na okręgi, liczeb-
ności w okręgach, np. zmiany sposobu zgłaszania 
kandydatów, dotyczące tego, jakie komitety mogą, 
a jakie nie, zmiany ewentualnych progów itd., waż-
ne, istotne. Dlaczego akurat na 6 miesięcy przed 
rozpisaniem wyborów? Dlatego że wyborca musi 
wiedzieć, w jakich wyborach będzie brał udział, 
musi się do nich przygotować zarówno jako wy-
borca czynny, ten, który będzie głosował, jak i wy-
borca bierny, ten, który ma prawo być wybierany. 
I o to chodzi.

Dlatego pytałem, jaki wpływ na prawo bierne 
i czynne przeciętnego wyborcy w Polsce ma to, że 
sędziowie będą w składzie 3 albo 20 stwierdzać waż-
ność wyborów. Ja nie mówię o tym, czy oni stwierdzą, 
że wybory były ważne, czy też nie. Ja pytam, jaki to 
ma wpływ na te akty wcześniejsze, przed wrzuceniem 
karty do głosowania. No proszę mi to wytłumaczyć. 
Nie potraficie, bo – powiem jeszcze raz – politycz-
nie bijecie pianę. Nie róbcie tego, bo szkoda czasu, 
naprawdę. Akurat ta ustawa jest, można powiedzieć, 
czysta, w tym znaczeniu, że tą ustawą według mnie 
naprawdę polepszamy sytuacje, jeśli chodzi o demo-
kratyzację wyborów.

składzie będzie wyrokował Sąd Najwyższy – czy 
w składzie całej izby, czy tylko 3 sędziów danej izby 
– kilka tygodni, bo to na ogół jest taki czas, po akcie 
wyborczym, ma wpływ na to, co robi poszczególny 
obywatel, na jego prawo przy urnie czy tam za kotarą. 
A przyznam, że to jest takie cofanie się w czasie. Nie 
widzę żadnego możliwego wpływu. Ale być może 
państwo mi to udowodnicie. Bo nikt na razie tego nie 
zrobił. Do innych używanych argumentów odniosę 
się później. 

Jak jest z tą ustawą? Pytanie, co by się stało, gdyby 
tej ustawy nie było. Tu już padało takie pytanie. Otóż 
Sąd Najwyższy, a właściwie 3 sędziów Izby Kontroli 
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyrokowało-
by w sprawie protestów wyborczych, a także co do 
ważności wyborów jako całości. Czy dobrze mówię, 
Pani Minister? Tak.

Dlaczego tak jest? Co prawda w kodeksie jest 
zachowany np. art. 244, który stwierdza: „Sąd 
Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych” itd., itd., z tym 
że tej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych już po prostu nie ma. Izby Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych nie 
ma

(Senator Stanisław Gogacz: Jest bez „spraw pu-
blicznych”.)

Ona nie istnieje. Podmiot, który nie istnieje, nie 
może niczego zdziałać.

Co w takim wypadku stosujemy? W ustawie 
o Sądzie Najwyższym jest taki artykuł przejścio-
wy, art. 128 pkt 1: „Ilekroć w przepisach odrębnych 
– a przepisy odrębne to m.in. kodeks wyborczy – 
jest mowa o Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego”… A mowa 
o niej jest np. właśnie w art. 244, który przed chwilą 
cytowałem. I dalej: „należy przez to rozumieć, odpo-
wiednio, Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – to 
jedna z tych, które w tej chwili istnieją – albo Izbę 
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu 
Najwyższego”. Pytanie, co to znaczy „odpowiednio”. 
To znaczy, że w zakresie spraw. Jeśli chodzi o spra-
wę z zakresu ubezpieczeń społecznych, wyrokuje 
ta pierwsza izba. Jeśli chodzi o sprawy publiczne, 
związane z wyborami – ta druga. A skąd wiemy, że 
ta druga? Bo taki jest zakres pracy tej izby. Taki jest 
zakres zadań tej izby. W artykule… 

(Senator Stanisław Gogacz: W art. 26.)
O, właśnie, słusznie podpowiada mi tutaj pan prze-

wodniczący, w art. 26… Możemy to zacytować, żeby 
był już komplet danych w jednej wypowiedzi: „Do 
właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych należy rozpatrywanie skarg nadzwy-
czajnych, rozpoznawanie protestów wyborczych 
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(senator J. Czerwiński) rzonej przez organ, który został powołany z pogwał-
ceniem konstytucji, czyli przez nową Krajową Radę 
Sądownictwa?

Po co gmeracie w tej ustawie, w kodeksie wybor-
czym? Nie zdajecie sobie sprawy, jakie będą opinie, 
jakie będą zastrzeżenia, jakie będą obawy? Po co to 
robicie? W jakim celu? Po co to robicie, łamiąc zasady, 
które wcześniej zostały przyjęte i były przestrzega-
ne? Bo wszystkie rządy przestrzegały tego okresu 6 
miesięcy, o którym mówię, nawet w przypadku spraw 
technicznych, przestrzegały go może z nadmierną 
ostrożnością. A wy przychodzicie z tym z tupetem 
i mówicie: nic się nie dzieje.

Niestety, trzeba mieć taką ocenę, że wybory są 
sprawą polityczną. Mówicie państwo, że pełny skład 
jest bardziej demokratyczny. A przecież w sądach nie 
chodzi o demokrację, tylko chodzi o niezawisłość. 
Czy 3 sędziów jest mniej niezwisłych niż 20 sędziów? 
To kryteria tego typu są odnoszone do funkcjonowa-
nia sądu? Są 2 najważniejsze kryteria funkcjonowania 
sądów: niezawisłość sędziów i niezależność sądu. 
Skoro stworzyliście od początku, głosując w Sejmie 
tylko za swoimi kandydatami, nową izbę i przekazu-
jecie tej izbie pełną władzę w zakresie oceny i kontroli 
wyborów, to jak ci, którzy mają i mieli inne zdanie i to 
zdanie tutaj przekazywali, a dotyczyło to Trybunału 
Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądowniczej… 
Sądzicie, że będziemy wierzyć na słowo?

Faktycznie, w zasadzie jest tak – w ramach pew-
nej polemiki to usłyszałem – że wystarczy art. 128 
i art. 26 do tego, żeby można było sprawdzać czy 
kontrolować wybory. To jest ustawa, która wywołuje 
wiele pytań. Ja te pytania zadałem. Nie usłyszałem 
na nie odpowiedzi. Odpowiedź taka, że nie jesteśmy 
w stanie oceniać funkcjonowania innej izby… No, do-
brze, może część nie jest w stanie, ale ja jestem w sta-
nie przeczytać Regulamin Sejmu, a tam jak byk stoi, 
że można procedować nad kodeksami po 14 dniach 
od dnia dostarczenia propozycji ustawowej. A potem 
jest jeszcze następne 14 dni. To przecież w jakimś 
celu zostało stworzone, z jakąś myślą. Dlaczego to 
nie jest przestrzegane?

No, niestety, ja nie wierzę w dobre właściwości 
albo dobre racje czy dobrą wiarę tej władzy. Razem 
ze mną nie wierzy także część społeczeństwa. To nie 
jest tylko moja opinia. I to nie jest anarchizacja życia 
ani anarchizacja państwa. Mam prawo i inni – także 
moi wyborcy – mają prawo do pytań, mają prawo do 
takiego stosunku do obecnego rządu, jaki mam ja. 
I to trzeba uwzględniać. Proszę się więc nie dziwić, 
że dzieje się niedobrze. Faktycznie może dojść do 
anarchizacji, ale tę anarchizację wprowadzacie wy 
sami, zmieniając kolejne ustawy, przejmując sądow-
nictwo… No, tak tę sprawę trzeba nazwać. Zmiana 
techniczna – ach, tak, ona nie wpływa na wybory 
itd. Ale może wpłynąć na ich wynik. Może wpłynąć. 

Może wy myślicie inaczej, tyle że ja tu widzę jesz-
cze 1 aspekt sprawy. Otóż od pewnego czasu – to już 
będzie kwestia ocenna, troszeczkę odchodzimy od 
ustawy, ale muszę o tym powiedzieć – obserwujemy 
procesy, tak bym to określił, buntu antypaństwowego, 
nie chcę używać słowa „anarchizacja”, ale ostatecz-
nie tak jest. A to sędziowie uzurpują sobie prawo do 
tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności, chociaż 
w konstytucji jest wyraźnie wskazany 1 organ, kon-
trolą konstytucyjności aktów prawnych zajmuje się 
Trybunał Konstytucyjny. Ale nie. Przecież możecie 
zaskarżyć dowolną ustawę do trybunału, ale tego nie 
robicie, robicie coś innego.

Niedawno pojawiły się akty związane, tak bym 
to określił, z wydzielaniem enklaw, poszczególnych 
miast prezydenckich na ogół, i próby podważania 
istnienia tam… może w całości respektowania prawa 
polskiego, jakoby w tych miastach było tak, że obo-
wiązuje prawo polskie, ale być może nie do końca. To 
prezydenci niektórych miast… Nie będę wskazywał 
którzy, bo się obrażą.

A co wy teraz robicie? No, próbujecie już teraz 
stwierdzić, że wybory będą sfałszowane – inaczej, 
może źle powiedziałem – że wybory być może będą 
sfałszowane. O, może w ten sposób. A wynik tego… 
Ocena tego, czy one będą sfałszowane, czy będą waż-
ne, jest uzależniona politycznie. To przez wasze 8 lat, 
gdy rządziliście, ten wynik nie był zależny politycz-
nie, a teraz będzie zależny politycznie, tak?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas mija.)
Tak jest, Panie Marszałku, czas mija.
Mam nadzieję, że zreflektujecie się państwo. 

Prosiłbym po prostu o odłączenie polityki od tego, 
bo treść tej ustawy jest oczywista. Naprawdę. Przy 
innych okazjach możemy politykować, ale może nie 
przy tej.

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
No, trudno, abym nie miał zastrzeżeń do tej usta-

wy w sytuacji, kiedy łamie się Regulamin Sejmu, 
który przewiduje, że dla kodeksów jest określony 
czas: 14 dni plus 14 dni. Raptem tego się nie prze-
strzega. Dlaczego?

Dlaczego też w trakcie właściwie rozpoczynającej 
się kampanii wyborczej dokonuje się zmiany, którą 
nazywa się zmianą techniczną, a która przekazuje 
kontrolę wyborów nowo stworzonej izbie, izbie stwo-
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(senator B. Borusewicz) tucją ustawy o prokuraturze. Ale wycofaliśmy ten 
wniosek. Dlaczego? Dlatego że właśnie manipulowa-
no składami, wielokrotnie manipulowano składami. 
Podobnie czynił w wielu przypadkach rzecznik praw 
obywatelskich. A więc zaufania kompletnie nie ma.

Ale sądy muszą orzekać i orzekają. Poza tym sądy 
są też sądami europejskimi i muszą brać pod uwagę 
zasady wynikające z orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Wiemy, jakie były orze-
czenia, które spowodowały m.in. cofnięcie się PiS, 
jeśli chodzi o Sąd Najwyższy. Przypominajmy to, ja 
chcę to przypomnieć. Przecież tutaj naigrywaliście się 
państwo, jak myśmy zwracali się do pani pierwszej 
prezes Sądu Najwyższego „pani prezes”, bo uznawa-
liście, że ona takiego tytułu nie ma, że to już jest po 
prostu pani na emeryturze i że absolutnie nie przysłu-
guje jej tytuł pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 
Tak to interpretowaliście i robiliście wodę z mózgu 
społeczeństwu, przekonując, że przepis o 6 latach 
absolutnie nie obowiązuje, ponieważ dotyczy to sę-
dziów, którym można skrócić okres… których można 
przenieść na emeryturę. I ten okres konstytucyjny nie 
ma już znaczenia. Wy byliście święcie przekonani, że 
oczywiście nie może być inaczej. I co? I podkuliliście 
ogon. I trzeba było wskutek orzeczenia europejskiego 
trybunału po prostu przełknąć tę żabę.

(Senator Stanisław Gogacz: Później był wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego.)

Jak powiedział pan marszałek Borusewicz, ustawa 
jest od grudnia 2017 r. Co się tak nagle stało – pytam 
– że trzeba ją teraz nowelizować? Skąd to światło 
spadło na posłów, którzy nagle zechcieli, tak jak pan 
mówił, demokratyzacji? To jest zupełnie pomylenie 
pojęć. O tym mówił już pan marszałek Borusewicz. 
Jaka demokratyzacja w sądownictwie? Sądownictwo, 
tak jak było tutaj powiedziane, ma być niezawisłe. I tu 
nie ma znaczenia, czy to jest skład taki, czy to jest 
inny skład. Jeśli się coś zmienia, jeśli się manipuluje 
i bez powodu dobiera się co chwilę innych sędziów, 
to jest co innego. A tu sytuacja jest jasna.

Cały czas mówimy, że nie możemy mówić o usta-
wie – poprawiającej czy pogarszającej prawo, to nie 
ma znaczenia – w sytuacji, kiedy mamy do czynienia 
z operacją na materiale niekonstytucyjnym. Czy my 
mamy uwiarygadniać, legitymizować niekonstytu-
cyjną ustawę?

Jeszcze raz mówię, że to nie jest tak, że nie ma 
izby. Izba pozostała, tylko została zmieniona jej na-
zwa. Część kompetencji tej izby została jej zabra-
na i przekazana sędziom, którzy zostali powołani 
w sposób niekonstytucyjny przez niekonstytucyjną 
Krajową Radę Sądownictwa. I tu jest istota rze-
czy. Przecież wcześniej nie było żadnych zarzutów, 
nie było takiej sytuacji, mówienia, że to jest nasz 
sędzia czy wasz sędzia. Ja przypominam, że część 

Odpowiedzialność za państwo jest naszą wspólną od-
powiedzialnością. Jeżeli ktoś niszczy zasady, które są 
w konstrukcji tego państwa – a system sądownictwa 
jest konstrukcją państwa, ocena wyborów jest jedną 
z podstawowych spraw – to może to być niebezpiecz-
ne. To nie jest dobra droga. Dlatego będę głosował 
przeciw tej ustawie.

Myślę, że takie stanowisko jak moje nie jest sta-
nowiskiem odosobnionym. Trzeba… Musicie albo 
powinniście je uwzględniać. Jeżeli nie będziecie 
uwzględniać także takiego, innego od waszego sta-
nowiska, to wy będziecie odpowiedzialni za anarchi-
zację życia państwowego, a nie opozycja.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jako ostatni mówca głos zabierze pan senator 

Zientarski. Nie, jako przedostatni.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ja chcę konsekwentnie przypomnieć panu sena-

torowi Czerwińskiemu, a także wszystkim obecnym 
na sali i pozostałym słuchającym, że każdy sędzia, 
sędzia rejonowy, obejmując urząd powierzony przez 
prezydenta Rzeczypospolitej w wyniku wniosku 
Krajowej Rady Sądownictwa, przysięga, że będzie 
przestrzegał konstytucji i ustaw. Będzie przestrzegał 
konstytucji i ustaw – taką przysięgę składa. W kon-
stytucji mamy system źródeł prawa, a więc najwyż-
szym prawem jest konstytucja. I każdy sędzia ma 
obowiązek stosowania konstytucji bezpośrednio, bo 
ją też stosuje się bezpośrednio. Mówienie tego, co 
pan mówi, jest dowodem niezrozumienia konstytucji 
i źródeł prawa.

Trybunał Konstytucyjny ma jedyne uprawnie-
nie, którego nie ma żaden inny organ. Mianowicie 
Trybunał Konstytucyjny eliminuje swoim orze-
czeniem przepis, który uzna za niekonstytucyjny, 
z porządku prawnego. Tylko tyle i aż tyle. Niemniej 
jednak każdy sędzia ma prawo oceniać, ma prawo 
stosować konstytucję jako najwyższe prawo, wyższe 
niż ustawa, nawet jeśli w porządku prawnym jesz-
cze nie została ona wyeliminowana przez Trybunał 
Konstytucyjny. I tu nie ma innej drogi, to jest taka 
sytuacja. Trybunał Konstytucyjny ma orzekać wła-
śnie o zgodności z konstytucją, czyli, tak jak powie-
działem, eliminować przepis z porządku prawnego.

Mamy taki Trybunał Konstytucyjny, że rzecznik 
praw obywatelskich i senatorowie… Przecież myśmy 
to zgłaszali. Myśmy przygotowali i złożyli wniosek 
do trybunału, m.in. o zbadanie zgodności z konsty-
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(senator P. Zientarski) Ja mam takie nieodparte wrażenie… Padło tutaj 
bardzo dużo złych słów o „waszych sędziach”…

(Senator Piotr Zientarski: To nie ja.)
W pierwszej wypowiedzi jednego z przeciwni-

ków tej regulacji była mowa o „waszych sędziach”. 
Przyznawanie sobie uprawnień do oceny, czy coś jest, 
czy nie jest zgodne z konstytucją, czy…

(Głos z sali: Nie ma sprzeczności.)
…ktoś został, czy nie został powołany zgodnie 

z przepisami, to jest niestety praktyka ostatnich 4 lat 
czy prawie 4 lat. Od samego początku… a w zasa-
dzie jeszcze przed wyborami było takie założenie, że 
z wynikiem wyborów można się nie pogodzić, można 
sobie przyznać prawo do bycia ponad to i do oceny, 
czy ten wybór był prawidłowy, czy nie. Bo już przed 
wyborami na siłę, na rympał, jak to niektórzy mówią, 
były wybory do Trybunału Konstytucyjnego. Po co? 
No po to, żeby mieć kontrolę nad traconą większością 
w parlamencie. Przecież to było zupełnie oczywiste. 
No, tak to było i już w tej chwili nikt tego nie neguje.

(Senator Piotr Zientarski: Jak to nikt?)
No, widać nadal niektórzy negują, ale to jest w za-

sadzie oczywiste dla wszystkich.
(Senator Piotr Zientarski: Nie dla wszystkich.)
Przez cały ten okres mamy do czynienia z konte-

stowaniem wyników wyborów i wskazywaniem na 
każdym kroku, że ta władza, która została demokra-
tycznie wybrana, nie ma legitymacji do rządzenia. 
To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego w syste-
mie demokratycznym. Stosuje się wszelkie możliwe 
chwyty. No a teraz słyszę, że…

(Senator Piotr Zientarski: Ja jeszcze 5 minut.)
…pełen skład nie różni się od 3-osobowego skła-

du. Ja w tym widzę również jakąś taką nadzieję, 
ostatnią nadzieję, że uda się tak zmanipulować, żeby 
te 3 osoby były bardziej pod kontrolą, żeby jednak 
może udało się je przekonać.

(Senator Piotr Zientarski: Ale czyje?)
Niestety takie odnoszę wrażenie. Ja mówię 

o tym… To nie jest nigdzie napisane, ale za obroną 
tego, że lepiej, jak będzie 3, niż wszyscy, coś musi się 
kryć. Tutaj padały z kolei takie argumenty, że nie ma 
różnicy między 3 a 20. No ale, proszę państwa, nie 
trzeba być specjalistą prawnikiem, żeby wiedzieć, że 
różne sądy mają uprawnienie do tego, żeby w waż-
nych sprawach, szczególnie ważnych sprawach, po-
dejmować decyzję w pełnym składzie. No tak to jest, 
np. w Trybunale Konstytucyjnym i nie tylko. A więc 
dlaczego akurat w tej jednej z najważniejszych spraw, 
jakie dotyczą demokracji w Polsce, nie przyznać izbie, 
która ma się tym zajmować, takiego uprawnienia czy 
takiej zasady, że właśnie w taki sposób powinno się 
to odbywać?

Ja muszę powiedzieć, że wszystko to napawa 
mnie naprawdę jakimś takim lękiem o to, że rów-
nież następne wybory – a wszystko wskazuje na to, 

sędziów Sądu Najwyższego w tamtej izbie to byli 
sędziowie powoływani m.in. przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. I czy myśmy kiedyś mówi-
li, że to nie są nasi sędziowie? A prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, pan Stępień, powoływany był przez 
Platformę Obywatelską czy przez pana prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Sędzia, jeśli dochowuje wierności konstytucji, 
wierności przekonaniu o swojej niezawisłości, pozo-
staje sędzią do samego końca. Na tym polega istota 
wymiaru sprawiedliwości. Tylko sędzia musi być 
powołany właściwie. I wcześniej sędziowie byli tak 
powoływani. Nikt z nas nie myślał wtedy, żeby mó-
wić, że prezes został powołany wtedy, kiedyśmy byli 
w opozycji, i to jest ich prezes, a teraz będzie nasz. 
Nie było czegoś takiego.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze…)
To zostało wywołane przez was. Wy robicie poli-

tykę. My chcemy przestrzegać konstytucji, stosować 
zasady europejskie i być wierni tym zasadom. Tylko 
i aż o to chodzi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister! Szanowni Państwo!
Za 3 miesiące będą w Polsce wybory. Wszystko 

wskazuje na to, że będą przebiegać tak, jak np. wybory 
do Parlamentu Europejskiego w maju, jak poprzed-
nio wybory do samorządu. W czasach, kiedy rządzi 
ten rząd i ta formacja polityczna ma większość, nie 
było dotychczas żadnych zarzutów, że coś było nie 
tak, ale może się zdarzyć, że będą ludzie, którzy będą 
protestować przeciwko ważności wyborów. No i jest 
rzeczą zupełnie oczywistą, że w sytuacji, kiedy nie-
jednoznaczność przepisów… A to określenie padało 
– muszę zajrzeć do stenogramu z dzisiejszego posie-
dzenia – z ust adwersarzy z obu stron. A na moje py-
tanie były 2 bardzo proste odpowiedzi. Odpowiedziało 
2 prawników ‒ pan senator Gogacz powiedział, że bę-
dziemy stosować ustawę o Sądzie Najwyższym, a pan 
senator Zientarski powiedział, że będziemy stosować 
ustawę – Kodeks wyborczy. No, już samo to wskazuje 
na to, że tej jednoznaczności nie ma. Potrzeba takiej 
jednoznaczności, żeby w sytuacji, kiedy będą protesty, 
nie było żadnej wątpliwości, że sprawa idzie gładko, 
zgodnie z przepisami. I z tego powodu jest zupełnie 
naturalne, że te 2 przepisy trzeba ujednolicić.
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(senator K. Radziwiłł) Wybory to nie tylko akt wyborczy. Wybory to 
jest to, o czym była mowa – to jest liczenie głosów, 
to jest uznawanie, czy głos jest ważny, czy nieważ-
ny, to jest rozpoznanie protestów, to jest na końcu 
stwierdzenie ważności lub nieważności wyborów. Tu 
przecież nie ma wątpliwości, że sędziowie, którzy zo-
stali wybrani… O tym mówiliśmy i będziemy mówić, 
będziemy mówić do skutku, a skutki przychodzą już 
wyraźnie z europejskich rozstrzygnięć. I wyście się 
cofali, a jeśli ktoś się ośmieszył, to wyście się ośmie-
szyli. Myśmy mówili konsekwentnie. To wyście się 
ośmieszyli tym cofaniem się. Przecież byliście pew-
ni, że to wszystko jest absolutnie zgodne z prawem 
i naigrawaliście się z nas. My jesteśmy konsekwent-
ni. I jeśli Krajowa Rada Sądownictwa jest powołana 
w sposób niekonstytucyjny, a powołuje sędziów do 
Sądu Najwyższego, zresztą o różnych kwalifikacjach, 
to… Jednoznacznie to mówiliśmy i będziemy mówić. 
I mówimy to nie tylko my, politycy – podkreślam to, 
żeby była jasność – i nie na użytek polityczny, ale 
mówią to też konstytucjonaliści. Ja tu już mówiłem 
o doktrynie. Przepraszam bardzo, no nie może być 
tak, żeby za wyrażenie opinii byli skarżeni profesoro-
wie Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby były groźby 
absolwenta, że będą oni pozwani do sądu. No, do 
czego to dochodzi?

(Głos z sali: Panie Senatorze…)
Mają prawo. A uznawanie tego, że wyrok trybu-

nału nie podlega publikacji czy też tego, że wyrok 
NSA nie podlega wykonaniu… No co to jest? To jest 
bezprawie, to jest anarchia. I my temu konsekwentnie 
się przeciwstawiamy.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym bardzo mocno sprzeciwić się nazywa-

niu Krajowej Rady Sądownictwa organem powstałym 
– jak to zostało powiedziane przez pana marszałka 
– z pogwałceniem konstytucji czy też nazywaniu 
KRS przez pana senatora Zientarskiego organem nie-
konstytucyjnym. Panowie, powołujecie się na ramy 
konstytucyjne, na trójpodział władz, ale tak bardzo 
łatwo przychodzi wam oceniać to, czy dany organ 
jest konstytucyjny, czy też nie jest konstytucyjny, 
pomimo że polski Trybunał Konstytucyjny takiego 
orzeczenia, takiego wyroku nie wydał. Tak samo jest, 
jeżeli chodzi o TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej – on też nie wydal tu żadnego orze-
czenia, Panie Senatorze. To, co pan przywołał, czyli 

że państwa formacja je przegra – będą podważane, 
kontestowane i że to nieustanne negowanie wyboru, 
jakiego dokonują Polacy, będzie po prostu naszym 
doświadczeniem przez kolejną kadencję. Jest to coś 
bardzo niedobrego. Ja bym to nazwał po prostu psu-
ciem państwa. Nie mam żadnej wątpliwości, że ta 
regulacja, która rzeczywiście ma charakter technicz-
ny, porządkujący, jest potrzebna, a ta ogromna ilość 
emocji, polityki i prób zrobienia z niewielkiej zmia-
ny jakiegoś zamachu na demokrację staje się powoli 
po prostu śmieszna. Śmieszna w kontekście tego, co 
państwo robią od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
5 minut, drugie wystąpienie. Pan senator 

Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Radziwiłł, no, mówi pan oczywi-

stą nieprawdę. Nikt z nas nie podważa legitymacji do 
rządzenia krajem przez partię, która wygrywa wybo-
ry. Nikt. Tylko że to rządzenie nie jest, że tak powiem, 
omnipotentne. Są ramy konstytucyjne, są uprawnienia 
określonych władz, jest trójpodział władzy. Nie będę 
tutaj już się na ten temat rozwodził. Są też ogranicze-
nia, i to wynikające także z naszej przynależności do 
Unii Europejskiej. A więc nie można, że tak powiem, 
działać na zasadzie: hulaj dusza, piekła nie ma. Tej 
zasady nie można stosować. To pierwsza sprawa.

Druga. Pytam – o tym była już dzisiaj mowa – 
kto z obecnej opozycji kiedykolwiek kwestionował 
wybory?

(Senator Bogdan Borusewicz: 2014 r.)
Tylko Prawo i Sprawiedliwość i nikt… W 2014 r., 

bo przegrali. My przegraliśmy i nie kwestionowali-
śmy tych wyborów – ani prawa legitymacji, nigdy, 
ani prezydenta wybranego w sposób konstytucyjny 
i demokratyczny. Inną kwestią było łamanie kon-
stytucji przez prezydenta w trakcie kadencji, to jest 
inna sprawa.

Panie Senatorze, jeśli stwarza się sytuację tego 
rodzaju, że zmienia się określenie tego, czy głos jest 
ważny, czy nie, skoro do tej pory ważna była tylko 
1 kratka, a teraz może zostać uznane jeszcze inne 
przekreślenie, to czy to zwiększa, że tak powiem, 
przejrzystość i demokrację? Czy może to rodzić 
możliwości fałszowania wyborów, odczytywania na 
różnych poziomach… Ja mówię o zagrożeniu, ja nie 
mówię o faktach.
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(senator S. Gogacz) stytucji – nie wszystkie, ale bardzo wiele artykułów 
– kończą się z takim stwierdzeniem, że rozwiązania 
szczegółowe znajdą się w ustawie zwykłej.

Jeżeli jest ustawa zwykła i sędzia nie bazuje na 
tej ustawie, pomija ją i opiera się tylko na zapisie 
w konstytucji, to, wydaje mi się, jest to bardzo po-
ważny błąd. Ja bym, Panie Senatorze, nie pochwalał 
takiej praktyki.

Powracając jeszcze do pytania pana senato-
ra Konstantego Radziwiłła, chciałbym nawiązać 
do odpowiedzi, której udzieliłem może zbyt szyb-
ko. Przywołuję jeszcze raz art. 26, tylko pierwsze 
zdanie odczytam: do właściwości Izby Kontroli 
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych należy rozpa-
trywanie skarg nadzwyczajnych, rozpoznawanie pro-
testów wyborczych itd. Chodzi o tę materię wyborczą.

Mamy tu informację mówiącą o tym, że właści-
wość tej izby… Skoro jest to właściwość tej izby, to 
musimy pamiętać o tym, że Izba Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych… Izba spraw publicznych, która wcze-
śniej istniała, już nie istnieje. Istnieje Izba Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych i w zakresie kompetencji 
tej izby takich właściwości nie ma. Te właściwości 
znajdują się w art. 26.

Powtarzam… Już o tym rozmawialiśmy. Główny 
powód zabrania przeze mnie głosu to jest sprzeci-
wienie się temu, żeby konstytucyjne instytucje pań-
stwowe nazywać niekonstytucyjnymi, twierdzić, że 
instytucje, o których mówi konstytucja, są niekonsty-
tucyjne, jeżeli nie ma się do tego formalnych podstaw. 
I to jest główny powód mojego wystąpienia. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo pro-

szę. 5 minut, druga wypowiedź.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja myślałem, że nastąpi jakaś chwila refleksji, ale 

nie uzyskałem odpowiedzi. Skąd ten tryb? Pytam: 
skąd ten tryb? Czy większość, która rządzi, czyli PiS, 
nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli nie stosuje się regu-
laminu w Sejmie – to jest dla mnie jasne – jeżeli robi 
się zmiany, nawet takie, o których mówicie, że są 
techniczne, w nieodległym terminie od wyborów… 
Czego się spodziewacie? Czego się spodziewaliście? 
Że nie będzie krytyki?

Idziecie po raz kolejny – mówię slangiem mło-
dzieżowym – na rympał. Nie liczycie się z nikim 
i z niczym. Nie można było tej ustawy przeprowa-
dzić w terminie innym, wcześniejszym? Powtarzam: 
jeżeli są sprzeczności w 2 ustawach, to one są od 
grudnia 2017 r. Dlaczego więc się dziwicie, że w tej 

wypowiedź rzecznika generalnego TSUE, to nie jest 
orzeczenie, po prostu pan rzecznik się wypowiedział. 
Jednak trudno z wypowiedzi rzecznika generalnego 
czynić właśnie coś, co miałoby stanowić ocenę ist-
niejących w Polsce organów.

Kiedy dyskutujemy dzisiaj o tej izbie, o Izbie 
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to 
państwo ją kwestionujecie, dlatego że ta izba zo-
stała powołana przez Krajową Radę Sądownictwa, 
a Krajowa Rada Sądownictwa została powołana 
w sposób – jak to państwo stwierdzacie – niekonsty-
tucyjny, bo została powołana przez Sejm, pomimo że 
modele takiego akurat powoływania rad tam, gdzie 
takie krajowe rady sądownicze istnieją… Bo oczywi-
ście nie wszędzie, nie w całej Unii Europejskiej, ale 
tam, gdzie istnieją, takie modele również są znane. 
A gdyby nawet przywołać tu naszą, polską sytuację… 
No, a jak jest, jeżeli chodzi o sędziów do Trybunału 
Konstytucyjnego? Czy Sejm nie powołuje sędziów do 
Trybunału Konstytucyjnego? No powołuje sędziów 
do Trybunału Konstytucyjnego. A zawsze, kiedy to 
robi, jest to zależne od tego, jaki jest skład Sejmu 
i na pewno ma to jakiś wpływ na to, kto jest tam 
powoływany. A co do tego nikt nie miał pretensji. 
Dlatego taki wywód jest, tak bym powiedział, bardzo 
niebezpieczny, ale też bardzo iluzoryczny. Najpierw 
państwo sami coś zakładacie – bo nie ma, tak jak 
powiedziałem, żadnego orzeczenia – sami sobie coś 
wmawiacie, sami sobie zakładacie, że KRS jest nie-
konstytucyjny. A skoro tak, to w takim razie wszyst-
ko, co pochodzi z KRS, też jest niekonstytucyjne. 
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 
jest również niekonstytucyjna, bo sędziowie zostali 
wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa. I to jest 
coś, czemu oczywiście się sprzeciwiam.

Było tu też takie ocenianie, czy skład 3 sędziów 
jest bardziej ważny, czy skład całej Izby… A skład 
całej Izby to, jak wiemy, 20 sędziów. Z tego, co pa-
miętam, wynika, że nawet wtedy, kiedy rozmawia-
liśmy o Trybunale Konstytucyjnym, i to w różnych 
kontekstach, bo cały początek obecnej kadencji to 
była bardzo duża dyskusja dotycząca Trybunału 
Konstytucyjnego… Tam się cały czas podkreślało, 
że im większy skład, tym ważniejsza sprawa, tym 
bardziej odpowiedzialne podejście, że większy skład 
zapewni lepsze zbadanie danej sprawy. Mnie się wy-
daje, że ta sprawa jest jakby oczywista: skoro cała 
izba, to będzie to bardziej odpowiedzialne.

Pan senator Zientarski wypowiedział się bardzo 
mocno, jeżeli chodzi o to, że sędziowie w swoim roz-
patrywaniu spraw mogą się bezpośrednio powoływać 
na konstytucję. Pamiętam jeszcze z czasów szkolnych, 
że zawsze się mówiło, że jeżeli nie ma ustawy zwy-
kłej, to korzysta się z konstytucji. A artykuły kon-
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(senator B. Borusewicz) Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Kopeć:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Panie Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności z rozpatry-
wanej przez komisję ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Wysoki Senacie, ustawa ta ma na celu wdroże-
nie kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców. Trzeba 
powiedzieć, że to już czwarty z tego typu pakietów, 
dużych pakietów dla przedsiębiorców. Zakłada on 
m.in. usprawnienie części szczególnych procedur 
administracyjnych, zwiększenie powtórnego użycia 
danych będących w posiadaniu administracji publicz-
nej, uchylenie zbędnych obowiązków informacyjnych, 
doprecyzowanie niejednoznacznych przepisów, ogra-
niczenie niektórych rodzajów nadmiernej sprawoz-
dawczości oraz dostosowanie przepisów do rozwoju 
technologicznego.

Ustawa ta zmienia 66 ustaw. Ministerstwo, któ-
re reprezentuje pan minister Ociepa, kierowało się 
potrzebą uproszczenia prawa, eliminacji niespój-
ności i niejednoznaczności przepisów prawa oraz 
utrzymania jedynie koniecznych regulacji. Takie 
działanie zostało zaplanowane w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ustawa zawiera kilka takich bardzo gruntownych 
zmian oraz wprowadza szereg innych zmian punk-
towych. Chciałbym w takim skrócie wielkim powie-
dzieć o tych najważniejszych zmianach. A więc do 
tych gruntownych zmian należy tzw. prawo do błędu. 
Prawo do błędu to jest rozwiązanie, które już funk-
cjonuje w pewnych systemach prawnych, np. Francji 
– stamtąd zostało zaczerpnięte. Idea jest następują-
ca: Chodzi o to, by przedsiębiorcy będący osobami 
fizycznymi w ciągu pierwszego roku prowadzenia 
swojej działalności gospodarczej – czyli to są tacy 
początkujący przedsiębiorcy – mogli skorzystać z pra-
wa do błędu bez ponoszenia kary administracyjnej, 
która by się normalnie wiązała z naruszeniem danego 
przepisu. Otrzymają wtedy jedynie pouczenie.

Kolejna zmiana. Ustawa w tych sprawach zasadni-
czych rozszerza ochronę konsumencką oraz odnosi się 
do osób fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą. Wprowadza też kolejne ułatwienia dotyczące 
sukcesji przedsiębiorstw. W tym pakiecie… Trzeba 
podkreślić, że ten proces sukcesyjny nie zawsze wią-
że się ze śmiercią przedsiębiorcy, on bardzo często 
przebiega jeszcze za życia przedsiębiorcy. Tego doty-
czyło jedno z pytań na posiedzeniu komisji, na które 
w sposób szczegółowy odpowiadali przedstawiciele 
ministerstwa – to było pytanie pana senatora Kleiny. 
To jest przepis, który umożliwia takie przeniesienie 
decyzji… Czyli ktoś, kto ma jakąś licencję, jakieś 

sytuacji my mamy pewne podejrzenia? Te podejrzenia 
dotyczące sądownictwa, które mieliśmy, się ziściły, 
wszystkie po kolei. Pewne podejrzenia dotyczące 
zmian w ustawie o prokuraturze na początku waszych 
rządów też się ziściły. To dlaczego uważacie, że nie 
powinniśmy o tym mówić?

Sprawa trybunału. Z tego, co słyszę, to cały 
czas, przy każdej okazji… No, nie możecie mó-
wić, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo 
trybunał nie zabrał w tej sprawie głosu. Otóż 
trybunał zabiera głos i wyłącza to, co uważa za 
niekonstytucyjne, ale to nie oznacza, że obywatel 
Polski – obywatel, czyli także senator i poseł – 
nie ma prawa ocenić, co nie jest konstytucyjne 
i co jest konstytucyjne. Nie należy tych rzeczy 
mylić. No, robicie to specjalnie – po to, żeby po-
wiedzieć: no tak, trybunał nie zabrał głosu, więc 
jakie wy macie prawo do tego, żeby głos zabierać 
w tej kwestii. Jednak mamy prawo i możemy to 
oceniać. Nasza ocena nie skutkuje, niestety nie 
skutkuje usuwaniem tych fragmentów niekonsty-
tucyjnych. Mówicie: złóżcie skargę do Trybunału 
Konstytucyjnego. No, złóżcie skargę… To mi 
przypomina propozycje, które słyszeli w przeszło-
ści… Piszcie na Berdyczów, piszcie na Berdyczów 
– może coś wam odpowie. Ale my nie wierzymy, 
że ten Berdyczów istnieje i to jest problem, któ-
ry wy stworzyliście. Wy doprowadzacie do tego, 
że część społeczeństwa i my opozycja nie mamy 
zaufania do tych procedur, które stosujecie, bo 
łamiecie te procedury. To jest niedobra ustawa. 
Ja rozumiem, że uważacie inaczej, ale do tego 
typu spraw jak prawo wyborcze naprawdę trzeba 
podchodzić bardzo ostrożnie i analizować, i prze-
widywać, jaka będzie opinia tej części społeczeń-
stwa, która tego rządu i was nie popiera. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 
regulacyjnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1273, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1273 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Tadeusza 
Kopcia, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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(senator sprawozdawca T. Kopeć) Na szczególną w moim przeświadczeniu uwagę za-
sługuje wprowadzenie milczącego załatwienia sprawy 
oraz postępowania uproszczonego w konkretnych postę-
powaniach administracyjnych. Przyśpieszy to i uprości 
postępowanie, ale również usprawni i zmniejszy koszty 
funkcjonowania administracji publicznej. Milczące za-
łatwienie sprawy polega na tym, że w przypadku, gdy 
nie ma decyzji organu po upływie terminu załatwienia 
sprawy, uznaje się taką sprawę za załatwioną w spo-
sób w całości uwzględniający żądanie stron. Nie ma 
wówczas potrzeby wydawania decyzji. Postępowanie 
uproszczone ma na celu skrócenie czasu załatwienia 
spraw z natury prostych, niewymagających prowadze-
nia pełnego postępowania dowodowego, opartych na 
pewnym schemacie działania. Charakteryzuje je szyb-
kość oraz ograniczony formalizm. Załatwienie spra-
wy w postępowaniu uproszczonym jest możliwe tylko 
wówczas, gdy będzie wyraźna podstawa w przepisach 
prawa materialnego. Należy podkreślić, że prezentowana 
ustawa przewiduje właśnie takie przepisy. Pozwoli na 
zastosowanie tego modelu postępowania w konkretnych 
przypadkach, przykładowo w zakresie dróg publicz-
nych, obszarów morskich, administracji morskiej czy 
też prawa wodnego.

Rozwiązania przewidziane w projekcie są niezbęd-
ne, aby zapewnić lepsze warunki do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, a poprzez likwidację różnych 
barier administracyjnych uwolnić potencjał potrzebny 
do dalszego rozwoju biznesu w Polsce. Ustawa będzie 
więc pozytywnie oddziaływać na sytuację ogólną pod-
miotów na rynku i z pewnością jest kolejnym krokiem 
w pożądanym dla naszej gospodarki kierunku.

Szanowni Państwo, w trakcie dzisiejszego posie-
dzenia komisji członkowie komisji zadawali wiele 
szczegółowych pytań co do tych obszarów, o których 
starałem się tutaj bardziej szczegółowo powiedzieć. 
Na pytania odpowiadało ministerstwo czy też przed-
stawiciele pana ministra. Na koniec w głosowaniu 
ustawa została jednogłośnie przyjęta bez poprawek. 
Dziękuję bardzo za uwagę.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za bardzo 

szczegółowe i drobiazgowe sprawozdanie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

(Senator Tadeusz Kopeć: Dziękuję bardzo.)
Projekt…
(Senator Piotr Zientarski: Ja zgłaszam się…)
Tak?
(Senator Piotr Zientarski: Ale ja zgłaszam się do 

dyskusji.)

pozwolenie, może to wszystko przenieść za życia, 
pomimo że wcześniej było to wydane konkretnie na 
tę osobę, tego starszego przedsiębiorcę. Jest to roz-
wiązanie, które znacznie ułatwi sukcesję za życia.

Do kolejnych rozwiązań w tej ustawie należą 
zmiany w ustawie o VAT. Chciałbym też tutaj kilka 
zdań na ten temat powiedzieć. To dotyczy rozliczenia 
podatku od towarów i usług. Jednym z bardzo istot-
nych, Szanowni Państwo, czynników decydujących 
o konkurencyjności naszych portów – wczoraj rozpa-
trywaliśmy 2 ustawy tego dotyczące, senator Libicki 
też w tym duchu mówił o rozwoju konkurencyjności 
naszych portów – jest właśnie to, jak rozliczamy VAT 
w imporcie. W Polsce obecnie na rozliczenie VAT 
mamy 10 dni od odprawy celnej. W portach na zachód 
od nas jest to traktowane na zasadach ogólnych, czyli 
jest to możliwe do dwudziestego piątego dnia następ-
nego miesiąca. To był postulat – tak wynika z tego, 
co słyszałem w Sejmie – przedstawiany przez branżę 
importerów. Branża zajmująca się importem i logisty-
ką wskazywała to jako jeden z ważnych czynników 
decydujących o konkurencyjności portu. Czyli jest 
to zmiana na pozór niewielka, związana z terminem 
rozliczenia VAT w imporcie, ale w istocie wymierzo-
na przede wszystkim w poprawę konkurencyjności 
portów polskich względem tych portów, z którymi 
najczęściej one konkurują. To oczywiście będzie się 
wiązało przede wszystkim z rozwojem tych portów, 
ale warto wspomnieć, że będzie się to wiązało rów-
nież z cłem, które będzie wówczas płacone w Polsce.

Kolejną zmianą, też przedstawianą przez przedstawi-
cieli rzemiosła, była zmiana, która umożliwi wykonywa-
nie rzemiosła w formie spółki. W Polsce w tej chwili jest 
zarejestrowanych ponad 200 tysięcy osób prowadzących 
zakłady rzemieślnicze. Ta nowelizacja będzie szansą dla 
polskiego rzemiosła. Zdaję sobie też sprawę, że możli-
wość uprawiania rzemiosła i prowadzenia działalności 
w formie spółki nie będzie atrakcyjna dla większości 
zakładów, niemniej jednak ona jest potrzebną ścieżką 
rozwoju tych firm, tych rzemieślników, którym dzia-
łalność idzie dobrze, dobrze się wiedzie i którzy się 
rozwijają. Wejście w etap założenia spółki jest jakby 
naturalną kolejną ścieżką rozwoju. Dzisiaj rzemieślnicy 
takiej możliwości nie mają. Chciałbym też podkreślić, 
że jest to propozycja, tak jak już powiedziałem, bardzo 
mocno wspierana przez organizacje rzemieślników.

Jeżeli chodzi o te pozostałe zmiany, to wśród 
nich można wymienić likwidację opłaty skarbowej 
za wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz re-
jestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania, 
cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych 
dotyczących paliw ciekłych czy zmniejszenie liczby 
przedkładanych informacji w ciągu roku w zakresie 
świadczenia usług płatniczych.
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(wicemarszałek M. Pęk) Ministrów, a więc także ministra finansów oraz 
ministra przedsiębiorczości i technologii. Myślę, że 
ostatecznie łączy nas troska o wzrost gospodarczy. 
Jest tak, że minister finansów ma pomnażać finan-
se, może przede wszystkim te, które pobieramy 
w ramach podatków, a minister przedsiębiorczości 
i technologii jest skupiony przede wszystkim na 
tym, żeby ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie 
działalności gospodarczej i żeby tych obciążeń 
było jak najmniej, ale na samym końcu kluczem 
jest rzeczywiście wzrost gospodarczy. I te przepisy 
są owocem pewnego kompromisu. Nie chciałbym 
mówić o kuchni, ale oczywiście jest tak, że jedni 
ministrowie zwracają uwagę na swoje kwestie, inni 
na swoje, związane z własnym portfolio. Myślę jed-
nak, że na pewno bardzo nas łączy to przekonanie, 
że im mniej będzie takich barier dla przedsiębiorcy, 
w tym większym stopniu będzie mógł on skupić się 
na prowadzeniu działalności gospodarczej, na tym, 
do czego jest powołany. A to jest bardzo cenne, bo 
to oznacza podatki dla ministra finansów, miejsca 
pracy dla naszych obywateli, więc absolutnie na 
tym zyskujemy.

Nie widzimy tutaj tych napięć, o których pan se-
nator mówi, w tak poważnym wydaniu także dla-
tego, że mamy do czynienia z nieustającym proce-
sem profesjonalizacji administracji, ze stosowaniem 
nowoczesnych technologii, które ułatwiają, rów-
nież Ministerstwu Finansów czy bardziej Krajowej 
Administracji Skarbowej, dostęp do wielu tych in-
formacji po prostu za pośrednictwem wielu narzędzi, 
które się pojawiły, a których nie było jeszcze nawet 
rok temu, już nie mówiąc o 5 latach czy o dekadzie. 
Stąd minister finansów i w ogóle cała administracja 
dzięki nowoczesnym technologiom naprawdę mają 
dostęp do źródeł informacji, które sprawiają, że mo-
żemy łatwiej, niż to miało miejsce 10 lat temu, pogo-
dzić dostęp do informacji, jakiej potrzebuje Krajowa 
Administracja Skarbowa czy, szerzej mówiąc, admi-
nistracja publiczna, z ograniczeniem tych obowiąz-
ków, które nakładamy na przedsiębiorców. Bo jeszcze 
raz powiem, że one ich odciągają od ich statutowej 
działalności, a nam bardzo zależy na tym, żeby oni 
mogli się rozwijać.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa: 
Dziękuję, Panie Marszałku.)

Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Piotr Zientarski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Dobrze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

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

Na posiedzeniu obecny jest pan minister Marcin 
Ociepa.

Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa: 
Dziękuję, Panie Marszałku.)

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?

Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.
Panie Ministrze, to jednak zapraszam na mównicę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, to z sympatii, bo pochodzimy 

z jednego województwa.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie. Państwo reprezentujecie pewien 

resort… pan reprezentuje pewien resort mający pewien 
ogląd i spojrzenie na rozwój przedsiębiorczości. Ale są 
też inne resorty, np. bardzo ważny, jak uważam, resort 
finansów, który odpowiada za to, że możemy mieć 
np. środki na bardzo daleko idące cele społeczne. Czy 
te pewne uproszczenia, o których tutaj usłyszałem, 
np. dotyczące branży paliwowej, nie będą się kłóciły 
z założeniami i przedsięwzięciami, które wprowadza 
resort finansów? Bo on raczej, jak rozumiem, stara się 
jak najwięcej informacji zgromadzić, nie jest za tym, 
żeby upraszczać życie przedsiębiorców, tylko żeby po 
prostu było jak najwięcej dochodów w budżecie.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Ten projekt ustawy, jak każdy projekt usta-

wy, absolutnie jest owocem konsensusu Rady 
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łem, dotyczy to kwestii samorządu terytorialnego. 
Tu byłaby nierówność i dlatego jako przewodniczący 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w porozumieniu ze Związkiem Miast 
Polskich przedkładam tę poprawkę.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożył pan senator Piotr Zientarski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz  
Aleksander Szwed:
Komunikat pierwszy. Wspólne posiedze-

nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej poświęcone rozpatrzeniu poprawek 
zgłoszonych na osiemdziesiątym trzecim posie-
dzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 
Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin oraz niektórych innych ustaw odbędzie się 
jutro, w dniu 2 sierpnia, o godzinie 8.50 w sali nr 182.

Komunikat drugi. Posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych na osiemdziesiątym trzecim 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw – druk senacki nr 1259 – odbędzie się w dniu 
jutrzejszym o godzinie 8.45 w sali nr 176.

Komunikat trzeci. Uprzejmie informuję o dzie-
więćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, które 

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja chcę złożyć poprawkę do tej ustawy i chcę ją 

uzasadnić.
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
określa podmioty, które mogą się ubiegać o preferen-
cyjne ceny energii według stanu na dzień 30 czerwca 
2018 r. Wśród nich są także jednostki samorządu te-
rytorialnego. Niestety aktualny stan prawny w sposób 
nieuzasadniony różnicuje je w przypadku realizacji 
zadań własnych gmin w zakresie zapewnienia oświe-
tlenia miejsc publicznych, placów i dróg. W kraju 
nieco ponad 70% sieci oświetlenia drogowego stanowi 
majątek grup energetycznych: PGE, Tauron, Enea 
i Energa. Pozostała część oświetlenia drogowego sta-
nowi własność głównie samorządów terytorialnych, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
spółdzielni mieszkaniowych. W przypadku, kiedy 
gminy posiadają majątek oświetleniowy, posiadają 
też status odbiorcy końcowego i mogą ubiegać się 
o zastosowanie wobec nich preferencyjnych cen ener-
gii. Jednak w przypadku majątku oświetleniowego 
należącego do zakładów energetycznych grupy są 
pokrzywdzone i nie mogą korzystać z zamrożenia 
cen energii w drugim półroczu 2019 r. Dotyczy to 
ponad 500 gmin korzystających z usług Enei i Energi, 
w których działają wydzielone spółki oświetlenio-
we, są to odpowiednio Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 
i Energa Oświetlenie Sp. z o.o. To te wydzielone spół-
ki mają status odbiorcy końcowego i kupują energię 
na potrzeby zapewnienia w gminach oświetlenia 
miejsc publicznych, placów i dróg. Dla tych spółek 
brak preferencyjnej ceny za drugie półrocze 2019 r. 
finansowo nie jest problematyczny, ponieważ kupują 
one energię dla oświetlenia drogowego i w tej samej 
cenie kalkulują ją w kosztach świadczonych na rzecz 
tych gmin usług. Jednak ponad 500 gmin poniesie 
wymierne straty finansowe.

Dlatego proponuję uzupełnienie katalogu pod-
miotów mogących ubiegać się o preferencyjne ceny 
energii w drugim półroczu 2019 r. o spółki energe-
tyczne – które są odbiorcą końcowym w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
– świadczące na rzecz samorządów terytorialnych 
usługi oświetleniowe miejsc publicznych, placów 
i dróg. Wprowadzenie tej poprawki zagwarantuje 
poszanowanie dla konstytucyjnej zasady równości 
podmiotów wobec prawa. Oznacza to jednakową 
ochronę każdego podmiotu prawa oraz stanowione 
przez państwo normy prawne, zapewnienie równości 
traktowania podmiotów w procesie stanowienia norm 
prawnych oraz zakaz nieuprawnionej dyskryminacji 
przez prawo, w szczególności, tak jak powiedzia-
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83. posiedzenie Senatu w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Komunikaty

(senator sekretarz A. Szwed) Komunikat siódmy. Wspólne posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych w toku debaty do projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym ‒ druk senacki 
nr 1189 ‒ odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 
8.30 w sali nr 217.

Komunikat ósmy. Posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone 
rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych na osiemdziesią-
tym trzecim posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 
8.20 w sali nr 182.

Komunikat dziewiąty. Posiedzenie Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na osiemdziesią-
tym trzecim posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń 
regulacyjnych – druk senacki nr 1273 – odbędzie się 
w dniu jutrzejszym o godzinie 8.30 w sali nr 176. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00. 

Dziękuję bardzo.

odbędzie się w dniu 2 sierpnia o godzinie 8.40 w sali 
nr 179.

Komunikat czwarty. Posiedzenie Komisji Zdrowia 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w trak-
cie debaty nad ustawą o zmianie ustawy w związku 
z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia – druk 
senacki nr 1264 – oraz ustawą o zmianie ustawy o spo- 1264 – oraz ustawą o zmianie ustawy o spo- oraz ustawą o zmianie ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego niektórych pracowników zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych, druk senacki nr 1263, odbędzie 
się w dniu jutrzejszym o godzinie 8.15 w sali nr 179.

Komunikat piąty. Wspólne posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku debaty 
nad ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych 
innych ustaw – druk senacki nr 1225 – odbędzie się 
w dniu jutrzejszym o godzinie 8.20 w sali nr 217.

Komunikat szósty. Wspólne posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych w toku debaty nad ustawą 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw ‒ druk senacki nr 1243 
‒ odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 8.40 
w sali nr 182.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 48)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc, również przez se-

natorów sekretarzy.
Szanowni Państwo!
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 

ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. – 
i rozpatrzenie go jako punktu czterdziestego czwar-
tego, to jest punkt pierwszy; odwołanie przewod-
niczącego Komisji Zdrowia – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu czterdziestego piątego, to jest 
punkt drugi; zmiany w składzie komisji senackich, 
druki senackie nr 1279 i 1280 – i rozpatrzenie go jako 
punktu ostatniego.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
dziestego pierwszego porządku obrad: informacja 
dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie sty-
czeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii 
w Radzie Unii Europejskiej).

Tekst informacji zawarty jest…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o wyciszenie rozmów, a najlepiej 

zaprzestanie rozmów.
(Głos z sali: Ciii…)
Tekst informacji zawarty jest w druku nr 1237.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skie-

rował do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej. Komisja na posiedzeniu w dniu 9 lip- lip-lip-
ca 2019 r. rozpatrzyła informację i poinformowała 
mnie o tym.

Pragnę powitać obecnego i już stojącego przy 
mównicy sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, pana ministra Konrada Szymańskiego. 

I od razu bardzo proszę pana ministra o zabranie gło-
su i przedstawienie informacji.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Faktycznie bardzo szczegółowa, detaliczna wręcz 

informacja została przekazana państwu w doku-
mencie rozpatrywanym już przez Komisję Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu. Ja w swo-
im wystąpieniu chciałbym się skupić na tych zagad-
nieniach, które były najbardziej kluczowe z punktu 
widzenia państwa polskiego w Unii Europejskiej.

Prezydencja rumuńska to było kolejne 6 miesięcy, 
kiedy Unia musiała zmagać się z problemem wycho-
dzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wtedy 
jeszcze, pomimo wzrostu prawdopodobieństwa wyj-
ścia bezumownego, to prawdopodobieństwo nie było 
aż tak wysokie jak dziś.

Zgodnie z polskimi oczekiwaniami Komisja 
Europejska przedstawiła pakiet legislacji awaryjnej, 
legislacji, która ma przynajmniej czasowo ograni-
czać koszty, ograniczać chaos związany z potencjal-
nie bezumownym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej. Będzie to oznaczało przede wszystkim 
raptowne zaburzenie relacji handlowych…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
…między UE 27 a Wielką Brytanią za sprawą 

raptownego, z dnia na dzień wyjścia tego kraju z unii 
celnej oraz ze wspólnego rynku. To ma kolosalne 
konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych w wy-
mianę handlową z Wielką Brytanią, tak w przypadku 
dóbr, jak i usług. Polska ma rosnący dodatni bilans 
handlowy z Wielką Brytanią, w związku z czym 
z polskiego punktu widzenia, podobnie jak z punktu 
widzenia kilku innych krajów Unii Europejskiej, to 
ma bardzo poważne znaczenie.

Jak mówiłem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami 
Komisja Europejska przygotowała, a następnie przy-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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83. posiedzenie Senatu w dniu 2 sierpnia 2019 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)

(sekretarz stanu K. Szymański) będzie bardzo trudne. Myślę, że mamy do czynienia 
z najtrudniejszymi historycznie negocjacjami budże-
towymi w Unii Europejskiej, a to za sprawą rosnących 
rozbieżności rozwojowych, interesów rozwojowych 
poszczególnych państw członkowskich i rosnących 
ograniczeń politycznych, w szczególności w pewnej 
grupie państw, które same siebie nazywają płatnikami 
netto do budżetu unijnego. Te rosnące ograniczenia 
polityczne są związane ze wzrostem nastrojów eu-
rosceptycznych, które naturalnie przekładają się na 
znacznie mniejszą zdolność do łożenia na budżet Unii 
Europejskiej, nawet w sytuacji, kiedy te same państwa 
są zdecydowanymi beneficjentami wspólnego rynku 
i integracji europejskiej, o czym znaczna część opinii 
publicznej tych krajów chętnie zapomina.

Równolegle prowadziliśmy prace nad instrumen-
tem budżetowym na rzecz konwergencji i konkuren-
cyjności na rzecz strefy euro. To jest jeden z elemen-
tów potencjalnego porozumienia. Z polskiego punktu 
widzenia, punktu widzenia Polski jako kraju, który 
pozostaje poza strefą euro, w najbliższej i dającej 
się przewidzieć przyszłości nic się w tej sprawie nie 
zmieni. Istotne jest to, aby ten instrument budżeto-
wy był umieszczony w kontekście wieloletnich ram 
finansowych, tak aby państwa spoza strefy euro przez 
decyzje dotyczące WRF miały wpływ na stopień alo-
kacji, wielkość tej alokacji i reguły funkcjonowania 
tego instrumentu. Nie chcielibyśmy, aby ten instru-
ment odrywał się od architektury budżetu ogólne-
go Unii Europejskiej. Przynosiłoby to niekorzystne 
rozwiązania tak w zakresie interesów finansowych 
państw spoza strefy euro, jak i w zakresie instytu-
cjonalnych rozwiązań. Krótko mówiąc, potencjalnie 
mielibyśmy do czynienia z pewnym naruszeniem jed-
ności fiskalnej, budżetowej Unii Europejskiej, czemu 
sprzeciwiamy się z powodów politycznych. To ryzyko 
dzisiaj jest bardzo niewielkie. Te polskie postulaty… 
no, nie tylko polskie, bo wszystkich krajów spoza 
strefy euro, zostały we właściwy sposób zrealizowane 
podczas kolejnych spotkań Eurogrupy, niemniej czu-
wamy nad tym, aby nic się w tej sprawie nie zmieniło 
i aby instrument budżetowy strefy euro był umiesz-
czony w kontekście WRF, aby był instrumentem 
symetrycznym wobec podobnych instrumentów dla 
krajów spoza strefy euro albo, w ostateczności, aby 
był finansowany w taki sposób, żeby nie naruszać 
interesów fiskalnych państw spoza strefy euro.

Kolejną sprawą, na którą chciałbym zwrócić 
państwa uwagę, jest ważna decyzja w zakresie po-
lityki energetycznej Unii Europejskiej. Pod koniec 
prezydencji rumuńskiej udało się przyjąć kompro-
misową wersję dyrektywy gazowej, która zakłada, 
że instytucje krajowe państw członkowskich będą 
odpowiedzialne za implementowanie reguł prawa 
unijnego w przypadku inwestycji mających charakter 
transgraniczny, a także pozaunijny. Ten kompromis 

jęliśmy rozwiązania, które przynajmniej w sposób 
czasowy, do momentu przygotowania jakichś innych, 
bardziej systemowych rozwiązań, mają ograniczyć 
koszty i ograniczyć chaos związany z bezumownym 
brexitem. Chodzi tu przede wszystkim o dostęp do 
rynku transportowego, o utrzymanie ważności doku-
mentów certyfikujących dostęp dóbr do rynku bry-
tyjskiego oraz o odwzorowanie w prawie krajowym 
brytyjskim i w prawie krajowym państw członkow-
skich ochrony praw obywateli. Ta ochrona praw oby-
wateli w najlepszym rozwiązaniu powinna oprzeć się 
o umowę międzynarodową, natomiast w przypadku 
braku umowy międzynarodowej jesteśmy gotowi – 
w Polsce też tego typu działania legislacyjne zostały 
przeprowadzone – do tego, aby w podobnym, takim 
samym, tożsamym zakresie, jak jest to na gruncie 
prawa unijnego, zabezpieczyć prawa obywateli nabyte 
tak państw członkowskich UE 27 na terenie Wielkiej 
Brytanii, jak i obywateli brytyjskich na terenie Unii 
Europejskiej.

Jeśli chodzi o regularne elementy agendy prezy-
dencji rumuńskiej, to należy zwrócić uwagę na zakoń-
czenie prac nad agendą strategiczną Unii Europejskiej 
na lata 2019–2024. Polska była jednym z bardziej 
aktywnych krajów, jeśli chodzi o przedstawianie kon-
trybucji narodowych do tego dokumentu, który w za-
łożeniu ma decydować o polityce Unii Europejskiej 
na najbliższe 5 lat. Ten początek kadencji to nie tyl-
ko kwestie personalne, ale również, a może przede 
wszystkim, polityczne. Polska przedstawiła w duchu 
tych opinii, których państwo często słuchali z tego 
miejsca z mojej strony przy okazji sprawozdań pół-
rocznych z prac Unii Europejskiej, kwestie w szcze-
gólności w obszarze rozwoju wspólnego rynku, po-
tencjalnego kompromisu migracyjnego, potencjalnego 
kompromisu klimatycznego, polityki obronnej, a tak-
że rozwoju rynku cyfrowego.

Kolejnym ważnym elementem prac prezydencji 
były zagadnienia budżetowe pod kątem wieloletnich 
ram finansowych. Tutaj mieliśmy wciąż stosunkowo 
niewielki… Ze względu na rozbieżności wyjściowe 
państw członkowskich to jest w pełni uzasadnione 
i zrozumiałe, ale należy brać pod uwagę, że postęp 
prac w zakresie wieloletnich ram finansowych jest 
bardzo nieduży, co może skutkować dalej idącymi 
opóźnieniami, jeżeli chodzi o przyjęcie wieloletnich 
ram finansowych. Prezydencja rumuńska starała się 
poprawić kształt schematu negocjacyjnego. Głównym 
zadaniem prezydencji w tym obszarze jest przede 
wszystkim przygotowanie głównych negocjacji, któ-
re będą toczyły się na poziomie Rady Europejskiej 
w drodze jednomyślnie przyjętej decyzji, konkluzji 
w zakresie najważniejszych elementów porozumienia 
budżetowego. To porozumienie w tym przypadku 
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83. posiedzenie Senatu w dniu 2 sierpnia 2019 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)

(sekretarz stanu K. Szymański) kładane ciężary związane z tym działaniem między 
państwa członkowskie, między sektory gospodar-
ki, w końcu między regiony w Unii Europejskiej. 
Polska nie zgodzi się również na tego typu cel, na 
tego typu zobowiązanie, na takie rozwiązanie ‒ o da-
leko idących skutkach dla przyszłych pokoleń, bo to 
już nie jest decyzja na kadencję czy na parę lat, to 
jest decyzja pokoleniowa ‒ jeżeli nie będziemy mieli 
jasnej wizji kompensacji kosztów dla tych sektorów 
gospodarki, tych regionów, w końcu tych państw, 
które są najbardziej narażone na skutki przyjęcia 
tego typu polityki. W oczywisty sposób tego typu 
polityka oddziałuje w sposób skrajnie odmienny 
na różne sektory gospodarki i na różne części Unii 
Europejskiej. To powoduje, że bez tego typu jasno 
rozpisanej architektury rozróżnienia obciążeń i wska-
zania mechanizmów kompensacyjnych nie będzie 
możliwe zawarcie kompromisu klimatycznego w tej 
sprawie. Niemniej jednak Polska jest zainteresowana 
tym, aby taki kompromis wypracować. Ale wyma-
gamy od naszych partnerów nie tylko politycznych 
ogólnych sformułowań, które oczywiście są korzystne 
w konkluzjach, jakie udało nam się przyjąć w czerw-
cu tego roku pod sam koniec prezydencji rumuńskiej. 
Jest bardzo wiele zapisów, z których jesteśmy bardzo 
zadowoleni, odnoszących się do sprawiedliwości, do 
transformacji klimatycznej, do miksu energetyczne-
go, do zachowania konkurencyjności gospodarki. To 
wszystko są bardzo trafne kierunkowe wskazania, 
ale one muszą przeobrazić się w konkret. One muszą 
być dużo bardziej ścisłe, w szczególności z punktu 
widzenia interesów Polski w tej sprawie.

Kolejną sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę, 
jest legislacja w zakresie wspólnego rynku. Można 
powiedzieć, że jest tutaj bardzo niepokojący dyso-
nans między daleko idącymi deklaracjami, które 
z przyjemnością popieraliśmy na poziomie Rady 
Europejskiej czy też na poziomie koalicji chętnych 
państw; chodzi mi o list 17 premierów, który był 
jednym z najbardziej dalekosiężnych, odważnych 
wystąpień w sprawie wspólnego rynku. Polska jest 
aktywnym uczestnikiem tej koalicji. Ten rozziew po-
lega na tym, że jednocześnie, w tym samym czasie, 
w zakresie prac legislacyjnych mamy do czynienia 
z nieustającym impasem. Nawet w przypadku ini-
cjatyw legislacyjnych o średniej skali, nie przełomo-
wych, tylko zmierzających do implementacji reguł, co 
do których się już zgodziliśmy, utrzymuje się impas. 
Więc można z całą pewnością powiedzieć, że mamy 
do czynienia z olbrzymim rozdźwiękiem między od-
ważnymi deklaracjami politycznymi a rzeczywisto-
ścią Unii Europejskiej. Jest to niepokojący rozdźwięk, 
ponieważ oznacza on, że nie wyciągamy właściwych 
konsekwencji z deklaracji, które głosimy, i mamy 
w Unii Europejskiej z całą pewnością nieprzypadko-
wy problem z narastającym protekcjonizmem, który 

z całą pewnością nie jest doskonały. Polska zdecydo-
wanie opowiadała się za pierwotną wersją dyrekty-
wy, w kształcie, w jakim została ona przedstawiona 
przez Komisję Europejską, zresztą na polski wnio-
sek w tamtym czasie, niemniej jednak uznaliśmy, że 
kompromis jest wart poparcia, ponieważ alternatywą 
dla tego kompromisu był uwiąd tego postępowania 
legislacyjnego i brak jakichkolwiek przepisów prawa 
w tym obszarze.

Dyrektywa zakłada przede wszystkim wyznacze-
nie niezależnego operatora dla wszystkich tego typu 
inwestycji infrastrukturalnych, chociaż wiemy, że 
w gruncie rzeczy chodzi o jedną, kluczową inwestycję 
tego typu, chociaż nie należy wykluczyć, że w przy-
szłości będziemy mieli do czynienia z podobnymi 
inwestycjami na różnych innych odcinkach granic ze-
wnętrznych Unii Europejskiej. Inną sprawą jest moż-
liwość kontroli taryf, które obowiązują w przypadku 
tego gazociągu, oraz transparentność kosztów jego 
realizacji. To są bardzo ważne elementy z punktu wi-
dzenia egzekwowania norm prawa unijnego w przy-
padku jakiejkolwiek inwestycji, w szczególności in-
westycji Nord Stream II. Oczywiście sprawa nie jest 
zamknięta, ponieważ bardzo wiele będzie zależało od 
tego, w jaki sposób instytucje krajowe, w tym instytu-
cje niemieckie, będą wykonywały zobowiązania unij-
ne w tej sprawie. To podlega kontroli sądowej. Polska 
nie będzie unikała ewentualnych kroków sądowych, 
gdyby okazało się, że instytucje te traktują w sposób 
faworyzujący inwestycje Nord Stream II. Zrobiliśmy 
tak w przypadku gazociągu OPAL, wygrywając spra-
wę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Zrobimy tak w przypadku Nord Stream II, jeżeli 
będą ku temu przesłanki i będzie taka konieczność. 
Bardzo ważną rolę w tej sprawie będzie miała do 
odegrania nowa Komisja Europejska, która z natury 
rzeczy stoi na straży przestrzegania norm prawa unij-
nego. Myślę, że również nowa przewodnicząca Leyen 
ma pełną świadomość tego, że Polska będzie bardzo 
uważnie badała, w jaki sposób Komisja wykonuje 
swoje zobowiązania prawne. Nie jest to już sprawa 
tylko i wyłącznie opinii politycznych czy nastawień 
politycznych, jest to kwestia zobowiązań prawnych 
Komisji, a także wybranych instytucji regulacyjnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

Kolejną sprawą, w jakiś sposób powiązaną z kwe-
stiami energetycznymi, jest rozpoczęcie prac nad 
kompromisem klimatycznym w sprawie neutralności 
klimatycznej do roku 2050. Polska sprzeciwiła się 
przyjęciu takiego celu, jakim jest neutralność klima-
tyczna do roku 2050, zwracając uwagę na to, że tego 
typu decyzja może być podjęta tylko, jeśli zostanie 
przedstawiona jednoznaczna analiza kosztów i będzie 
jednoznacznie wskazane, w jaki sposób będą roz-
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(sekretarz stanu K. Szymański) Nie zmienia to niestety napięcia politycznego 
wokół europejskiego systemu azylowego. Mimo 
przyjęcia bardzo korzystnych konkluzji w marcu 
2018 r. – wskazujących na konieczność zachowa-
nia jednomyślności w zakresie polityki azylowej, 
a także dobrowolności podejmowania zobowiązań, 
w szczególności w zakresie relokacji – wciąż jest 
bardzo niewielki postęp legislacyjny, tak jakby kon-
kluzje Rady Europejskiej nie wystarczały do tego, 
aby niektóre pomysły po prostu odrzucić i przejść do 
rzeczowych, konstruktywnych działań we wszyst-
kich tych obszarach, które łączą państwa członkow-
skie, które z całą pewnością są objęte konsensusem 
europejskim.

Ostatnia sprawa to sprawy zewnętrzne. Był szczyt 
Unia Europejska – Bałkany Zachodnie. Polska jest 
w coraz większym stopniu zaangażowana w kwestię 
Bałkanów Zachodnich. Jesteśmy prezydencją procesu 
berlińskiego, który jest skierowany do tych państw 
członkowskich. Niezmiennie popieramy politykę 
rozszerzenia w przypadku tych państw Bałkanów 
Zachodnich, które są na to gotowe. Dostrzegamy 
jednocześnie bardzo poważne, politycznie nieuza-
sadnione opory niektórych państw członkowskich 
– co ciekawe, znacząco oddalonych od Bałkanów 
Zachodnich – wobec prowadzenia ambitnej, aktywnej 
polityki rozszerzenia w tym regionie. Ma to swoje 
jednoznacznie negatywne konsekwencje dla Unii 
Europejskiej. Przede wszystkim w tej części świata, 
jeśli nie będzie aktywnej postawy Unii Europejskiej, 
będą działały inne podmioty, w szczególności Rosja 
i Chiny. Oczywiście kosztem europejskiego bezpie-
czeństwa, kosztem potencjalnych europejskich inte-
resów natury handlowej.

Polska stoi na stanowisku, że Unia Europejska, za-
chowując wszystkie elementy warunkowości, wszyst-
kie wymagania wstępne… Nie chodzi tutaj o czysto 
polityczną decyzję. Ta decyzja musi być oparta na 
faktach. Niemniej jednak Polska stoi na stanowisku, 
że Unia powinna możliwie szybko rozpocząć negocja-
cje akcesyjne z Macedonią, w szczególności w związ-
ku z pokonaniem impasu nazewniczego, i Albanią. 
I powinna również kontynuować ten proces wobec 
państw, które już go rozpoczęły.

To są najważniejsze elementy, jeśli chodzi o poli-
tykę polską w czasach prezydencji rumuńskiej.

Bardzo proszę o przyjęcie informacji, którą złoży-
liśmy państwu kilka tygodni temu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

panu ministrowi pytania związane z przedstawioną 
informacją?

Są zgłoszenia.

nie pozwala – jak mówiłem – nawet na średniej skali 
postęp w zakresie budowy wspólnego rynku.

W zakresie zagadnień socjalnych na uwagę na 
pewno zasługuje powołanie Europejskiego Urzędu 
ds. Pracy. Polska w pracach nad tym pomysłem 
zwracała uwagę na to, że urząd nie może zaburzać 
równowagi między kompetencjami państw narodo-
wych – do których należy znaczna część kompetencji 
w zakresie rynku pracy: ubezpieczenia społeczne-
go, standardów ochrony pracy – a poziomem unij-
nym. Co do zasady zgadzamy się, że wszystkie te 
standardy – ochrony pracy, socjalne – powinny być 
chronione, powinny mieć twardą podstawę praw-
ną, ale zwracamy uwagę na to, że modele socjalne 
państw członkowskich znacząco się różnią. I nie 
jest to przypadkowe, i nie jest to też niepożądane. 
Państwa członkowskie mają prawo do tego, żeby 
wybierać swój model społeczny, taki, który im od-
powiada, taki, na jaki je stać, oczywiście w ramach 
tego, na co się zgodziliśmy w traktatach.

Dwie ostatnie kwestie, na które chciałbym zwrócić 
uwagę, to migracje i zagadnienia zewnętrzne, powią-
zane ze sobą elementy. W zakresie migracji udało się 
uzgodnić kolejne wzmocnienie mandatu Europejskiej 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w szczególności 
jeżeli chodzi o rosnącą rolę dawnego Frontexu – dzi-
siaj ta nazwa zmieniła się na bardziej skompliko-
waną – w zakresie misji pomocniczych dla państw 
członkowskich, które mają problemy z ochroną gra-
nicy zewnętrznej. Polska zdecydowanie popiera ten 
kierunek. Uważamy, że ochrona granicy zewnętrznej 
w kontekście migracyjnym jest kluczowym elemen-
tem, de facto warunkiem koniecznym jakichkolwiek 
innych działań.

Wzmocniono mandat ESGiP również w zakre-
sie polityki powrotowej i polityki readmisji. W tym 
przypadku również uważamy, że kryzys migracyjny 
naświetlił słabości systemu europejskiego, oparte-
go dzisiaj w znacznym stopniu na zdolnościach in-
stytucjonalnych państw członkowskich. I widzimy 
sens w tym, aby Unia Europejska była zaangażowana 
w ten proces w większym stopniu, oczywiście z po-
szanowaniem kompetencji państw członkowskich 
i unijnych. Niczego to nie zmienia, jeżeli chodzi 
o kluczową, podstawową rolę państw członkow-
skich w tym obszarze, ale Unia Europejska, jeżeli 
ma takie zdolności, a dzisiaj ma rosnące zdolności, 
także za sprawą Polski, która ustabilizowała bar-
dzo niepewny przez bardzo długi czas los agencji 
Frontex w Warszawie… Widzimy sens w tym, aby 
Unia Europejska w tej sprawie robiła więcej, żeby 
pomagać państwom członkowskim, które mają tego 
typu potrzeby. Nie po to, aby je zastępować, tylko po 
to, aby im pomagać w tej sprawie.
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(marszałek S. Karczewski) …czy nie zamierza pan minister zmienić metodyki 
przekazywania informacji na bardziej konkretną?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, proszę 
bardzo, drugie pytanie, bo kończy się już czas pana 
senatora.)

Drugie pytanie, Panie Ministrze: jak dalece spra-
wy praworządności i polityki emigracyjnej wpłyną na 
budżet, w konkretach? Czy budżet będzie obciążany 
koniecznością realizacji tej polityki?

Marszałek Stanisław Karczewski:
To pytanie całkowicie wykracza poza przedsta-

wioną informację.
Bardzo proszę…
(Senator Jan Rulewski: Żartuje pan, Panie 

Marszałku…)
…pan senator Kleina.
(Senator Jan Rulewski: …no, pan przekracza 

wszelkie granice.)
(Głos z sali: Regulamin Senatu…)
Pan senator Kleina. Bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski: Pan się stał bardziej funk-

cjonariuszem partyjnym niż…)
Panie Senatorze, odebrałem już panu głos.
Proszę zadawać pytania związane z informacją.
Bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski: O budżet pytam.)
(Rozmowy na sali)
Proszę pytać o budżet w okresie… Panie Senatorze, 

niech pan przeczyta punkt, którego dotyczy w tej 
chwili dyskusja, to będzie pan wiedział, jakie pytania 
można zadać.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, chciałbym za-

pytać, ile razy w trakcie omawianego okresu…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panowie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

Panie Senatorze Rulewski, nie przeszkadzać senato-
rowi Kleinie.)

Panie Marszałku, Panie Ministrze, chciałbym 
zapytać, ile razy w trakcie omawianej kadencji pan 
prezydent naszej ojczyzny lub pan premier spotkali 
się z przewodniczącym Rady Europejskiej poza spo-
tkaniami Rady Europejskiej? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Oczywiście, Panie Ministrze, bardzo proszę usto-

sunkować się, jeśli pan ma taką chęć, również do tych 
pytań, które wykraczają poza zakres informacji.

Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam bardzo, nie 

wziąłem karty. Już idę.)
To może pan weźmie kartę, a w międzyczasie pan 

senator Rybicki zada pytanie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym poprosić pana o usto-

sunkowanie się do tez stawianych przez niektórych 
obserwatorów sceny politycznej i dziennikarzy, zda-
niem których w 2018 r. Polska nie weszłaby do Unii 
Europejskiej, ponieważ nie spełniałaby podstawo-
wych kryteriów kopenhaskich. To są kryteria poli-
tyczne, gospodarcze i instytucjonalne. I w zakresie 
kryteriów politycznych co najmniej 2, czyli stabilne 
instytucje demokratyczne, realizujące ideały państwa 
prawa, czy też poszanowanie praw człowieka i praw 
mniejszości… 

Jak pan oceni takie tezy, które przecież były sta-
wiane publicznie? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Chociaż pytanie nie dotyczy informacji, Panie 

Senatorze, absolutnie nie dotyczy tej informacji. No, 
nie dotyczy.

Bardzo proszę, pan senator Rulewski. 

Senator Jan Rulewski:
Już mam kartę. Dziękuję i przepraszam za nie-

przygotowanie.
Panie Ministrze, czy nie uważa pan, że powinien 

pan zmienić metodykę przekazywania tej informacji, 
zwłaszcza w zakresie ukazywania różnych stosun-
ków, problemów i konfliktów, z formy bezosobowej, 
którą pan propaguje, na formę konkretną, osobową?

Przedstawia pan w swoim sprawozdaniu Komisję 
Europejską, Radę Europejską jako takiego negatyw-
nego demiurga, który przeszkadza. Nie mówi pan, 
że ta Rada Europejska ma swoje postaci, że tam są 
ludzie, grupy państw, które ją prowadzą. I te wnio-
ski… To pierwsze pytanie.

(Głos z sali: To było niestosowne.)
I drugie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie było 

pytanie, tylko opinia. Dziękuję bardzo.)
Nie. Było pytanie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To była opinia.)



214

83. posiedzenie Senatu w dniu 2 sierpnia 2019 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)

(marszałek S. Karczewski) (Senator Jan Rulewski: Powodzenia, Panie 
Marszałku. Mamy stanowiska…)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie ma pan 
udzielonego głosu, więc proszę nie zabierać głosu. 
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.)

Pikanterii temu wszystkiemu dodaje fakt, że pewna 
grupa rozwiązań w zakresie reformy wymiaru spra-
wiedliwości w Polsce, która dzisiaj jest ochoczo kry-
tykowana przez Komisję Europejską, obowiązywała 
w momencie akcesji i w momencie wejścia Polski do 
Unii Europejskiej. To jest wystarczająco silny dowód 
na to, że zmieniły się tylko opinie, natomiast nie zmie-
niło się nic, jeżeli chodzi o stan prawny. Mam tu na 
myśli chociażby rozwiązania w zakresie wyznaczania 
i odwoływania prezesów sądów powszechnych. To 
rozwiązanie znajdujące się w przyjętej w roku 2001 
ustawie o sądach powszechnych było wręcz chwalone 
przez Komisję Europejską, ponieważ dawało, w opinii 
Komisji Europejskiej w tamtym czasie, podstawy 
do sądzenia, że wymiar sprawiedliwości będzie bar-
dziej efektywny. Bo znaczącą bolączką w polskim 
procesie akcesji do Unii Europejskiej była nieefek-
tywność wymiaru sprawiedliwości. Ustawa o sądach 
powszechnych, zakładająca m.in. tę dziś krytykowaną 
metodę wyznaczania i odwoływania prezesów sądów 
powszechnych, była uważana za słuszną i właściwą. 
To pokazuje, jak bardzo polityczny, przynajmniej 
miejscami, jest ten spór.

Co do metodyki wydaje mi się, że senator Rulewski 
miał stare notatki, ponieważ w dzisiejszym wystąpie-
niu – pamiętam, co mówiłem 15 minut temu – wyra-
ziłem tylko i wyłącznie pozytywne opinie na temat 
Rady Europejskiej i różnych jej rozstrzygnięć, czy 
to w zakresie migracji, czy to w zakresie instrumen-
tu budżetowego strefy euro, oraz tylko i wyłącznie 
pozytywne opinie na temat Komisji Europejskiej, 
w szczególności w kontekście proponowanych roz-
wiązań w zakresie dyrektywy gazowej. Tak więc 
nie wiem, na czym miałoby polegać przedstawianie 
obu instytucji jako negatywnych demiurgów procesu 
unijnego, integracji. Ma to luźny związek z tym, co 
powiedziałem na początku. Byłoby dobrze trzymać 
się jednak tego, o czym chcę powiedzieć, a nie tego, 
o co jestem podejrzewany w tej sprawie. Tak więc 
wydaje mi się, że nie ma powodu zmieniać formy, 
ponieważ w szczególności Rada Europejska, podob-
nie jak Komisja Europejska, działa jako instytucja. 
Pomimo że jest kolegium złożonym z 28 komisarzy, 
działa jako instytucja, a nie jako konkretni, z nazwi-
ska wskazywani komisarze. Obie te instytucje działa-
ją po prostu kolegialnie. Co więcej, Rada Europejska 
– Komisja Europejska w dużym stopniu również – nie 
życzy sobie tego, aby deliberacje wewnętrzne były 
przedmiotem dyskusji publicznej. Z tego właśnie 
powodu Rada Europejska jest ciałem, które obradu-
je za zamkniętymi drzwiami. Zatem byłoby czymś 

(Senator Marek Borowski: To łaskawie…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Trudno komento-
wać publicystyczne, być może spektakularne tezy…)

Proszę nie komentować, Panie Senatorze Borowski, 
nie udzieliłem panu głosu.

(Senator Marek Borowski: No, Panie Marszałku, 
ale pan…)

Ale proszę nie zabierać głosu, jeśli nie ma go pan 
udzielonego.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Marek Borowski: Ale pan reaguje bardzo 

niestosownie.)
(Senator Robert Mamątow: To pan się zachowuje 

nie fair.)
(Senator Marek Borowski: To jak ta procedura 

wygląda?)
Panie Senatorze, proszę zapoznać się z treścią 

informacji i powiedzieć, czy tam jest mowa na ten 
temat. Proszę poważnie traktować Izbę.

(Senator Jan Rulewski: Ale pan minister sam mó-
wił o praworządności.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Polska spełnia w roku 2018 kryteria kopenhaskie, 

tak lub inaczej rozumiane, w tym samym stopniu, 
w jakim spełniała je w roku 2004. I to w zasadzie 
wystarczyłoby za odpowiedź na publicystyczną, 
spektakularną, ale całkowicie pustą tezę, że mieli-
byśmy jakiekolwiek problemy z wejściem do Unii 
Europejskiej w roku 2018.

(Głos z sali: Chodźcie, wychodzimy.)
Pikanterii dodaje fakt, że znaczna część, znaczna 

grupa krytykowanych rozwiązań…
(Głos z sali: Tak, idziemy.)
(Rozmowy na sali)
Rozumiem, że odpowiedź nie podoba się na tyle, 

że państwo nie chcą jej wysłuchać.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie chcą, tak.)
Ale rozumiem, że zostanie w protokole.
Pikanterii dodaje…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: To jest właśnie 

demokracja. Dziękujemy bardzo.)
(Senator Piotr Florek: Chodźcie z nami.)
…dodaje fakt, że znaczna część…
(Senator Alicja Zając: Słabe.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do widze-

nia. Na stałe żegnamy państwa! Na stałe żegnamy! 
Dziękuję.)
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(sekretarz stanu K. Szymański) Czy w minionym okresie, tym, o którym w tej 
chwili mówimy, działo się coś dalej w tym zakresie 
w sensie formalno-prawnym? Czy zostały podjęte 
jakieś postanowienia, wskazane jakieś kierunki? Jaka 
jest ocena w tym zakresie polskiego rządu? Dziękuję.

Oczywiście uważam, że jest to typowo ideologicz-
ne, polityczne działanie…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pytanie. 
Dobrze, dziękuję bardzo.)

…niemające charakteru merytorycznego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Wach. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Panie Ministrze, ja bym chciał, żeby pan się usto-

sunkował do następującego problemu, który zresztą 
poruszył pan w wystąpieniu. Polska przyjmuje bardzo 
twarde stanowisko w zakresie neutralności klimatycz-
nej, ewentualnego osiągnięcia wymagań neutralno-
ści klimatycznej do roku 2020 i 2050. Jednocześnie 
naszym podstawowym problemem, który rysuje się 
na najbliższe lata – on jest widoczny już w tym roku 
– jest zarówno susza, jak i różne gwałtowne zjawiska 
klimatyczne. My w tym zakresie prawdopodobnie 
będziemy potrzebowali współfinansowania i pomo-
cy Unii Europejskiej. Według mnie występuje tu 
wyraźna sprzeczność. Ja rozumiem nasz opór co do 
neutralności, ponieważ my dopiero np. w tym roku 
oddajemy inwestycje nowoczesnych elektrowni wę-
glowych, które muszą pracować kilkadziesiąt lat. 

Jak pan jako polityk i jak Polska jako państwo 
zamierza pogodzić te dość sprzeczne sprawy? My 
będziemy potrzebowali ogromnej pomocy, bo jeste-
śmy strasznie narażeni na suszę i na problemy klima-
tyczne, a jednocześnie jesteśmy niejako w opozycji, 
przynajmniej werbalnej, do tego, aby się zgodzić na 
tę neutralność.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mnie z kolei szczególnie zainte-

resowała ta część pańskiej wypowiedzi, która doty-
czy procesu, drogi wchodzenia państw Zachodnich 
Bałkanów do Unii Europejskiej. Nie musimy pew-
nie dodawać, że są grupy państw – szczególnie 
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym szczególnie 

egzotycznym, gdybym państwu przynosił tutaj jakieś 
tylko i wyłącznie domysły, bo tylko taki status mogły-
by mieć opinie, kto co konkretnie chciał, powiedział, 
zrobił bądź czego nie zrobił.

Kwestia migracji z całą pewnością będzie miała 
wpływ na budżet. Jak rozumiem, w Polsce nie ma 
dyskusji co do tego, czy migracja jest poważnym 
problemem Unii, czy też nie jest. Myślę, że możemy 
się zgodzić, że migracja, presja migracyjna, nie-
kontrolowana fala migracyjna to poważne problemy 
zaburzające stabilność Unii Europejskiej. To jest 
powód, dla którego Polska co do zasady zgadza się, 
że Unia Europejska w zakresie migracji powinna 
robić więcej. Są tylko 2 warunki. Po pierwsze, po-
winna robić to, co do czego wszyscy się zgadzamy, 
że powinna robić, a nie to, co do czego przynajmniej 
niektóre państwa członkowskie się nie zgadzają. Po 
drugie, powinna to finansować w taki sposób, aby 
nie powodować nieproporcjonalnych kosztów po 
stronie polityk, którą mają własną podstawę, wła-
sną ważność, zachowują swoją aktualność. Z tego 
powodu aż tak prosto kompromisu budżetowego 
nie da się uformować. Myślę, że jeżeli tylko te 2 – 
dość poważne, przyznam – warunki będą spełnione, 
to możemy się porozumieć co do tego, aby Unia 
Europejska robiła więcej w kwestii migracji.

Jeśli chodzi o częstotliwość spotkań z przewod-
niczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, 
to szczerze mówiąc, nie prowadzę takich statystyk 
i nie znam też statystyk innych państw członkow-
skich w tej sprawie. Intensywność spotkań Rady 
Europejskiej – także nadzwyczajnych spotkań – zu-
pełnie wystarcza, jak mi się wydaje, do utrzymania 
właściwego, uzasadnionego poziomu kontaktu z prze-
wodniczącym Tuskiem. Nie widzę też jakiejś istot-
nej roli politycznej, z powodu której można by było 
przypisać tego typu nadzwyczajne spotkania. Jeżeli 
taki powód się pojawi, to z całą pewnością parlament 
podejmie się tego zadania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, przy okazji omawiania poprzed-

niego okresu pytałem pana o dyrektywę czy stano-
wisko Parlamentu Europejskiego, bodajże z listopada 
2018 r., dotyczące powiązania korzystania ze środków 
unijnych z oceną tzw. praworządności – na ten temat 
była wtedy dyskusja. 
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(senator J. Żaryn) stwach członkowskich. A więc co do zasady tę troskę, 
to zaniepokojenie niektórych państw członkowskich 
całkowicie podzielamy.

Problemem tego rozporządzenia jest to, że do 
podstawy prawnej, która odnosi się do interesów 
fiskalnych Unii Europejskiej, dolepiono, w sposób 
ewidentnie sztuczny, element polityczny, który od-
nosi się do przestrzegania zasady praworządności 
bez określenia zamkniętego katalogu kryteriów, a to 
powoduje bardzo dużą nieprzewidywalność tych 
norm. Nie wiadomo, jak one mają w praktyce działać. 
Komisja Europejska w tym sensie napisała ten projekt 
pod siebie, ponieważ dała sobie przede wszystkim 
olbrzymie kompetencje w zakresie przepowiadania, 
co w danym przypadku, wobec danego państwa, jest 
koniecznym wymogiem, a co nim nie jest. To otwiera 
olbrzymie wrota – już nie drzwi, ale wrota – do sto-
sowania podwójnych standardów tam, gdzie powinny 
panować normy. To jest poniekąd niezgodne z zasadą 
praworządności, bo jednym z elementów zasady pra-
worządności jest przecież przewidywalność prawa. To 
rozporządzenie samo w sobie buduje olbrzymią nie-
przewidywalność prawa i w tym sensie samo w sobie 
osłabia zasadę praworządności w Unii Europejskiej.

Polskie argumenty w tej sprawie – odnoszące się 
nie tylko do kryteriów, ale również do tego, na jakie 
części budżetu ma oddziaływać to rozporządzenie – 
są podzielane przez służby prawne Rady. To pokazuje, 
że polskie argumenty w tej sprawie nie mają charak-
teru politycznego, nie są wyrazem uprzedzeń. Nasze 
argumenty natury prawnej są w pełni popierane przez 
służby prawne Rady. My podnosimy te argumenty, 
jednak na razie ten element jest pozostawiany, jak 
sądzę, na sam finał negocjacji budżetowych, tak aby 
w jakiś sposób z tego wyjść. W tym kształcie to roz-
porządzenie w zasadzie mogłoby być przedmiotem 
sporu sądowego przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że na końcu 
otrzymamy akt prawny, który będzie cieszył się po-
parciem wszystkich państw członkowskich i zlikwi-
duje podejrzenia, że chodzi o dowolność, że chodzi 
o stworzenie instrumentu, który jest możliwy do 
użycia, kiedy się chce, na jakichkolwiek zasadach.

Co do neutralności klimatycznej do 2050 r. i ele-
mentów wsparcia dla najbardziej zagrożonych re-
gionów czy sektorów gospodarki to nie widzę tu 
sprzeczności. Wręcz przeciwnie, my powiedzieliśmy 
jasno, że nie podważamy intencji Unii Europejskiej 
w tej sprawie, ale zanim się na to zgodzimy, musimy 
mieć jasno rozpisaną mapę podziału obciążeń i me-
chanizmów kompensacyjnych. Jeżelibyśmy przyjęli 
ten cel dzisiaj, tzn. w czerwcu 2019 r., bez gwarancji 
w tej sprawie, to później moglibyśmy o to ewentualnie 
poprosić. Nie jestem pewien, czy ta prośba byłaby 
wystarczająco sugestywna dla państw, które musia-
łyby podjąć decyzję w zakresie rozporządzania jaki-

Polska – zdecydowanie zainteresowanych tym pro-
cesem, tą drogą wchodzenia tychże państw do Unii 
Europejskiej. No i są państwa, w przypadku któ-
rych akurat to nie leży w obszarze głębokich zain-
teresowań, co wynika też z historycznych zaszłości. 
Słusznie pan powiedział, że jednym z przeciwników 
zewnętrznych tego procesu jest na pewno Rosja. Co 
do Chin, to zostawmy to na boku, bo tu są głównie 
powody natury gospodarczej. Jednak Rosja ma swoje 
powody nie tylko gospodarcze, lecz także geopoli-
tyczne, historyczne itd.

Czy w związku z tym, że Polska jest państwem 
głęboko zainteresowanym ideą Międzymorza, a co za 
tym idzie także wchodzeniem tychże państw do Unii 
Europejskiej, udało się Polsce osiągnąć pewną pro-
pozycję, ale właśnie przez Polskę wyartykułowaną, 
takiej drogi tychże państw, by stanowiła ona realność 
z punktu widzenia ostatecznego celu? Inaczej mó-
wiąc: czy Polska widzi się tu jako reżyser tego proce-
su? Pytam o to, ponieważ my jesteśmy tu szczególnie 
zainteresowani i musimy przekonać do tego innych 
partnerów Unii Europejskiej.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Jeśli chodzi o powiązanie budżetu z zasadą prawo-

rządności, to mamy na stole cały czas ten sam projekt 
Komisji Europejskiej, który budzi wątpliwości nie 
tylko Polski, ale też paru innych państw członkow-
skich. Nie są one osadzone w przekonaniu, że nie na-
leży chronić interesów fiskalnych Unii Europejskiej, 
a tym samym europejskich podatników. W żadnym 
wypadku, Polska ma bardzo dobre wyniki, jeżeli 
chodzi o ochronę interesów fiskalnych Unii w tym 
kontekście, także w kontekście wydawania pienię-
dzy unijnych. Nie chcemy z tego rezygnować. Z całą 
pewnością elementem kluczowym wiarygodności 
procesu budżetowego jest to, aby te pieniądze były 
w pełni kontrolowane i aby nie podlegały jakimkol-
wiek defraudacjom. Należy to zawsze zaznaczać, że 
nie możemy się osuwać w kierunku państw, które 
są zainteresowane poluzowaniem norm kontrolnych 
w stosunku do pieniędzy publicznych, w tym wy-
padku unijnych. Każde pieniądze publiczne powinny 
być chronione i kontrolowane, tak aby przeciwdziałać 
malwersacjom, które są obecne w systemie wyda-
wania pieniędzy unijnych w niektórych innych pań-
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(sekretarz stanu K. Szymański) w Poznaniu szczyt w tej sprawie, który służył temu, 
aby wyjaśnić, jakie są zalety rozszerzenia, że jest to 
w interesie Unii Europejskiej, a nie jest elementem 
jakiejś daniny bezpieczeństwa czy tym bardziej da-
niny finansowej, że w dłuższej perspektywie to się 
po prostu Unii opłaca.

Udało nam się również dopiąć kompromisowy tekst 
konkluzji rozszerzeniowych na niedawnym posiedze-
niu Rady do Spraw Ogólnych. To był bardzo trudny 
proces, ponieważ tak jak rok temu objawiła się gru-
pa państw, która chciała nieprzyjęcia tych konkluzji. 
Paradoksem można nazwać fakt, że bardzo często są 
to państwa, które bardzo chętnie powołują się na swoje 
europejskie sumienie i są bardzo skłonne do tego, żeby 
rozliczać z europejskości inne państwa, w tym Polskę. 
Jednocześnie są to państwa, które działają aktywnie na 
rzecz osłabienia Unii Europejskiej, np. w Bałkanach 
Zachodnich. Bo nikt nie podważył tezy, że aktywna 
polityka rozszerzenia jest jednym z niewielu strategicz-
nych narzędzi oddziaływania Unii Europejskiej na świat 
zewnętrzny. To jest elementarz, to jest dość elementarne 
spostrzeżenie. Takich paradoksów mamy w Unii więcej, 
ale ten jest jednym z bardziej jaskrawych.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie zadaje pan senator Wcisła.
Proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, w czerwcu, bodajże 17 czerwca, 

upłynął termin składania wniosków o rozszerzenie 
sieci TEN-T. Wiem, że rząd polski zamierzał złożyć 
wniosek w sprawie Via Carpatii. Chodzi o 30 mi-
liardów zł. To akurat nie będzie najszczęśliwsze dla 
Polski, jeżeli nie zbudujemy sieci dróg śródlądowych. 
Po podpisaniu konwencji AGN możemy aspirować 
o pieniądze na rozwój sieci śródlądowej. To jest koszt 
100 miliardów zł, przedsięwzięcie bardzo długofa-
lowe. 

Moje pytanie dotyczy tego, czy Polska złożyła 
wniosek o to, by polskie drogi śródlądowe ująć w sieci 
TEN-T. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Drugie pytanie zadaje pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Mam taką prośbę, aby na moje pytanie, które zada-

łem, dotyczące liczby spotkań między najwyższymi 

miś wartościami budżetowymi – czy to wolumenami 
uprawnień do emisji CO2, czy jakimikolwiek inny-
mi instrumentami kompensacyjnymi. Ta sprawa po 
prostu została postawiona dość jasno przez premiera 
Morawieckiego, który powiedział, że jak najbardziej 
jesteśmy zainteresowani porozumieniem w tej spra-
wie, ale musimy mieć jasne gwarancje, że wybra-
ne sektory gospodarki, wybrane regiony i wybrane 
państwa członkowskie, które są najbardziej narażone 
– a Polska do nich należy – będą miały gwarancję 
mechanizmów kompensacyjnych i że te obciążenia 
będą rozłożone w sposób uczciwy, sprawiedliwy. Stąd 
pojęcie sprawiedliwej transformacji, które już przez 
ostatni rok, jak myślę, zakorzeniło się w języku unij-
nym. Myślę, że ta koncepcja ma poparcie większości 
w Parlamencie Europejskim, została też podjęta przez 
przewodniczącą elekt Komisji Europejskiej i stała 
się już elementem tego dyskursu. To również zostało 
ujęte w konkluzjach. Te konkluzje to nie tylko pol-
ski, środkowoeuropejski sprzeciw wobec 2050, ale 
również pozytywne elementy, m.in. sprawiedliwy 
charakter transformacji klimatycznej.

Jeśli chodzi o Bałkany Zachodnie, to z całą pew-
nością rosyjskie interesy mają naturę geostrategiczną, 
a chińskie interesy mają naturę handlowa, niemniej 
oba państwa są zainteresowane powstrzymaniem 
procesu rozszerzania. Proces rozszerzania z punktu 
widzenia geostrategicznego przynosi pewne konse-
kwencje, co jest dość oczywiste. Jedną z nich jest 
silniejszy związek poszczególnych państw gotowych 
do akcesji ze światem Zachodu, mówiąc najogólniej.

W polityce handlowej przynosi to konsekwencje 
definitywne. To oznacza, że polityka handlowa staje 
się polityką zintegrowaną. To oznacza, że wobec tej 
części świata mówi Unia, a nie poszczególne rzą-
dy, siłą rzeczy słabsze z punktu widzenia negocjacji 
handlowych z takim gigantem jak Chiny. To oznacza 
również wprowadzenie reżimu regulacyjnego w ta-
kich obszarach jak zamówienia publiczne, który nie 
będzie pozwalał na dowolność decyzji w tej sprawie, 
co dla każdego kraju trzeciego jest wiadomością złą, 
ponieważ ogranicza, jeśli nie eliminuje, możliwość 
używania elementów nacisku politycznego w związ-
ku z konkretnymi interesami handlowymi. To nie 
eliminuje całkowicie tego problemu. Przykładem są 
chińskie zakupy w okresie kryzysu strefy euro na 
południu, np. w Grecji. To nie eliminuje tego proble-
mu, ale z całą pewnością wprowadza transparentne 
reguły gry, które są negatywnie postrzegane przez 
aktorów zewnętrznych.

Polska jest aktywnie zaangażowana w to wszystko 
w dwójnasób. Przede wszystkim jako prezydencja 
procesu berlińskiego. Z przyjemnością przejęliśmy 
prezydencję po Wielkiej Brytanii. Niedawno odbył się 
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(senator K. Kleina) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Dziękuję.
Jeżeli chodzi o sieć TEN-T, to tego typu wnio-

skami mogą być objęte tylko te drogi śródlądowe, 
które mają istotne znaczenie dla sieci transeuropej-
skich. Nie każda droga śródlądowa może być tym 
objęta. Szczegółowe informacje w tej sprawie ma 
Ministerstwo Infrastruktury. Ja chętnie je przedsta-
wię drogą pisemną. Jednak z całą pewnością trzeba 
brać pod uwagę to jedno zastrzeżenie, tzn. że w tych 
wnioskach mogą być ujmowane tylko i wyłącznie te 
elementy, które służą rozwojowi dróg transeuropej-
skich. Taki jest sens tego instrumentu i finansowania.

Jeżeli chodzi o spotkania z przewodniczącym 
Tuskiem, to przyznam, że nie rozumiem tego zain-
teresowania. Nie znam…

(Senator Kazimierz Kleina: Konsekwentnie przy 
każdej informacji o to właśnie pytam, bo pan nie 
rozumie…)

Zaraz, tylko skończę jeden akapit i będzie pan 
mógł zapytać trzeci raz o ten bardzo poważny pro-
blem. Tylko skończę jeden akapit co do drugiego 
pańskiego pytania.

Szczerze mówiąc, nie znam państwa unijnego, 
które by urządzało jakieś specjalne protokolar-
nie odnotowywane spotkania z przewodniczącym 
Rady Europejskiej, ponieważ przewodniczący Rady 
Europejskiej jest przewodniczącym dla wszystkich 
tych państw, więc ci wszyscy szefowie rządów są 
w stałym kontakcie z przewodniczącym w ramach 
sesji Rady Europejskiej. Przewodniczący czasami 
odbywa spotkania odnotowywane protokolarnie 
z przedstawicielami krajów trzecich. To ma pewne 
uzasadnienie. Jeżeli jakiś szef rządu kraju trzeciego 
wpadnie na pomysł, żeby się spotkać z przewodni-
czącym Rady Europejskiej, to takie spotkania się 
odbywają. Myślę, że w gronie państw unijnych byłoby 
to dość egzotyczne, jeśli weźmie się pod uwagę także 
intensywność spotkań Rady Europejskiej.

Pamiętajmy również, że w momencie, kiedy roz-
poczyna się spotkanie Rady Europejskiej, konkluzja-
mi i kierunkiem politycznym Rady rządzą szefowie 
rządów, nie przewodniczący. W związku z tym prze-
wodniczący przestaje być podmiotem, który byłby 
istotny dla poszczególnych szefów rządów. Tak więc 
ja, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żeby 
którykolwiek z szefów rządów UE 28 urządzał pro-
tokolarne, z oprawą spotkania z przewodniczącym 
Tuskiem. Z całą pewnością…

(Senator Kazimierz Kleina: Ja pytam tylko 
o Polskę, a nie o inne kraje.)

Czy pan oczekuje, że Polska będzie się zachowy-
wała w specjalny sposób…

polskimi politykami a panem przewodniczącym Rady 
Europejskiej w trakcie trwania prezydencji rumuń-
skiej, dać mi odpowiedź na piśmie, bo pan mówił, że 
nie jest zorientowany, ile było tych spotkań.

Poza tym uważam – to jest już moje zdanie – że spo-
tkanie najwyższych polskich polityków z przewodniczą-
cym Rady Europejskiej jest jednak ważnym elementem 
polskiej polityki zagranicznej i powinno być ono zawsze 
eksponowane, pokazywane. To jest tylko drobny komen-
tarz do mojej prośby o odpowiedź na piśmie.

Moje pytanie jest takie. W okresie prezydencji 
rumuńskiej kolejne państwa zgłosiły chęć przystą-
pienia do strefy euro. Czy w tym okresie Polska po-
dejmowała jakieś prace, dyskusje, rozmowy w Unii 
Europejskiej dotyczące przystąpienia Polski do strefy 
euro? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Trzecie pytanie zadaje pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze!
Moje pierwsze pytanie dotyczy tematyki już tu 

podnoszonej, a mianowicie aspiracji państw do tego, 
ażeby przystąpić do Unii Europejskiej. Czy w okresie 
ostatniego półrocza nastąpił jakiś postęp w przybli-
żeniu Ukrainy do Unii Europejskiej? I czy Polska 
w tym okresie była uznawana… Czy nasze strate-
giczne interesy i nasze podejście do zjednoczenia Unii 
Europejskiej z Ukrainą były uznawane?

Drugie pytanie dotyczy cyberbezpieczeństwa i ter-
roryzmu, 2 bardzo istotnych, szczególnie w ostatnim 
czasie, aspektów funkcjonowania wspólnoty europej-
skiej. Chodzi szczególnie o cyberbezpieczeństwo. Czy 
były prowadzone prace nad wypracowaniem wspólnej 
polityki w tym zakresie, zabezpieczeniem systemów 
finansowych, energetycznych krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, prace związane z tym niebezpie-
czeństwem w cybersferze?

Trzecie pytanie dotyczy tego, czy Rumunia była 
naszym sprzymierzeńcem w podejściu do systemu 
alokacji, który wciąż wydaje się ciążyć na krajach 
europejskich, choć ostatnie sygnały po wyborach do 
Parlamentu Europejskiego wskazują na to, że wiele 
krajów przejmuje nasze podejście zarówno do sys-
temu alokacji uchodźców, jak i do systemu pomocy, 
jakiej powinna udzielać Europa krajom dotkniętym 
kryzysami migracyjnymi i wojnami. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.



219

83. posiedzenie Senatu w dniu 2 sierpnia 2019 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)

(sekretarz stanu K. Szymański) wało, ze Rada Europejska zajęła stanowisko – bardzo 
pryncypialne – w tej sprawie, zwracając uwagę nie 
tylko na łamanie prawa międzynarodowego w tym 
konkretnym przypadku, ale również na niezgodny 
z prawem międzynarodowym fakt okupacji Krymu 
i na niezgodny z prawem międzynarodowym proceder 
paszportyzacji w Donbasie. Myślę, że to był najbar-
dziej istotny element w tym obszarze.

W zakresie cyberbezpieczeństwa Unia Europejska 
przyjęła i zrealizowała, implementowała system 
wczesnego ostrzegania, jeśli chodzi o zagadnienia 
dezinformacyjne, które są dzisiaj ściśle powiązane 
z cyberbezpieczeństwem państw członkowskich Unii 
Europejskiej. To się stało przed wyborami europejski-
mi, faktycznie za prezydencji rumuńskiej. Ten sys-
tem ma być rozwijany i kontynuowany, ponieważ on 
przyniósł pewne konkluzje, pokazujące, że problem 
faktycznie istnieje i jest związany nie z chaotyczną, 
przypadkową działalnością generowaną dzięki róż-
nym możliwościom stwarzanym przez internet, tylko 
jest to działalność zaplanowana i wroga wobec państw 
członkowskich Unii Europejskiej, a także samej Unii 
Europejskiej.

Jeśli chodzi o kwestie relokacyjne, to z całą pew-
nością Rumunia jest jednym z tych państw, któ-
re sprzyjają polskiemu stanowisku. Być może nie 
jest ona tak głośna jak Polska w tej sprawie od 3 
lat, ale na pewno Rumunia jest pod tym względem 
państwem, które rozumie polskie stanowisko w tej 
kwestii. W ogóle od tego nieszczęsnego początku 
w 2015 r., kiedy podjęto decyzje relokacyjne, zmieniło 
się w Unii bardzo dużo, jeżeli chodzi o język, jeżeli 
chodzi o sposób postrzegania tego problemu. Jednak 
my czekamy na jedno – na zamknięcie problematyki 
legislacyjnej. Jest zupełnie niezrozumiałe, jak długo 
można trzymać się legislacyjnie rozwiązań, które 
dawno zostały odrzucone. Jak wiele czasu i energii 
zmarnowaliśmy, by zmagać się, w sumie na planie 
naszych realnych wyzwań migracyjnych, z detalem, 
jakim jest nieszczęsny pomysł technokratycznego 
zarządzania ruchem migracyjnym i azylowym w Unii 
Europejskiej. No, ale taka jest rzeczywistość polityki 
Unii Europejskiej. Myślę, że to też warto przemy-
śleć, bo to pokazuje, jak bardzo proces unijny jest 
odporny na sygnał polityczny. Ten sygnał polityczny 
ze strony rosnącej grupy państw jest bardzo jasny. 
Język zmienił się już dawno we wszystkich stolicach, 
przyjęliśmy konkluzje, które jasno mówią, w jaki spo-
sób należy projektować przyszłą politykę azylową. 
Jednak legislacyjnie jest tak, że ministrowie spraw 
wewnętrznych i sprawiedliwości cały czas stykają się 
z tymi samymi papierami, które jakoby sugerują, że 
przedmiotem naszych obrad nadal jest system starej 
relokacji, a to jest silnie oderwane od rzeczywistości 
politycznej państw członkowskich. Nie jest to jedyny 
przykład, ale ten jest jednym z bardziej spektakular-

(Senator Kazimierz Kleina: Nie.)
…i ostentacyjnie pokazywała przewodniczącego 

Tuska jako element zewnętrzny?
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Ministrze, moje 

pytanie jest czysto…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, w następnej kolejce.)
Nie wiem…
(Senator Kazimierz Kleina: Cały czas pytam… 

Oczekuję prostej odpowiedzi na proste pytanie. Ja 
nawet nie oczekuję odpowiedzi w tej chwili, Panie 
Ministrze…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę po-
zwolić dokończyć odpowiedzi.)

(Senator Kazimierz Kleina: Jest tylko pytanie, ile 
razy, i o nic więcej.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, nie udzieliłem panu głosu.)

Ja panu chcę wytłumaczyć, że… Bo być może 
unikniemy tych pytań kolejnym razem, gdyż pan 
powraca do tego jednego pytania dość często – teraz 
sobie przypominam. Chcę zwrócić uwagę na to, że nie 
ma praktyki, aby szefowie rządów Unii Europejskiej 
spotykali się w sposób protokolarny i celebrowany 
z przewodniczącym jednej z unijnych instytucji. 
Ten kontakt jest kontaktem ciągłym, ponieważ prze-
wodniczący jest po to, żeby realizować cele państw 
członkowskich…

(Senator Dorota Czudowska: Co, siedzi za biur-
kiem i czeka?)

…w tym Polski. Tak więc urządzanie jakichś spe-
cjalnych spotkań wydaje mi się jakimś absurdem, ale 
być może to jest odosobniona opinia. Gdybyśmy byli 
krajem trzecim, pozaunijnym, to pewnie miałoby to 
jakiś większy sens, gdybyśmy sami uznali, że prze-
wodniczący Tusk jest ważnym podmiotem dla jakichś 
naszych interesów względem Unii. Ale tak nie jest od 
15 lat, więc nie bardzo widzę sens tego ćwiczenia.

(Senator Bogdan Borusewicz: Może będziemy.)
Jeżeli chodzi o strefę euro, to nie tyle kolejne kraje 

zgłosiły wniosek o przystąpienie do strefy euro, co 
1 kraj; Chorwacja zgłosiła wniosek o dołączenie do 
systemu ERM II. To jest uściślenie faktograficzne. 
Żadne z obserwacji, które czynimy w Polsce na temat 
zmian w strefie euro wobec sytuacji pokryzysowej 
w strefie euro, nie prowadzą nas jeszcze do konkluzji, 
że powinniśmy uczynić to samo.

Jeśli chodzi o Ukrainę, to oprócz regularnego pro-
cesu związanego przede wszystkim z Partnerstwem 
Wschodnim, które nie jest ani drogą do członkostwa, 
ani czymś zastępczym wobec członkostwa, mieli-
śmy dużo poważniejsze problemy w tym czasie. 
Przede wszystkim był kolejny kryzys w Cieśninie 
Kerczeńskiej, uwięzienie marynarzy. To spowodo-
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(sekretarz stanu K. Szymański) pozwoliło wyciągnąć taki wniosek, że ta tendencja 
w jakiś sposób została powstrzymana. Jednak nie 
wiem, czy to jest dobra ocena. 

Chciałbym tu prosić pana ministra o przedstawie-
nie oceny polskiego rządu, jak polski rząd ocenia to, 
moim zdaniem, niebezpieczne dla przyszłości Unii 
Europejskiej zjawisko, tzn. poszerzanie poza zakres, 
który jest formalnie określony przez przepisy prawa, 
władzy Komisji Europejskiej. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Ministrze, troszkę o niebezpiecznym tak-

że oporze wobec sygnałów politycznych. Zarówno 
w czasie prezydencji bułgarskiej, jak i rumuńskiej 
była bardzo wyraźnie stawiana sprawa zasady pomoc-
niczości, nadinterpretacji przez Komisję Europejską 
i w ten sposób ogrywania krajów mniejszych czy kra-
jów Nowej Europy. W pewnym skrócie – można tak 
powiedzieć – przykładem tego było niefunkcjonowa-
nie de facto żółtej kartki. Była próba podjęcia pewnej 
reformy, żeby przynajmniej nie próbować oszukiwać 
parlamentów narodowych poprzez uchwalanie pew-
nych dyrektyw tuż przed wakacjami lub przerwą 
świąteczną. Niemniej jednak mam wrażenie, że pan 
Frans Timmermans próbował i ograł grupę przedsta-
wicieli COSAC po to, żeby nic nie było zmieniane. 
Tak że jest to de facto walka o przywrócenie politycz-
ności dyrektywom europejskim, tzn. możliwości ko-
mentowania ich złych skutków dla niektórych krajów, 
a nie tylko pisanie, że są kwestie pomocniczości, po 
czym ta sama komisja, która to robi, interpretuje, czy 
jest to zgodne z zasadą pomocniczości itd. 

Na ile stawiana jest ta kwestia i na ile tutaj można 
coś zrobić? To jest pierwsze pytanie.

Drugie, krótkie pytanie: czy są analizowane skutki 
porozumienia między Unią Europejską a Mercosur 
dla polskiego rolnictwa?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zada jeszcze pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam kilka pytań, 

Panie Marszałku.)
Nie więcej niż 3, a pozostałe w następnej kolej-

ności.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Dziękuję.
Panie Ministrze, pan – mogę tak to nazwać – śli-

zga się, jeśli chodzi o pytanie dotyczące kontaktów 
z przewodniczącym Rady Europejskiej. Ja jednak 

nych przykładów tego, jak Unia potrafi być odporna 
na przekazywanie sygnału politycznego, nawet tak 
silnego jak w tej konkretnej sprawie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Wcisła chciał doprecyzować swoje 

pytanie. Proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, rozumiem, że na moje pytanie 

otrzymam odpowiedź pisemną. Chcę jednak właśnie 
doprecyzować. Mówię o międzynarodowej sieci dróg 
śródlądowych, europejskiej sieci, która liczy 24 ty-
siące km. 2 tysiące 100 km zaniedbanych dróg jest 
w Polsce. I one nie są ujęte właśnie w tej sieci, bo nie 
podpisaliśmy wcześniej konwencji AGN. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Tak, tak, potwierdzam. Przekażę ścisłą informację 

na piśmie w tej sprawie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuje bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym chciał teraz zapytać pana 

o pewną sprawę w aspekcie mojego poprzedniego 
pytania. Mianowicie można było dostrzec w Unii 
Europejskiej próbę jakby wychodzenia niektórych 
działań Komisji Europejskiej w obecnym składzie 
poza traktatowe umocowania. Rodziły się tu różnego 
rodzaju spory. 

Czy w pana ocenie taka tendencja do poszerzania 
władzy Komisji Europejskiej niemającej zakorzenie-
nia w traktatach, umowach i procedurach, w prze-
pisach prawa unijnego poszerza się, czy nie? Pytam 
o to w kontekście tego, że coraz więcej spraw – nie 
tylko dotyczących chociażby opodatkowania skle-
pów wielkopowierzchniowych – Komisja Europejska 
przegrywała przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Takich przegranych spraw w ostatnich 
miesiącach było, o ile pamiętam, kilkanaście. To by 
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(senator B. Borusewicz) Europejską, to ja bym chciał podkreślić, że Komisja, 
tak jak każda inna instytucja, ma skłonność do tego, 
żeby interpretować swoją pozycję instytucjonalną 
na swoją korzyść. To nie jest jakiś fundamentalny 
zarzut, to się zdarza każdemu, w każdym państwie 
członkowskim mamy czasami tego typu tarcia in-
stytucjonalne, kto powinien mieć większe wpływy. 
Parlament w ostatnim czasie próbował znacząco po-
szerzyć swoje kompetencje, mocno broniąc koncepcji 
zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Komisji 
Europejskiej w sposób, który by skutkował znaczą-
cym ograniczeniem kompetencji Rady Europejskiej. 
Tak że myślę, że to jest codzienność każdej gry insty-
tucjonalnej, że każdy zabiega o to, żeby mieć większy 
wpływ. Robi to w dobrej bądź złej wierze, to już jest 
kwestia oceny, można mieć różne oceny w tej spra-
wie, ale to jest sprawa naturalna, nie uznawałbym 
tego za jakąś sytuację bardzo wyjątkową. Co więcej, 
traktaty często zachęcają do tego typu działań przez 
swoje nieostro zarysowane – celowo bądź niecelowo, 
to też do oceny – podziały kompetencyjne i nieostro 
zarysowane rozwiązania instytucjonalne. Takich 
przykładów jest dość dużo, chociażby jest artykuł, 
jeden artykuł, który w 2 różnych punktach rozstrzyga, 
w jakim trybie przyjmowane są decyzje dotyczące 
środowiska i ochrony klimatu, a w jakim trybie decy-
zje dotyczące polityki energetycznej. W tym drugim 
obszarze mamy zapisy mówiące jednoznacznie o tym, 
że decyzje Unii Europejskiej nie mogą wpływać na 
miks energetyczny państw członkowskich. W swoim 
czasie to był jeden z bardziej gorących elementów 
negocjacji w sprawie traktu lizbońskiego. W tym sa-
mym artykule są przepisy, które są wystarczającą 
podstawą prawną do przyjmowania legislacji co praw-
da w obszarze ochrony środowiska czy też klimatu, 
ale mającej bezpośredni skutek dla miksu energe-
tycznego państw członkowskich. To jest klasyczny 
przykład sytuacji, w której traktat, powiedzmy, nie 
pomaga w rozstrzygnięciu, w jakim trybie jakie de-
cyzje powinny być przyjmowane. Wtedy instytucje 
zainteresowane oczywiście sięgają po te rozwiązania, 
które są dla nich wygodne. Myślę, że takie przykłady 
są również w państwach członkowskich.

Sprawa żółtej kartki jest poniekąd trochę z tym 
związana, ponieważ rozwiązania, które przyjęto 
w tej sprawie pod bardzo szczytnymi hasłami ochro-
ny zasady pomocniczości, która jest zasadą silnie 
teoretyczną, bardzo różnie interpretowaną również 
w doktrynie… Stworzono system, w którym Komisja 
jest sędzią we własnej sprawie. To jest bardzo aktu-
alna uwaga do różnych dyskusji, które prowadzimy 
co do reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 
Ale ten system, który pozwala na to, by ocena za-
sadności wniosków parlamentu narodowego w spra-
wie niezgodności inicjatywy legislacyjnej Komisji 
Europejskiej z zasadą pomocniczości… Sytuacja, że 

chcę dołączyć do pytania pana senatora Kleiny i po-
prosić o informację, ile było kontaktów ze strony 
polskiej z przewodniczącym. To pytanie, moje i pana 
senatora Kleiny, ma jasny kontekst. No, były zarzuty 
ze strony PiS, że przewodniczący Rady Europejskiej 
nie reprezentuje interesów Polski…

(Senator Dorota Czudowska: Znowu?)
(Senator Alicja Zając: To nie zależy od spotkania, 

tylko od serca polskiego.)
…albo nie wspiera tych interesów.
W związku z tym w kontekście pana wypowie-

dzi powtarzam pytanie i proszę mi odpowiedzieć na 
piśmie: ile było takich bezpośrednich kontaktów?

(Senator Jan Dobrzyński: O co tu chodzi?)
(Senator Alicja Zając: Śmieszne.)
Skoro pan mówi, że nie było w ogóle… Jeżeli były 

3 spotkania, to proszę napisać „3”, a jeżeli nie było 
w ogóle, to „0”. To jest pierwsze pytanie do pana, na 
które proszę o odpowiedź na piśmie.

Drugie pytanie dotyczy rumuńskiej prezydencji 
w kontekście Ukrainy. Czy w związku z tym, że jeste-
śmy zainteresowani rozszerzeniem Unii Europejskiej 
i pozostawieniem otwartych drzwi dla Ukrainy, nie 
tylko dla Bałkanów Zachodnich… Czy Rumunia w tej 
kwestii była aktywna, czy nie? Ja pytam w kontekście 
pewnych problemów ukraińsko-rumuńskich, które 
z punktu widzenia formalnego chyba zostały rozwią-
zane. Pytanie, czy Rumunia jest tym krajem, który 
podobnie jak my wspiera ideę otwartych drzwi dla 
Ukrainy.

I ostatnia kwestia, pytanie do pana w kontek-
ście tego, co mówił pan marszałek Karczewski, in-
terwencji itd., ograniczenia możliwości zadawania 
pytań przez senatorów. Uzasadnienie było takie, że 
pytania dotyczyły procedury z art. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Czy w pana sprawozdaniu jest fragment 
na ten temat i czy może pan rozszerzyć ten fragment? 
On jest bardzo niewielki, ale jest w sprawozdaniu. 
Czy tu była także kwestia, jaki był stosunek Rumunii 
do powiązania sprawy praworządności w krajach 
członkowskich, w tym w Polsce, ze sprawami bu-
dżetowymi? Jaki był stosunek do takiej propozycji 
prezydencji rumuńskiej?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Co do kwestii konkurencji instytucjonalnej i ten-

dencji do poszerzania kompetencji przez Komisję 
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(sekretarz stanu K. Szymański) po prostu odrzucenie propozycji legislacyjnej Komisji 
po przekroczeniu jakiegoś progu. Nie mówię, żeby 
to robić ot tak, no ale 11 parlamentów narodowych, 
w tym kilka dwuizbowych, to chyba jest wystarcza-
jąco dużo, biorąc pod uwagę siłę legitymizacji demo-
kratycznej tych parlamentów. Tak? Tak że będziemy 
wracali do tej dyskusji.

Jeżeli chodzi o Mercosur, to ministerstwo rolnic-
twa oczywiście bardzo dokładnie bada konsekwencje, 
w szczególności w zakresie rolniczym… To jest je-
dyny element, który budzi kontrowersje i gdzie wy-
stępują potencjalne nierównowagi konkurencyjne. 
Premier Morawiecki wraz z prezydentem Macronem, 
premierem Belgii i premierem Irlandii byli 4 szefami 
rządów krajów Unii Europejskiej, którzy…

(Senator Jarosław Obremski: Belgia, Irlandia i…?)
Belgia, Irlandia, Francja i Polska.
…Podpisali list w tej sprawie, wyraźnie wska-

zując, że należy z ostrożnością podchodzić do kwot 
w zakresie produkcji rolno-spożywczej oraz do efek-
tywnej kontroli norm produkcji rolno-spożywczej, 
która miałaby lądować na europejskim rynku. Chodzi 
nie tylko o normy sanitarne, ale również klimatyczne, 
które w coraz większym stopniu są obecne po stronie 
europejskiej. Polityka klimatyczna już dawno nie jest 
kwestią tylko energetyki, ale również spada obciąże-
niami na produkcję rolno-spożywczą. W oczywisty 
sposób tych norm tam nie ma po prostu. Nie to, że one 
są nieprzestrzegane – tych norm nie ma w przypadku 
krajów Mercosur.

I pytania kolejne. Obawiam się, że ścisłej odpowie-
dzi na pytanie, ile było kontaktów między polskim 
premierem a przewodniczącym Rady Europejskiej, po 
prostu nie ma. Wynika to z tego, że Rada Europejska 
jest ciałem, które obraduje za zamkniętymi drzwiami 
i w trakcie posiedzeń Rady Europejskiej, jak sądzę, 
dochodzi do dziesiątków kontaktów w różnych konste-
lacjach, ponieważ kiedy są sytuacje trudne, to wszy-
scy rozmawiają ze wszystkimi. Szczerze mówiąc, 
mam nawet wątpliwości, czy premier Morawiecki 
odnotowuje te istotne fakty w postaci wymiany opinii 
z przewodniczącym rady, ponieważ one mogą być 
tak liczne, że mogą się wymykać statystykom. Tak 
więc obawiam się, że nie będę w stanie sprostać pań-
skim oczekiwaniom, by dokładnie to wylistować. Nie 
wiem też, czy przekonam premiera, by każde takie 
spotkanie odnotowywał w jakimś kajeciku, tak by 
później dzielić się z Sejmem, ile razy miał okoliczność 
rozmowy z przewodniczącym Tuskiem i być może 
na jaki temat.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze…)
Nie wydaje mi się również, żeby to były fakty 

wystarczająco doniosłe, aby tego typu statystyki 
prowadzić. Rada Europejska ma wpisane w swoją 
naturę bardzo duży poziom interakcji, w szczegól-
ności w momencie, kiedy mamy do czynienia z kry-

tym, kto ocenia, jest Komisja Europejska, jest ewi-
dentnym przykładem sytuacji, w której nie ma nieza-
leżnego arbitra. Wręcz przeciwnie, jest tu arbiter, któ-
ry jest żywotnie zainteresowany tym, aby udowodnić, 
mniej lub bardziej lapidarnie, że działa w oczywisty 
sposób lege artis i z całą pewnością kolejna inicjatywa 
legislacyjna w żaden sposób nie wpływa na zasadę 
pomocniczości, co do której wszyscy się zgadzamy, że 
jest ona najświętszą wartością, podstawą teoretyczną, 
fundamentalną, instytucjonalną traktatów europej-
skich. To jest sytuacja wysoce niedoskonała, ponie-
waż jak do tej pory nie doczekaliśmy się sytuacji, 
w której parlamenty narodowe przyjęłyby skutecznie 
i w dużym gronie przekonanie, że dana inicjatywa 
nie spełnia zasady pomocniczości, a Komisja by się 
z nimi zgodziła. Komisja za każdym razem – i to, 
szczerze mówiąc, w coraz bardziej lapidarny sposób, 
bo niektóre z tych uzasadnień mają zaledwie jedną 
stronę – twierdzi po prostu, że nie zgadza się z tą opi-
nią, w związku z czym będziemy procedować dalej. 
No, różnica między stanowiskiem, jak mówię, często 
jednostronicowym, ciała wykonawczego, podczas gdy 
po drugiej stronie mamy dajmy na to, 11 parlamentów, 
często dwuizbowych… Ta różnica jest dość kolosal-
na. Prawda? Instytucjonalny balans, równowaga jest 
zdefiniowana w samych traktatach w sposób wysoce 
niedoskonały. Polska zdecydowanie popiera działa-
nia, które by wzmocniły te mechanizmy kontrolne 
po stronie parlamentów narodowych, ale nie po to, 
żeby komukolwiek coś utrudnić, ale po to, żeby pro-
ces europejski był silniej oparty o wolę ludzi wyra-
żoną w wyborach powszechnych. Tym wyrazem są 
oczywiście wyniki wyborów powszechnych i składy 
parlamentów. Prawda? To jest dość elementarne spo-
strzeżenie demokratyczne, ale ten punkt widzenia 
jest mało popularny w Komisji Europejskiej i często 
jest to postrzegane jako instrument, który, choć ma 
bardzo silną argumentację, uzasadnienie natury de-
mokratycznej, może przynieść niepożądane skutki, 
jeżeli chodzi o stronę efektywnościową. Pytanie, co 
jest dla nas ważniejsze: czy efektywność podejmo-
wania decyzji, czy też jakość tych decyzji, czy też 
legitymizacja tych decyzji? To jest poważne pytanie 
polityczne i będziemy chcieli, żeby w odpowiednim 
momencie państwa członkowskie się wypowiedzia-
ły. Z całą pewnością Polska będzie obstawała przy 
przekonaniu, że mechanizm żółtej kartki w prakty-
ce pokazał, iż jest to mechanizm papierowy, jest to 
w zasadzie fikcja. Jeżeli naprawdę chcemy uznać, że 
zasada pomocniczości jest dla nas ważna, a parla-
menty narodowe powinny mieć swój głos w procesie 
legislacyjnym, to musimy wyposażyć te parlamenty 
narodowe w instrumenty, które będą realne, które np., 
zgodnie z zasadą czerwonej kartki, będą powodowały 
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(sekretarz stanu K. Szymański) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam jeszcze pytanie odnośnie 

do tej polityki klimatycznej. Wiemy, że w tym zakre-
sie dużo się dzieje, więc mam pytanie następujące: 
jak w ocenie polskiego rządu Unia wyobraża sobie 
całkowitą dekarbonizację – no, tam są takie przewi-
dywania, że do 2030 czy 2040 r. nastąpi całkowite 
wycofanie węgla – skoro wiadomo, że w procesie 
technologicznym produkcji stali na 1 t stali potrzeba 
800 kg węgla koksującego? A więc całkowita dekar-
bonizacja de facto oznaczałaby niezdolność do… Nie 
mówię już o innych obszarach gospodarki, gdzie wę-
giel również jest wykorzystywany nie tylko jako suro-
wiec energetyczny, ale również w innych aspektach. 

W związku z tym mam pytanie: czy w minio-
nym półroczu – odnoszę się do okresu od stycznia do 
czerwca – jakaś głębsza refleksja na temat racjonal-
ności procesu dekarbonizacji zaistniała w strukturach 
unijnych? No, odwołuję się do pewnego, nazwijmy to, 
rozsądku w tym zakresie. Czy liczba krajów, które 
w ten sposób tę problematykę widzą, wzrosła w Unii 
Europejskiej? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
I jeszcze pytanie zada pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zgodnie z zaleceniem pana marszałka poruszę 

3 kwestie, zadam 3 pytania. Pierwsze dotyczy już 
tu poruszanej kwestii Ukrainy. My mamy problemy, 
jeśli chodzi o politykę historyczną, o różnice w rozu-
mieniu polityki historycznej między nami i Ukrainą, 
co na pewno nie pomaga w zakresie przystępowania 
Ukrainy do Unii Europejskiej. Pytanie brzmi: czy 
inne państwa, zachodni sąsiedzi Ukrainy, też mają 
jakieś niewyjaśnione kwestie związane z Ukrainą, 
które mogłyby wpływać na proces akcesyjny? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy bardzo ciekawej informa-
cji, którą znalazłem, informacji o prowadzonych roz-
mowach w sprawie umowy o ułatwieniach wizowych 
pomiędzy Unią Europejską a Białorusią – to będzie 
nas dotyczyć bezpośrednio, bo ci Białorusini przede 
wszystkim do nas będą się dostawać, a dopiero potem 
jechać w głąb Unii Europejskiej – a także o jakichś 
negocjacjach w sprawie priorytetów partnerstwa. 
Czy coś więcej na ten temat mógłby pan minister 
przekazać?

I trzecia kwestia jest bardzo szczegółowa, no ale 
mnie to akurat interesuje. Chodzi mianowicie o tech-
niczne i geograficzne wymagania wojskowe dla in-

zysem dotyczącym np. tego, że konkluzje się komuś 
nie podobają albo decyzja personalna się komuś nie 
podoba. Tak? Wtedy te spotkania – ostatnio na pew-
no państwo to zauważyli – są ciągłe. Nie wykluczam, 
że w niektórych z tych spotkań bierze udział prze-
wodniczący Tusk, bo tego nie da się wykluczyć. Być 
może w wielu z nich bierze udział przewodniczący 
Tusk, ale to się dzieje za zamkniętymi drzwiami, 
więc na serio na to pytanie będzie bardzo trudno 
odpowiedzieć.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, ja 
pytam o to na serio, więc proszę…)

Ale ja mówię na serio.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, pan nie mówi 

na serio. Pan nie mówi na serio.)
Mówię ze śmiertelną powagą.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Marszałku, to w następnej części…)
Rada Europejska obraduje za zamkniętymi 

drzwiami.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pytam o kontakty 

rządu polskiego…)
No, trudno o lepszy kontakt.
(Senator Bogdan Borusewicz: …nie tylko premie-

ra, ale i pana czy innych członków rządu.)
Jedynym odpowiednikiem protokolarnym prze-

wodniczącego Rady Europejskiej jest premier…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie pytam o spo-

tkania protokolarne, pytam o kontakty.)
No to ja panu odpowiedziałem, że tej rzeczywisto-

ści nie sposób opisać, ponieważ założenia traktatowe 
są takie, że Rada Europejska obraduje za zamknię-
tymi drzwiami.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze…)
Ostatnim razem, kiedy Rada Europejska się spo-

tkała, wyłączono pole telekomunikacyjne, żeby było 
jeszcze mniej informacji z tego spotkania Rady, więc 
proszę nie stawiać przede mną zadań, które przekra-
czają…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja nie stawiam 
żadnych zadań ani nie oczekuję od pana odpowiedzi. 
Ja się do tego ustosunkuję w wystąpieniu.)

Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o zagadnienie związane z procedurą 

art. 7 traktatu, to w sprawozdaniu, które państwu 
przedstawiłem, ten fakt jest odnotowany, ponieważ 
dotyczył on wybranych posiedzeń Rady do Spraw 
Ogólnych. Nic więcej w tej sprawie do dodania nie 
mam.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski. Proszę 

bardzo.
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(senator J. Czerwiński) to muszę się zwrócić do Ministerstwa Infrastruktury, 
żeby podzieliło się swoją wiedzą sektorową, ponie-
waż to nie trafia do MSZ, nie sądzę, by tego typu 
zagadnienia w ogóle trafiały do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję. Wyrażam nadzieję, Panie Marszałku, 

że bez cenzury i bez embarga, bo ja trzymam się 
tematów.

Pierwsze pytanie – może pan już na nie odpowie-
dział, nie było mnie na sali – dotyczy wpływu pra-
worządności i kwot imigracyjnych na kształtowanie 
się budżetu. Ale konkretnie: czy będzie tu odniesienie 
wskaźnikowe, czy tylko jakiś pogląd?

Drugie zagadnienie to jest brexit, co do którego 
wiele wskazuje, że będzie miał charakter ultymatyw-
ny. Czy istnieje szczegółowa lista problemów w na-
szym ministerstwie, w pańskim resorcie, oprócz tych 
prawnych, czyli technicznych, finansowych, handlo-
wych i innych problemów organizacyjnych, związa-
nych z tym gwałtownym brexitem? Pan wspomniał 
o jednym problemie, o kwestii transportu, co jest 
rzeczywiście ważne, ale przecież jest jeszcze cała 
sfera techniki, powiązań technicznych.

Trzecie zagadnienie, Panie Ministrze, jest ta-
kie. Czy w trakcie prezydencji omawiano kwestię 
wojny celnej między Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi, powiedzmy szczerze, ograniczającej 
Polskę? Kontakty skrajnie… Nie jest to posądzenie… 
Czy ofiarą tego, w ramach środków odwetowych ze 
strony Unii, nie padnie współpraca związana z LNG? 
Czy gaz amerykański nie będzie obłożony cłami?

Już w trakcie prezydencji rumuńskiej miały miej-
sce przygotowania do zmian personalnych w Unii, 
w Komisji i w Radzie, w innych agendach. Czy nasz 
rząd prowadzi… czy wykorzystuje kontakty z pa-
nem przewodniczącym Rady Europejskiej, premierem 
Tuskiem? A jeśli tak, to czy uważa je pan za owocne? 
Jeśli nie, to dlaczego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Jeżeli chodzi o praworządność i imigrację, to fak-

tycznie mówiłem o tym w trakcie pańskiej nieobec-

frastruktury transportowej. Ma to być przygotowane 
w formie załącznika do rozporządzenia CEF. Polska 
jest tym żywotnie zainteresowana. Jeśliby pan mi-
nister mógł teraz coś o tym powiedzieć, to byłbym 
wdzięczny, a jeśli nie, to w formie pisemnej proszę 
odpowiedzieć. Najlepiej by było, gdyby w języku pol-
skim projekt tego załącznika, tych wymagań wojsko-
wych dla infrastruktury transportowej, mi podesłano. 
Byłbym wdzięczny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ponieważ są już razem 4 pytania, poproszę, Panie 

Ministrze, o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Z całą pewnością w dwustronnych stosunkach 

polsko-ukraińskich kwestie historyczne odgrywają 
bardzo ważną rolę. One istotnie wpływają na to, jak 
wyglądają nasze relacje dwustronne i jaki jest poziom 
naszych kontaktów dwustronnych, ale nie przekłada 
się to na kwestie unijne i myślę, że nie powinno się 
przekładać na kwestie unijne. Proces akcesji Ukrainy 
do Unii Europejskiej jest zapewne odłożony, znaczą-
co odłożony w czasie i to nie tylko z uwagi na to, co 
się dzieje na samej Ukrainie, za co odpowiedzialna 
jest przede wszystkim Rosja, ale również z uwagi na 
to, że Unia Europejska straciła de facto zdolność do 
rozszerzeń o strategicznym znaczeniu. Jest to obecnie 
problem polityczny o silnie teoretycznym charakte-
rze. Niemniej wszystkie działania, które zmierzają 
do tego, żeby zbliżyć porządki regulacyjne, żeby 
nasilić relacje handlowe, współpracę polityczną, są 
jak najbardziej w interesie Unii Europejskiej i jeżeli 
pojawiają się jakiekolwiek przeszkody, to nie są one 
związane z historią. One są związane z tym, że część 
państw jest wysoce niezainteresowana tym, aby Unia 
Europejska w większym stopniu dostrzegała proble-
my wschodu Unii czy też wschodu Europy, jak jest 
w tym przypadku.

Jeżeli chodzi o umowę wizową Unia Europejska – 
Białoruś, to przekażę odpowiedź na piśmie, ponieważ 
nie mam jasności w tej sprawie.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową o prze-
znaczeniu militarnym, to powiem, że w tym obszarze 
Polska jest uczestnikiem procesów PESCO, ponie-
waż jest to jedna z tych dziedzin, w której mamy 
do czynienia ze zbieżnością celów NATO i Unii 
Europejskiej. Myślę że to są jedne z najbardziej za-
awansowanych procesów PESCO, w których Polska 
bierze udział. Jeżeli chodzi o zagadnienia techniczne, 
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(sekretarz stanu K. Szymański) możliwie niewielkie, ale te koszty się muszą pojawić 
właśnie z uwagi na to, że oprócz zagadnień regula-
cyjnych są jeszcze zagadnienia fizyczne, technicz-
ne. Takim zagadnieniem technicznym w przypadku 
Wielkiej Brytanii jest fizyczna dostępność rynku bry-
tyjskiego za sprawą geografii, wyspiarski charakter 
tego rynku. To będzie bardzo trudne do skompenso-
wania. Dotychczasowe punkty dostępu tego rynku… 
Eurotunel był projektowany, jeżeli chodzi o przepu-
stowość, pod kątem kraju, który już od dawna był 
członkiem wspólnego rynku i członkiem unii celnej. 
I tam i tak jest trudna sytuacja. Pamiętają państwo, 
że Calais jest znaną miejscowością właśnie z uwagi 
na to, że jest tam bardzo trudno zarządzać ruchem to-
warowym, osobowym, ale to się udaje. W przypadku 
zaburzenia porządku regulacyjnego wspólnego rynku 
spodziewamy się nieuchronnych konsekwencji nega-
tywnych dla przepustowości tego głównego kanału 
dostępu fizycznego do rynku brytyjskiego.

Są prowadzone działania, które mają temu prze-
ciwdziałać. My jesteśmy w kontakcie z administra-
cją francuską, która robi wszystko, co może, aby na 
gruncie prawa europejskiego zdelokalizować część 
działań formalnych, które będą potrzebne na wy-
padek, gdyby pojawiły się odprawy celne. To jest 
oczywiście możliwe do zrobienia, ale bardzo trudne 
i generujące olbrzymie koszty. Są próby stworzenia 
alternatyw w postaci dostępności promowej do ryn-
ku brytyjskiego, ale na dzisiaj nie wyglądają one na 
bardzo poważną kompensację załamania fizycznych 
relacji wymiany na skutek ewentualnego bezumow-
nego brexitu.

Oczywiście Polska od kilkunastu miesięcy pro-
wadzi działania międzyresortowe w tej sprawie. 
Prowadziliśmy je również wtedy, kiedy nikt nie 
wierzył w to, że brexit może być przeprowadzony 
bez umowy, w sposób chaotyczny, całkowicie nie-
przewidywalny. Staraliśmy się zwracać uwagę przede 
wszystkim środowisk gospodarczych na tę ewentu-
alność, ponieważ oprócz tego, co my możemy zrobić 
na poziomie prawa Unii Europejskiej, i co zostało 
zrobione, czy na poziomie prawa krajowego, co też 
zostało zrobione, znaczna część tej rzeczywistości 
to jest rzeczywistość, która jest tylko w kontraktach. 
Poszczególne modele biznesowe, łańcuchy wartości są 
znane tylko i wyłącznie uczestnikom wymiany han-
dlowej. I tutaj administracja niewiele może pomóc. 
To sami uczestnicy gry rynkowej muszą odpowie-
dzieć sobie na pytanie, w jaki sposób zareagować na 
sytuację, w której może się okazać, że dotychczaso-
wy model funkcjonowania zostanie z dnia na dzień 
unieważniony. To jest bardzo poważna perspektywa, 
która w moim przekonaniu nie była traktowana dość 
serio przez znaczną część uczestników życia gospo-
darczego, ale mam nadzieję, że te najbliższe miesiące, 
które – jak myślę – jednoznacznie nam pokazują, 

ności, zwracając uwagę na to, że polskie wątpliwości 
co do rozporządzenia warunkującego korzystanie 
z budżetu od przestrzegania zasady praworządności 
są podzielane przez służby prawne Rady i utrzymu-
jemy w tej sprawie poważny spór na poziomie Rady 
do Spraw Ogólnych.

Jeżeli chodzi o imigrację, to Polska nie wyklucza 
większego zainteresowania Unii, co się może wiązać 
z konsekwencjami finansowymi. Ale oczekujemy, 
że kompromis będzie zrównoważony, że nie będzie 
opierał się na przekonaniu, że można łatwo przenieść 
środki z polityki rolnej czy spójności na migrację 
i w ten sposób załatwić problem. Krótko mówiąc, 
poziom ambicji w tej sprawie będzie uzależniony od 
tego, czy pojawią się nowe pieniądze, czy nie. Jeżeli 
nie pojawią się nowe pieniądze, to poziom ambicji 
w sprawie migracji będzie musiał być obniżany.

Jeżeli chodzi o wojnę celną pomiędzy Unią 
Europejską i Stanami Zjednoczonymi, to jest to oczy-
wiście scenariusz hipotetyczny. Polska robi wszyst-
ko, aby do realizacji takiego scenariusza nie doszło, 
z różnych powodów. I nie chodzi tylko i wyłącznie 
o partykularne cele Polski. Widzimy w tym potencjal-
ne poważne szkody polityczne, których powinniśmy 
unikać.

Jeśli chodzi o zagadnienia personalne, to akurat 
tutaj trudno o bardziej dosadny przykład sytuacji, 
w której kontakty z odchodzącym przewodniczącym 
Rady Europejskiej nie mają większego znaczenia. 
Cały ten proces jest nakierowany na to, aby wybrać 
skutecznie, jak państwo wiedzą, następcę przewodni-
czącego Tuska. Oczywiście cały ten proces – mówię 
o obiegu, zbieraniu informacji itd. – był organizowany 
przez sekretariat przewodniczącego Tuska. Nie chcę 
tutaj nikomu niczego ujmować, ale powiem, że sens 
tego procesu jest taki, aby znaleźć osobę, która będzie 
pełniła tę funkcję po ustaniu kadencji przewodniczą-
cego Tuska. Tak więc siłą rzeczy ma to ograniczone 
znaczenie.

Jeżeli chodzi o brexit, to z całą pewnością naj-
ważniejsze skutki miałby brexit bezumowny. Mówię 
o skutkach od strony regulacyjnej, handlowej, certyfi-
kacji, dostępu do rynku. Dlatego zwróciłem uwagę na 
dostępność rynku transportowego, tak w przypadku 
transportu kołowego, jak i transportu lotniczego, po-
nieważ jest to krwiobieg dla gospodarki. Nie sposób 
wyobrazić sobie obniżania kosztów handlowych bez-
umownego brexitu bez zabezpieczenia dostępności 
rynku usług, ponieważ warunkuje ona efektywną, 
fizyczną, techniczną, można powiedzieć, zdolność 
do prowadzenia działalności handlowej w przypadku 
dóbr.

Jeżeli chodzi o zagadnienia regulacyjne, to myślę, 
że jesteśmy przygotowani na to, żeby koszty były tu 
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(sekretarz stanu K. Szymański) na pytanie dotyczące kontaktów z przewodniczącym 
Rady Europejskiej, który przecież na razie jeszcze 
jest przewodniczącym i bierze udział w przemianie 
kadrowej jako aktywny uczestnik, nie jest tylko tym, 
kto opróżnia biurko.

Chodzi mi o 2 zagadnienia. Jedno poruszył pan 
senator Czerwiński, a ja będę je zgłębiał. W budże-
cie pojawiła się czy pojawia się pozycja dotycząca 
przygotowania infrastruktury wojskowej do ewentu-
alnej wspólnej polityki wojskowej, obronnej. Pytanie 
brzmi: czy my występujemy już z jakimiś propozy-
cjami, np. w zakresie dróg? Znajdują się przecież na 
terenie Polski takie małe ośrodki polityki obronnej.

I drugie zagadnienie. Czy rząd Polski zamierza 
pomóc w problemie – może to niewskazane – doty-
czącym pobytu Polaków dotychczasowo osiedlonych 
na różnych zasadach… Strona brytyjska sygnalizuje, 
że jesteśmy grupą emigrantów zarobkowych o naj-
niższej aktywności, co oznacza, że jeśli ci Polacy nie 
zarejestrują się w planach, powiedzmy, brytyjskich, 
to po prostu wrócą do Polski, a nie trzeba przewidy-
wać, jakie to wywoła skutki. Czyli, innymi słowy, 
nasze służby konsularne mogłyby pomóc Polakom 
i wyjaśnić ten być może dość skomplikowany proces.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Rejestracja Polaków mieszkających na Wyspach 

Brytyjskich i znajdujących się w różnej sytuacji praw-
nej, też w różny sposób funkcjonujących na Wyspach 
pod kątem zawodowym, jest procesem łatwym, opar-
tym na aplikacji mobilnej, która nie stwarza żadnych 
przeszkód. Tzn. nie zauważyliśmy, żeby był to proces, 
który miałby w sobie wbudowane jakieś przeszkody, 
które realnie utrudniałyby przeciętnemu odbiorcy 
proces rejestracji. Ta rejestracja jest konieczna z uwa-
gi na to, że w przypadku porozumienia bezumownego 
w szczególności, ale również w tym drugim przypad-
ku, musimy mieć jasność, kto zdołał nabyć prawa 
w związku z pobytem na Wyspach przed datą wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Prawa nabyte 
będą chronione w pełni tak umownie, jak i ustawo-
wo, ale zakres podmiotowy musi być oparty o reje-
strację w urzędach brytyjskich. To jest, jak myślę, 
dość racjonalne założenie. Zakładamy, że polityka 
migracyjna Wielkiej Brytanii po ustaniu członko-
stwa się po prostu zmieni – wtedy Wielka Brytania 
jako państwo trzecie będzie miała pełne prawo, pełne 
kompetencje do tego, żeby robić ze swoja polityką 
migracyjną dokładnie to, co chce. Przedmiotem za-

że zmierzamy do negatywnego scenariusza, będą 
bodźcem do wystarczająco pogłębionej refleksji, żeby 
obniżyć te koszty również po stronie uczestników, 
po stronie kontraktowej. Niemniej sytuacja jest na 
tyle poważna, że ja osobiście nie wierzę, że można te 
koszty skompensować do zera, że proces bezumow-
nego brexitu może być bezkosztowy. Będzie on miał 
olbrzymie konsekwencje – dla obu stron oczywiście 
– które dzisiaj do końca nie są znane, ponieważ jest 
to sytuacja bezprecedensowa, w szczególności jeżeli 
chodzi o nagłość.

Jedną z kluczowych zalet wyjścia, o której rzadko 
wspominano, szczerze mówiąc, bo koncentrowali-
śmy się na kwestiach rozliczenia finansowego czy 
praw obywateli – absolutnie kluczowych, bez nich 
nie ruszymy z kolejnymi negocjacjami dotyczącymi 
nowych relacji między Wielką Brytanią a UE 27 – ale 
nie mniej ważną zaletą umowy wyjścia był przypi-
sany do niej okres przejściowy. Zakładano, że przez 
przynajmniej 2 lata – była możliwość przedłużenia 
– Wielka Brytania będzie uczestnikiem wspólnego 
rynku i unii celnej, czyli dla uczestników życia gospo-
darczego w zasadzie miałoby się nic nie zmienić po 
to, żeby wejść łagodnie w scenariusz nowych relacji 
negocjowanych w tym samym czasie, który by już 
przedstawiał wersję tych relacji zgodną z oczekiwa-
niami obu stron. To i tak było mało czasu. 2 lata, 
może trochę więcej to i tak było mało, ale był jakiś 
czas na działania adaptacyjne. Dzisiaj bezumowny 
brexit może oznaczać, że tego komfortu ani my, ani 
uczestnicy życia gospodarczego nie będziemy mieli. 

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo. 
Panie Ministrze, co jakiś czas z Unii słyszy się 

głosy o powrocie do koncepcji tworzenia wspólnej 
europejskiej armii. Czy jest to temat aktualny? I kto 
jest największym zwolennikiem takiego pomysłu? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Prosiłbym o taką szczegółowość, jaką pan ostat-

nio zaprezentował, a której nie było w odpowiedzi 



227

83. posiedzenie Senatu w dniu 2 sierpnia 2019 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)

(sekretarz stanu K. Szymański) że współpraca w zakresie polityki obronnej w Unii 
Europejskiej jest sensowna, ale tylko wtedy, kiedy 
jest synergiczna w stosunku do NATO, w praktyce 
oznacza m.in. dobór takich projektów, które mają ten 
sam cel, tak aby nie robić w tym samym czasie rzeczy, 
które są rozbieżne. Bo nie chodzi o sprzeczność – ja 
oczywiście nie zakładam, żeby gdziekolwiek wystę-
powała jawna sprzeczność. My chcielibyśmy uniknąć 
rozbieżności tych wysiłków, ponieważ zasób środków 
jest jeden i powinien być wykorzystywany w jed-
nym celu – zgodnym z polityką obronną państwa, 
ale również zgodnym ze zobowiązaniami państwa 
jako członka NATO. I przez ten pryzmat będziemy 
oceniali wszelkie inicjatywy, także nowe inicjatywy 
w zakresie polityki obronnej Unii Europejskiej.

Za tym też oczywiście stoi pytanie o armię euro-
pejską. Ja myślę, że pojęcie armii europejskiej funk-
cjonuje w języku politycznym po to, żeby w sposób 
łatwy i czytelny zobrazować kierunek działania. 
Jednak gdybyśmy zadali sobie pytanie, co by to miało 
w praktyce oznaczać, musielibyśmy dojść do przeko-
nania, że na gruncie traktatów powołanie czegoś, co 
naprawdę mogłoby być nazywane armią europejską, 
czyli nie tylko zasobem wspólnym, który, załóżmy, 
występuje pod jedną, wspólną flagą, ale również ma 
zdolności bojowe i zdolność do podejmowania decyzji 
dotyczących wyprowadzania wojska z koszar… To 
jest w efekcie prawdziwa armia, to nie jest armia, 
która sobie gdzieś siedzi. No, to jest bardzo dalekie 
od zdolności politycznych i instytucjonalnych Unii 
Europejskiej, więc raczej nazwałbym to próbą obrazo-
wania, czytelnego obrazowania. Jednak co do zasady, 
to zgadzamy się z tym, że Unia Europejska mogła-
by robić więcej w zakresie swojego bezpieczeństwa, 
pod warunkiem że nie byłyby to działania odrębne, 
odśrodkowe w stosunku do głównej platformy bez-
pieczeństwa, jaką jest NATO. Myślę, że ten pogląd 
w znakomitej większości państw członkowskich jest 
przez nie podzielany i nie jest on dzisiaj przedmiotem 
jakiejś namiętnej dyskusji. Niektóre państwa trochę 
inaczej dobierają język w tej sprawie, może trochę 
ostrożniej.

Zwrócę uwagę, że nawet prezydent Macron w ta-
kim manifeście, artykule programowym przed wy-
borami europejskimi… A Francja, powiedzmy, jest 
postrzegana jako kraj, który byłby bardziej zaintere-
sowany niż inne kraje budowaniem odrębności czy 
jakiejś autonomii strategicznej Unii Europejskiej. 
Nawet prezydent Macron w bardzo krótkim tak na-
prawdę tekście, mówiąc o polityce obronnej, zwró-
cił uwagę na konieczność porozumienia z NATO. 
To jest bardzo dobry sygnał, ponieważ to oznacza 
rosnący poziom realizmu, jeżeli chodzi o te fak-
tyczne inicjatywy w zakresie polityki obronnej Unii 
Europejskiej, które, jak mówię, mogłyby być bardziej 
ambitne. One będą się spełniały nie tylko w zakre-

interesowania strategicznego, kluczowego polskiego 
rządu było zabezpieczenie wszystkich praw nabytych 
wszystkich obywateli polskich, którzy przebywali 
na Wyspach przed datą wyjścia – zgodnie z mode-
lem ochrony tych praw, który jest przyjęty w prawie 
unijnym. Tak? Czyli nie zgodnie z wolą taką lub inną 
polityczną, ale zgodnie z zakresem tych praw, które są 
objęte ochroną, bardzo hojną ochroną, praw obywa-
teli na gruncie ustawodawstwa unijnego. To dotyczy 
nie tylko dostępności rynku pracy, form wspierania, 
poszukiwania pracy. Dotyczy to również tak poważ-
nej rzeczy jak koordynacja świadczeń społecznych. 
Polacy wbrew niektórym opiniom są jedną z najbar-
dziej zaktywizowanych zawodowo grup społecznych 
w Wielkiej Brytanii – bardziej niż w Polsce w tym 
minionym okresie, choć teraz może to wyglądać 
inaczej. Tak więc naturalnie są bardzo poważnym 
płatnikiem składek na różnego typu ubezpieczenia 
czy zabezpieczenia społeczne. Te składki nie mogą 
pozostać bez ochrony na wypadek, gdyby te osoby 
np. zdecydowały się na pobieranie tych świadczeń 
gdzieś indziej, co jest przecież prawdopodobne i cał-
kowicie możliwe. Unijne zasady koordynacji świad-
czeń zapewniają pełną ochronę tych składek, tak aby 
one nie zasilały świadczeń kogoś innego. I to też jest 
przedmiotem tej ochrony, ale oczywiście warunkiem 
koniecznym jest rejestracja.

Ta rejestracja przebiega w sposób bardzo opóźnio-
ny – nie wiem, dlaczego tak jest. My zachęcamy, także 
przez sieć konsulatów, która jest rozwijana na terenie 
Wysp, do tego, żeby to zrobić. Oczywiście jeszcze 
wciąż mamy dużo czasu, ale nie należy tego odwlekać 
zanadto, bo jest to bardzo ważny fakt dla przyszłego 
egzekwowania swoich praw po ustaniu członkostwa. 
Jest to jeden z ważniejszych elementów polskich dzia-
łań konsularnych na Wyspach i do tej pory, szczerze 
mówiąc, nie napotykaliśmy na żadne problemy w tej 
sprawie. Administracja brytyjska w sposób bardzo 
rzetelny współpracowała z naszymi służbami, tak aby 
ta rejestracja mogła przebiegać właśnie bezkolizyjnie, 
bezproblemowo i możliwie szeroko.

Jeśli chodzi o mobilność wojskową, to ten problem 
w całej Europie Środkowej wypłynął z największą siłą 
w trakcie niedawnych, już teraz dawnych, manewrów 
wojskowych NATO. Okazało się, że w naszej części 
Europy nawet przy zabezpieczeniu zdolności mili-
tarnej nie mamy właściwego poziomu mobilności. 
To ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa, dla-
tego stawiamy nacisk na to w inicjatywach objętych 
współpracą strukturalną PESCO. Polska w tej sprawie 
robi dużo i chcielibyśmy, żeby również w ramach 
programów unijnych ta sprawa była rozwijana, po-
nieważ ona jest zbieżna z naszymi zobowiązania-
mi w ramach NATO. Nasze polityczne założenie, 
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(sekretarz stanu K. Szymański) przez Unię Europejską osiągnięcia neutralności kli-
matycznej do roku 2050.

Polityka klimatyczna urasta do kwestii podstawo-
wej w Unii Europejskiej i na świecie. Myśmy w kraju 
od tego tematu stronili, był on dla nas niewygodny, 
ale praktyka życia codziennego i zaskakująca, jakby 
się wydawało, szybkość zmian w tym zakresie spowo-
dowały nawet pewną zmianę opinii publicznej, która 
do niedawna dość jednoznacznie stała przy węglu, 
tak bym powiedział, czy przy tym modelu energetyki 
zawodowej.

Jeżeli chodzi o porozumienie paryskie, które było 
pierwszym poważnym porozumieniem w tej mierze, 
to ono właściwie bazowało, mimo różnych trudno-
ści, na pewnych danych konkretnych, a mianowicie 
dotyczyło ograniczenia wzrostu temperatury, o wiel-
kość do 2°C, a ten postulat z kolei był wynikiem 
modelowania klimatycznego, które jest niezwykle 
trudne, mało precyzyjne i, powiedzmy sobie, było 
kontestowane przez oponentów ograniczeń w zakresie 
energetyki i emisji CO2.

Trzeba sobie powiedzieć, że jest prawdą, iż mo-
dele – których jest obecnie na świecie bardzo wiele, 
bo ta tematyka rozwija się ze względu na zapotrze-
bowanie, jak również ze względu na wzrost mocy, 
powiedzmy, maszyn obliczeniowych, komputerów, 
a więc to postępuje… Tych modeli jest więc multum. 
Niemniej jednak wnioski zaczynają się rysować dość 
wyraźne. I kolejne, powiedzmy, wymagania, kolejne 
prognozy dotyczące wzrostu średniej temperatury 
wydają się bardziej prawdopodobne niż te czynione 
wcześniej.

Ale trzeba powiedzieć, że wszystko, co nastąpiło 
w tym zakresie, następuje… My nie znamy przyszło-
ści, możemy co najwyżej przedłużać trendy, jeżeli 
chodzi o stan faktyczny, a nie modelowy. A więc 
wszystko, co następuje, w stosunku do modeli wyglą-
da groźniej, przebiega gorzej i szybciej, niż to wynika 
z modeli, np. z modelu oksfordzkiego, który w kilku 
wersjach jest właściwie traktowany jako bazowy.

Mam wrażenie, że nasza niedoskonała, niemniej 
jednak bardzo sugestywna opinia, która bazuje na 
tym, czego doznajemy i co sami obserwujemy – 
w krótkim horyzoncie czasowym, bo w większości 
przypadków dotyczącym kilkudziesięciu lat – po-
twierdza to, że właściwie zmiany klimatyczne, wzrost 
temperatury i związane z tym zjawiska następują. 
Polska należy do krajów, w których to jest również 
widoczne. Tak, tu również jest to widoczne. Zmiana 
cyrkulacji, większa liczba dni z temperaturą powy-
żej 30°C i, powiedzmy, rosnący udział cyrkulacji 
południkowej oraz napływ ciepłego powietrza, jak 
również obserwacje geologiczne – np. poziomu wód 
gruntowych, stepowienie w zakresie środkowego pasa 
Polski, tzn. Wielkopolski i np. Łódzkiego, występu-
jące już braki wody, zarówno do celów rolniczych 

sie budowania jakichś zdolności interwencyjnych, 
co już ma miejsce – w przypadku krajów chcących 
podejmować taką działalność, bo to jeszcze nie jest 
polityka uwspólnotowiona – ale w dużym stopniu 
będzie się to realizowało przez to, co Unia ma na 
pewno, czyli przez zdolność redystrybucyjną wyra-
żoną w budżecie. I tutaj Polska jest konstruktywnie 
nastawiona na poszukiwanie kompromisu, to nie jest 
dla nas tabu, ale oczywiście ta kołdra ma swoją szero-
kość. Prawda? W związku z tym jeżeli w tym samym 
czasie słyszymy, że budżet ma zmierzać w kierunku 
1% DNB, to stawiamy pytanie: skąd wziąć pieniądze 
na tak daleko idące plany? Niektóre z tych planów są 
rysowane bardzo ambitnie w sytuacji, kiedy musimy 
spełniać oczekiwania rozwojowe, różne oczekiwania: 
w zakresie polityki rolnictwa, polityki struktural-
nej, spójności, migracji, w końcu obronności. No, 
tutaj potrzeba odrobiny realizmu. Niektóre państwa 
członkowskie jednym tchem mówiły nam, że mamy 
zrobić skok jakościowy z zakresie migracji i obron-
ności i jednocześnie domagały się jeszcze mniejszego 
budżetu. Wydaje się, że to nie jest realistyczne podej-
ście. Myślę, że gdyby w polskim Sejmie ktoś przy-
szedł i powiedział, że nagle mamy się zająć czymś 
niezwykle kosztownym, i jednocześnie powiedział, 
że będziemy obniżali poziom budżetu w stosunku do 
PKB, to raczej byłby przyjęty jako ktoś, kto nie składa 
realistycznych oczekiwań. To byłoby coś w rodzaju 
wishful thinking. W Unii te same zasady działają czy 
powinny działać w stosunku do budżetu. Tak więc my 
delikatnie przypominamy o tym, że poziom ambicji 
w tej sprawie jest uzależniony od tego, czy naprawdę 
chcemy to razem sfinansować.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Lista osób pragnących zadać pytanie została wy-

czerpana.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Dziękuję.)
Informuję, że pan minister zobowiązał się do 

udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez panów senatorów: Kleinę, Wcisłę, Borusewicza 
i Czerwińskiego.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Wach.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja chcę powiedzieć krótko o polityce klimatycznej 

i związku tego tematu z problemem postulowanym 
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(senator P. Wach) ale w długiej perspektywie nie poradzimy sobie bez 
współpracy i bez współfinansowania ze strony Unii 
Europejskiej. Mając w tym zakresie złą opinię, po-
garszamy swoje szanse, a jesteśmy krajem bardzo 
narażonym, krajem bardzo suchym i wbrew pozorom 
tym, który poniesie olbrzymie konsekwencje zmian 
klimatu. Jeszcze raz trzeba wyraźnie powiedzieć, że 
właściwie nie znamy przyszłości i że modelowanie 
w tym zakresie jest niedoskonałe. A to, co my sami 
obserwujemy i co obserwują inni ludzie naciskający 
na parlamenty w swoich krajach, to fakt, że zmiany 
następują szybko. Trzeba gwałtownie zrobić coś w tej 
sprawie.

Czas uczciwie powiedzieć, że to całe modelowa-
nie, które, jak wspomniałem, jest coraz doskonalsze, 
nie odpowiada w sposób dostateczny na pytanie o to, 
czy gdyby całkowicie zaprzestać emisji dwutlenku 
węgla powodowanej przez człowieka, sytuacja szybko 
powróciłaby do stanu poprzedniego. Żadnej takiej 
gwarancji nie ma. Ludzie są wystraszeni. Problemy, 
które już następują, powodują, że nikt więcej nie bę-
dzie nas tolerował w związku z, po pierwsze, dużą 
konsumpcją i dużym spalaniem węgla kamiennego, 
a po drugie, aroganckim stanowiskiem w sprawach 
klimatycznych.

Dlatego apeluję. Sytuacji gospodarczej…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął, 

panie Senatorze.)
…z dnia na dzień nie zmienimy, ale musimy ko-

niecznie zmienić nasze podejście, jak również werba-
lizację dotyczącą tych problemów. Dziękuję.

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

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Bardzo żałuję, że nie mogłem zadać pytań w cza-

sie pana wystąpienia. Niestety w dniu dzisiejszym 
sposób prowadzenia posiedzenia przez pana mar-
szałka Karczewskiego uniemożliwiał nam zadawanie 
takich pytań. Bardzo żałuję, że tak się stało. Mam 
czasami takie wrażenie, że kiedy pan minister przy-
chodzi tutaj z tematem Unii Europejskiej, to mar-
szałek Karczewski rozumie naszą dyskusję w taki 
sposób, że cokolwiek wykracza poza kwestię Unii 
Europejskiej, to w ogóle nie należy do przedmiotu. 
No, a jakże tak można mówić? Przecież polityka za-
graniczna jest funkcją zarówno naszych wewnętrz-
nych stosunków w Unii Europejskiej, jak i naszego 
stosunku do pozostałych partnerów. I jeżeli nasza 
polityka zagraniczna od lat bardzo mocno wychy-

i wegetacji, jak też, chwilowo, dla niektórych miast 
– wskazują, że problem jest poważny.

Jeżeli chodzi o naszą energetykę i politykę węglo-
wą, to powiedziałbym, że politycznie my z węglem 
już skończyliśmy. Wszystkie partie, które wypowia-
dały się na ten temat – również partia rządząca bardzo 
delikatnie zaczyna to akcentować – mówiły o ko-
nieczności stopniowego wycofywania się z użycia 
węgla i o konieczności zwiększenia udziału źródeł od-
nawialnych, w tym fotowoltaiki. W prasie znajdziemy 
wiele informacji na ten temat, nie chcę więc rozwijać 
tego specjalnie. Niemniej trzeba sobie powiedzieć, 
że również premier ostatnio wyraźnie na ten temat 
się wypowiadał – i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. 
W praktyce jednak jesteśmy przywiązani do węgla, 
i to, wydaje się, na długie lata, ze względu na proces 
inwestycyjny – nawet nie ze względu na wydobycie 
i być może nie ze względu, przynajmniej nie w ta-
kim stopniu jak kiedyś, na zatrudnienie w kopalniach 
śląskich, ponieważ import węgla jest u nas olbrzymi, 
i to z kierunku, który uznajemy za niekorzystny, bo 
uzależniający politycznie. Chodzi tu o Rosję.

W całej sytuacji, którą tu rysuję… Mogłoby się 
wydawać, że związek tego wszystkiego z dzisiejszym 
tematem jest słaby, ale on wcale nie jest słaby, dlatego 
że opinia publiczna w Unii Europejskiej, gdzie w wie-
lu krajach zjawiska klimatyczne przynoszą bardzo 
niekorzystnie efekty, zarówno w postaci braku wody, 
obniżania się poziomu rzek, jak również w postaci – 
to jest u nas jeszcze niedostrzegalne – zwiększonej 
migracji… My często mówimy o biedzie, a w szcze-
gólności o wojnie, jako głównym czynniku, który 
powoduje presję migracyjną, ale naprawdę silna i stała 
presja migracyjna jest i będzie związana ze zmianami 
klimatycznymi i wyraźnym wzrostem demograficz-
nym na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. I nie bę-
dziemy w stanie temu przeciwdziałać. Tu w przyszło-
ści nie pomogą traktaty i nie pomogą druty kolczaste.

Kwestia ograniczania emisji CO2 jest kwestią klu-
czową. Unia to dostrzegła i my nie możemy być tutaj 
w opozycji. Pan minister dobrze się wyraził, mó-
wiąc, że my w zasadzie nie jesteśmy… że ewentualnie 
chcielibyśmy do tych paktów, które miałyby mieć 
miejsce, i regulacji, które z nich wynikną, dojść przy 
pewnych gwarancjach, które by nam na to pozwoli-
ły. To w zasadzie jest słuszne stanowisko. Niemniej 
jednak nasze wypowiedzi i dotychczasowe stanowi-
ska powodują, że opinia publiczna w wielu krajach 
jest przeciw nam w tej kwestii. I trzeba to wyraźnie 
zmienić. My potrzebujemy pomocy w tym zakresie.

Co prawda rząd ogłosił program o kosztowności 
mniej więcej 15 miliardów zł dotyczący zaopatrze-
nia w wodę, budowy zbiorników wodnych i stopnio-
wego rozwiązywania problemu ewentualnej suszy, 
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(senator A. Pociej) Spraw Zagranicznych i zarówno ja, jak moi kole-
dzy, którzy są w delegacji do Rady Europy z Prawa 
i Sprawiedliwości, w ogóle nie rozumiemy tej decyzji, 
jesteśmy zszokowani. My na forum, w zgromadzeniu 
parlamentarnym głosujemy przeciwko, ponieważ tak 
podpowiada nam, parlamentarzystom z obu formacji, 
doświadczenie i zrozumienie tego. To ja nie rozumiem 
w takim razie, skąd ten dysonans i co go spowodo-
wało. Dziękuję bardzo.

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem też poruszony faktem, że na koniec ka-

dencji w Senacie pobrzmiewa cenzura, i to cenzura 
wprowadzona przez urząd, urząd marszałka, który 
nieoczekiwanie ograniczył możliwość zadawania 
wyraźnie merytorycznych pytań, notabene pytań, 
do zadawania których właściwie w swoim wystąpie-
niu zapraszał sam pan minister. Ja to tłumaczę na 2 
sposoby. Po pierwsze, tym, że zbliżająca się kampa-
nia wyborcza – ale nie tylko – czyni pana marszałka 
funkcjonariuszem partyjnym. I, po drugie, tym, że 
w środowisku PiS nastąpiła daleko idąca korzystna 
dla interesów państwa zmiana, która polegała… No, 
przez pierwsze pół kadencji trwało ukazywanie Unii, 
stosunków z Unią jako przepastnej filozofii współ-
pracy, nad którą unosił się tajemniczy demiurg pro-
wadzący Polskę do przepaści. Unia jako ambasada 
interesów niemieckich. Unia jako ograniczająca war-
tości duchowe Europy. Unia wreszcie jako instytucja 
wyzyskująca stosunki z Polską, występująca z pozycji 
siły. Dobrze się stało, że rząd rzeczywiście to zmienił 
i uznał, że… No, przepraszam, jeszcze jedno: w tych 
argumentach nasz wielki Polak, człowiek wyróżniony 
– a właściwie to Polska została wyróżniona dzięki 
temu człowiekowi – pan Tusk to oczywiście niemalże 
mieszkaniec willi, w której zamieszkuje pani Merkel. 
Dobrze się zatem stało, że z tej niewygodnej, niepraw-
dziwej i szkodzącej polskim interesom pozycji rząd 
wyciągnął wnioski i wykorzystując element wybo-
rów, podjął dialog, jakby nie było, znowuż z Niemką, 
z Niemką lansowaną przez partię niemiecką. Może 
osobiście bym powiedział tak, że byłbym bardziej… 
No, z większym dystansem odniósłbym się do tego 
dialogu niż dialogu z poprzedniczką, dlatego że z po-
przedniczką wiązały nas przeżycia związane z funk-
cjonowaniem w systemie komunistycznym. Należało 
zatem też liczyć, że pani Merkel, bardzo empatyczna 
w sprawach, powiedziałbym, miłosierdzia – wszakże 
to córka pastora – bardzo dobrze będzie rozumiała 

la się w stronę sojuszu bezpośredniego ze Stanami 
Zjednoczonymi, to ma to przecież jakiś wpływ na 
nasze, że tak powiem, wewnętrzne posadowienie i na-
szą sytuację wewnątrz Unii Europejskiej. Jeżeli pan 
minister Czaputowicz podejmuje decyzję pozytywną 
co do powrotu Rosji do Rady Europy, no to ma to rów-
nież wpływ to na naszą sytuację wewnętrzną w Unii 
Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że od dawien daw-
na, od co najmniej roku albo półtora nie mam, będąc 
szefem EPP w Radzie Europy, żadnej wątpliwości, 
że polityka Niemiec i Francji w stosunku do Rosji 
zmienia się w sposób bardzo dla nas niekorzystny. I to 
nie jest tylko kwestia Nord Stream II, to jest po prostu 
cała filozofia patrzenia na geostrategię i na politykę 
światową. I jakże my teraz mamy mówić na tej sali 
o naszych wewnętrznych uwarunkowaniach w Unii 
Europejskiej, skoro odcinamy się w tej dyskusji – tzn. 
jesteśmy odcięci przez pana marszałka – od spraw, 
które są z tym związane? Ukraina oczywiście nie 
jest w Unii Europejskiej. Ale to, w jaki sposób Unia 
zacznie, zaczyna traktować Ukrainę, to, że zaczyna 
faworyzować stosunki z Rosją, dla nas coś znaczy. 
Nie tylko dla nas, jako kraju suwerennego, na arenie 
międzynarodowej. To ma również wpływ na naszą sy-
tuację wewnątrz Unii Europejskiej. I dlatego uważam, 
że dzisiejsza dyskusja na skutek decyzji pana marszał-
ka o dopuszczeniu takich, a nie innych pytań została 
zubożona. I bardzo tego żałuję. Niemniej jednak…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale pan se-
nator się wypowiada swobodnie.)

Ja się wypowiadam swobodnie, ale…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To bardzo 

proszę kontynuować.)
…muszę też zauważyć, że zaszła zmiana prowa-

dzącego te obrady.
I na koniec, jeżeli to możliwe, jeżeli pan minister 

będzie jeszcze później odpowiadał, chciałbym dowie-
dzieć się, oczywiście jeżeli uzna pan, że może pan się 
wypowiedzieć w tym zakresie, w którym pan dzisiaj 
z nami rozmawia… Bo był bardzo duży dysonans 
pomiędzy decyzją komitetu ministrów, gdzie Polska 
głosowała za powrotem Rosji, bo tak to trzeba nazwać 
i nie uciekać w kwestie techniczne, że to było nie na 
ten temat… Dokładnie to było na ten temat. I tak 
zostało zrozumiane przez naszych bardzo bliskich 
partnerów. Mówię o Bałtach, mówię o Ukraińcach, 
mówię o Gruzinach, nawet Armenia głosowała prze-
ciwko. Nie chciałbym być źle zrozumiany. Ja nie 
jestem przeciwnikiem dobrych stosunków z Rosją 
i poprawy tych stosunków. Również jakoś podzielam 
argumenty, że musi być forum, na którym z Rosją 
można się dogadywać. Ale skoro przed wyjazdem 
do Strasburga, gdzie miały być przyklepane te decy-
zje, spotykamy się z przedstawicielami Ministerstwa 
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(senator J. Rulewski) blemy po brexicie, również tym bezumownym. Ja nie-
stety z powodu tej cenzury musiałem wypytywać o to 
w pociągu podróżnych, którzy zmierzali z Wielkiej 
Brytanii lub do Wielkiej Brytanii. Pan wspomniał 
o problemach, jakie wiążą się  z transportem, o tych 
ograniczeniach. Tam się mówi, że ciężarówki będą 
czekały na wjazd do Europy – bardzo wiele z nich to 
polskie ciężarówki – na parkingu o długości 100 km.

A jeszcze gorsze informacje płyną – tego już nie 
chciałem rozwijać – z rynku energetycznego. Anglia 
konsumuje europejską energię, Anglia eksportuje 
europejską energię. I nawet jeśli to jest może dość 
zrozumiałe, to mnie tłumaczono, że to, co dotyczy 
przekazywania tej energii – chodzi o taryfy, normy, 
a nawet czujniki czy zegary, które to mierzą – prze-
stanie obowiązywać w przypadku bezumownego 
brexitu.

A też pytanie jest takie, jak się zachowa nowa 
Wielka Brytania jako duży konsument naszej żyw-
ności. Czy zmieni normy? Czy poza cenami, co już 
jest oczywiste, zmieni też to, o czym pan też wspo-
minał, czyli certyfikaty? Czy dopuści innych partne-
rów o korzystniejszych parametrach, dla których te 
parametry, te certyfikaty będą miały wyższą cenę?

Tu słusznie pan zauważył – i, powiem szczerze, 
potwierdzam to, co pan mówi – że zainteresowanie 
biznesu, które jest rozległe w stosunkach z Wielką 
Brytanią, zwłaszcza wśród organizacji pracodaw-
ców, przedsiębiorców jest nikłe. I ja bym prosił, Panie 
Ministrze, żeby rząd, nie czekając na to, co do kogo 
należy – a to rzeczywiście należy do tych organizacji 
pozarządowych, mających swoje struktury, a jakże – 
jednak im pomógł, żeby rząd im pomógł.

Na końcu powiem, Panie Marszałku, że wierzy-
łem, że odwrotnie, niż to zadekretował pan marsza-
łek Karczewski, ograniczając tę dyskusję, w Senacie 
zdarzy się coś, co powinno się zdarzyć – cały dzień 
powinniśmy dyskutować nad Unią Europejską w tym 
kontekście brexitowym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

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

Obremskiego.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z wielkim zainteresowaniem słuchałem wystąpie-

nia pana senatora Pocieja, który mówił o zmianie po-
lityki francuskiej i niemieckiej względem Rosji, nie-
korzystnej zmianie postawy tych państw względem 
Ukrainy. To rzeczywiście jest coś, co obserwujemy 

tych wszystkich, którzy pozostawali w takiej sytu-
acji jak ona i jej rodzina. Zresztą potwierdziła to 
w swoim życiu m.in. otwarciem na emigrację ludzi. 
W tej sprawie nie będę jednak wyrokował. Myślę, 
że ten dialog z Unią Europejską – obojętnie, kto nią 
zarządza, z jakiego kraju jest ta osoba, ale zarządza 
demokratycznie – będzie tym razem bez tych ideolo-
gicznych przeszkód, które, niestety, rząd PiS stawia.

(Głos z sali: Zdarza się.)
A jest to o tyle istotne, że rzeczywiście Unia… Nie 

tyle ta idea przeżywa kryzys, ile, jak zawsze w życiu, 
kryzys jest wokół Unii – on jest, zresztą niezależnie 
od bardzo otwartych granic, eksportowany do tej 
Unii. O jednym z tych kryzysów wszyscy wiemy. 
Otóż toczy się olbrzymia wojna imperiów, czasem 
o wymiarze kontynentalnym, w której za sprawą glo-
balnej gospodarki próbuje się zająć uprzywilejowaną 
pozycję. I dlatego dobrze się stało, że ta Unia – no 
właśnie, przewidywano czy też może przeczuwano 
tego rodzaju sytuacje – powstała, a my na szczęście 
funkcjonujemy w niej na pełnych prawach.

I właśnie wyrazem tych pełnych praw jest to, że 
niezależnie od stosunków, które nas wiązały z Unią 
poprzednio – mam na myśli tę sferę konfliktów, istot-
nych konfliktów o praworządność, emigrację, two-
rzenie wyjątkowych praw dla Polski – pani von der 
Leyen złożyła wizytę w Polsce jako w drugim kraju, 
bynajmniej nie po to, by okazywać tylko kurtuazję, 
ale po to, by podjąć robocze dyskusje. Za to też dzię-
kuję rządowi – za to, że dokonał tej autorefleksji, tego 
resetu w tych stosunkach. Być może teraz te rozmowy 
będą przebiegały w dobrej atmosferze.

Wyrazem tego kryzysu jest oczywiście brexit, 
ale niesłuszne… Wprawdzie nie dotyczy to pana 
ministra, ale niesłuszne, a przez to niekorzystne 
dla polskich interesów, jest koncentrowanie się na 
zaniedbaniach naszego przedstawiciela, przewodni-
czącego Rady Europejskiej. Dziś wyraźnie widać, 
że gdy już tego „złego” sojusznika polskich spraw 
nie ma, politycy Wielkiej Brytanii zaostrzają swoje 
sztywne stanowisko wobec Unii Europejskiej, w tym 
wobec Polski. Zatem nie tu była przyczyna. Może 
trzeba było, Panie Ministrze – a pan czasem o tym 
mówił – znaleźć inne źródło tego brexitu, to praw-
dziwe. I może w tych dwustronnych stosunkach oraz 
w pracach Unii należało działać na rzecz złagodze-
nia brexitu. No, zgadzam się z panem, że grozi nam 
bardzo poważne obciążenie społeczne, gospodarcze 
i polityczne w stosunkach z Wielką Brytanią, przy 
jednoczesnym osłabieniu Unii Europejskiej.

I dobrze się też stało, Panie Ministrze, że w wyni-
ku zmian personalnych za tym stołem prezydialnym, 
za tym biurkiem, za tą trybuną… No, powiedział pan 
w odpowiedzi na moje pytanie, jakie nas czekają pro-
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(senator J. Obremski) dzo się cieszę, kiedy ważne funkcje, także w Unii 
Europejskiej, pełnią Polacy. To na pewno jest za-
wsze albo prawie zawsze dobrze dla naszego kraju. 
Tylko prosiłbym o złapanie w tym wszystkim pew-
nych proporcji. Myślę, że jeżeli teraz przepytamy 
ludzi na ulicy, kto będzie następcą Junckera w Unii 
Europejskiej, to wszyscy odpowiedzą. Ale mam wra-
żenie, że jak przepytamy, kto będzie następcą Tuska, 
to odpowie niezmiernie niski procent ludzi. Chcę 
powiedzieć tak. Bardzo się cieszę, gdy Polacy zdo-
bywają mistrzostwo świata w skokach narciarskich, 
ale moja radość byłaby dużo większa, gdyby je zdo-
byli w piłce nożnej. I to jest mniej więcej pokazanie 
pewnych proporcji. Na ile umieliśmy wykorzystać 
pełnioną przez przewodniczącego Tuska funkcję, 
to jest, być może, osobna sprawa. Osobną, trudną 
rozmową byłoby też rozważanie, po której stronie 
był pewien rachunek zaniechań.

Ostatnia sprawa. Jest pewien problem związany 
z efektywnością Unii Europejskiej i polskim inte-
resem. Jeżeli zasada pomocniczości nie funkcjonuje 
tak, jak mi się wydaje, że powinna funkcjonować, 
jeżeli mamy do czynienia z pewnym kłopotem roz-
szerzających interpretacji, które dosyć często nie są 
najbardziej korzystne dla krajów na słabszej pozycji 
negocjacyjnej, czyli być może są poza takim trójką-
tem Bruksela – Paryż – Berlin, to zawsze istnieje 
obawa, że coś, co jest szlachetne i słuszne, i może 
być korzystne dla Unii Europejskiej jako całości, 
dla pewnych części Europy może być bardzo nie-
korzystne. Podam taki przykład. Zastanawiamy się 
obecnie w Unii Europejskiej nad wspólną polityką 
przemysłową. Ona z racji agresywności handlowej, 
ekonomicznej chociażby komunistycznych Chin 
może być bardzo interesującym elementem samo-
obrony gospodarczej Unii Europejskiej. Sam sobie 
zadaję pytanie, czy gdybyśmy mieli taką politykę, 
to można byłoby np. zablokować sprzedaż portu 
w Pireusie Chińczykom. Być może to jest w ewi-
dentnym interesie Unii Europejskiej. Ale z drugiej 
strony, jeśli stworzymy taki mechanizm, to istnieje 
pewne niebezpieczeństwo, że np. na Słowacji, żeby 
nie posługiwać się polskim przykładem, utrudnione 
będzie inwestowanie w przemysł motoryzacyjny 
przez wielkie kompanie japońskie czy koreańskie, 
ponieważ jest to w sprzeczności z interesem niemiec-
kich wielkich kompanii motoryzacyjnych. Pokazuje 
to, jak istotnym elementem jest znajdowanie pewnej 
równowagi. Mam wrażenie, że po 2008 r. ta rów-
nowaga w Europie została zachwiana, w pierwszej 
kolejności na rzecz biurokracji, która nie odbiera 
sygnałów politycznych i ma bardzo daleko idącą 
inercję, a po drugie, na rzecz najsilniejszych graczy 
unijnych. Często mamy z nimi wspólny interes, ale 
też często ten interes jest rozbieżny. I powinniśmy 
o tym pamiętać.

na poziomie Rady Europejskiej. Widzimy w całej jak 
gdyby oczywistości, całej jaskrawości instrumentalne 
traktowanie wartości. Nie nastąpiło nic w ostatnich 
latach w polityce rosyjskiej, co umożliwiałoby wyco-
fanie… De facto oznacza to akceptację dla pewnych 
agresywnych działań Rosji. Tylko że wydaje mi się, że 
pan senator Pociej powinien wyciągnąć z tego pewien 
wniosek. Jeżeli dostrzegamy wśród państw członkow-
skich Unii Europejskiej instrumentalizowanie, instru-
mentalne podejście do wartości, to być może także 
z tej perspektywy powinniśmy patrzeć na działania 
względem Polski, na uruchomienie art. 7, na wyro-
ki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja 
stawiam taką tezę, że jest to pewien element, który 
ma jak gdyby ustawić negocjacje po to, żeby np. pie-
niędzy na Fundusz Spójności było mniej.

Mnie się wydaje, że gdzieś od 2008 r. – może 
wcześniej ja grzeszyłem pewną naiwnością – nie 
mamy do czynienia z daleko idącą solidarnością eu-
ropejską. Chcemy w to wierzyć, ale to nie do końca 
tak jest. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej… Jest bardzo dużo piśmiennictwa, które 
pokazuje, że jest to instrument, który bardzo czę-
sto służył pozatraktatowemu poszerzaniu integracji. 
Można prześledzić wyroki dotyczące np. wolności 
usług, które w ciągu naprawdę bardzo krótkiego cza-
su zmieniły się o 180 stopni – w momencie, kiedy 
Francja, a pośrednio Niemcy, zmieniły swój sposób 
patrzenia, nazwijmy to w pewnym skrócie, na pol-
skiego hydraulika, choć ten wyrok, który był taką 
zmianą, dotyczył Budexpolu i Finlandii.

Pan senator Wach mówił o złej opinii. Absolutnie 
zgadzam się, że lepiej jest mieć dobrą opinię niż złą, 
tylko wydaje mi się, że w polityce zagranicznej to nie 
jest tak, że w cenie zawsze jest pokorność – czasami 
można wygrywać poprzez stawianie swojej sprawy 
w sposób stosunkowo ostry. Przykładem… Ja abstra-
huję od kwestii oceny, bo tu możemy się różnić, czy ta 
postawa była słuszna, czy nie. Ale przykładem więk-
szej czy mniejszej suwerenności jest wygranie w kwe-
stii spojrzenia na problem emigracji. Konsekwentna 
polityka Grupy Wyszehradzkiej w efekcie spowo-
dowała pewne cofnięcie się krajów unijnych w tej 
sprawie. I teraz moje pytanie jest takie: skoro Polska 
poprzez demokratyczny rząd nie chciała przyjmować 
kwot, nie chciała mechanicznego, administracyjnego 
podziału liczby emigrantów i w wyniku działań do-
prowadziła do tego, że tego nie ma, to świadczy to 
o naszej większej, czy mniejszej suwerenności? Tak 
więc pokorność nie jest… Ona może być metodą, ale 
nie jest zasadą. Polecam „Balladę o dwóch koniach” 
Młynarskiego na ten temat.

I ostatni element. Cały czas pojawia się tutaj 
kwestia przewodniczącego Tuska. Jako Polak bar-
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wycofuje. No i słusznie, że się wycofuje. Wycofuje 
się rakiem, czyli do tyłu. To jest jeden z powodów 
niechęci do rozszerzenia. Oczywiście inaczej jest 
w przypadku Turcji. To, co się dzieje w Turcji, też 
ma swój wpływ. Zablokowanie rozmów z Turcją musi 
wpływać także na inne kierunki. I w związku z tym 
są opory przeciwko rozszerzeniu o takie kraje jak 
Macedonia, Albania. Nie mówię już o Ukrainie, bo 
z punktu naszych interesów oczywiście Ukraina jest 
najważniejsza.

Dlatego ja pytałem o aktywność Rumunii w tej 
kwestii. Niestety, nie było jakichś konkretnych infor-
macji na temat tego, czy Rumunia jako prezydencja 
zdecydowanie nas wspiera, czy idzie za nami, a może 
przed nami. Rumunia w tej kwestii może być naszym 
sojusznikiem i powinna być naszym sojusznikiem, 
i rola dyplomacji polskiej jest taka, żeby do tego do-
prowadzić.

Problemy imigracyjne. Tu nie chodzi tylko o to, 
że Polska powiedziała „nie” przymusowym kwo-
tom, ale też o to, że Polska nie powiedziała „tak” 
nawet korytarzom humanitarnym, o które apelował 
Kościół. Ja słyszę tutaj wiele głosów, które mówią 
o zasadach. Kto, jak kto, ale papież i Kościół kato-
licki promują właśnie takie zasady, no a apele o to, 
żeby otworzyć korytarze humanitarne dla rannych, 
dla dzieci po to, żeby przyjąć tu kilkaset osób, któ-
re są w sytuacji skrajnej, spotykają się z negatywną 
odpowiedzią. Z jaką odpowiedzią się spotykają? Nie 
tylko negatywną, ale i kłamliwą, i nieprawdziwą, bo 
odpowiedź jest taka: „no, przyjęliśmy półtora mi-
liona Ukraińców”. Ale to jest odpowiedź dla kogoś, 
kto w ogóle nie orientuje się, że Ukraińcy przyjeż-
dżają tu do pracy. W takim razie Brytyjczycy mogą 
powiedzieć, że mają około miliona, a przynajmniej 
700 tysięcy uchodźców polskich. To są uchodźcy? 
To Ukraińcy są tutaj uchodźcami? Oni przyjeżdżają 
tu do pracy, zarabiać…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Z Donbasu.)
Panie Senatorze…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Z Donbasu.)
(Senator Janina Sagatowska: I z Krymu.)
Panie Senatorze Radziwiłł, ja nie powiem, że ma 

pan siedzieć cicho, ale ja panu nie przeszkadzam. 
Niech pan posłucha, co ja mam do powiedzenia.

(Senator Grażyna Sztark: No właśnie.)
Czyli kwestia migracyjna. Tu nawet ze względów 

etycznych jesteśmy na straconej pozycji. Wojna na 
Ukrainie, wojna Rosji z Ukrainą. A co będzie, jeżeli 
Rosja posunie się dalej i u nas faktycznie będzie pół-
tora miliona czy 3 miliony uchodźców ukraińskich? 
Nie Ukraińców, którzy przyjeżdżają do pracy, ale 
tych, którzy uciekają przed wojną. Kto nam pomoże? 
Francuzi i Włosi nam pomogą? Powiedzą: „Co to nas 
obchodzi? Nie pomogliście nam”…

(Senator Grażyna Sztark: Już raz pomogli.)

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka Bogdana 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, z zainteresowaniem wysłuchałem 

kolejnego pana sprawozdania o kolejnej prezydencji 
Unii Europejskiej. To sprawozdanie jest inteligentnie 
napisane, tak jak poprzednie. Zaraz do niego przej-
dę, ale na początku, na wstępie chcę powiedzieć, że 
pan marszałek Karczewski nie miał racji, odbierając 
głos senatorom, którzy chcieli zadawać pytania. A te 
pytania dotyczyły praworządności czy procedury pra-
worządności oraz powiązania tej praworządności ze 
sprawami budżetowymi. Pan marszałek Karczewski 
stwierdził, że to odbiega od przedmiotu obrad. Otóż 
warto jednak czytać sprawozdania. Na stronie 90 jest 
fragment dotyczący procedury z art. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej przeciwko Polsce. Co prawda w tytule 
Polska nie jest wymieniona, ale jest osobny fragment. 
Ten fragment ma tylko 9 linijek, więc proporcja do 
całego sprawozdania i do wagi tego problemu, który 
dotyka Polski, z którego rząd PiS musi się tłuma-
czyć od dłuższego czasu i który trafił do trybunału 
w Luksemburgu… To jest wyraźna próba zboczni-
kowania tego. Ale to było w czasie prezydencji ru-
muńskiej. Absolutnie nie było to wykroczenie poza 
materię obrad, która jest w tej chwili. Tam najważ-
niejszy fragment był taki, że Polsce udało się ograni-
czyć intensywność tej procedury w czasie rumuńskiej 
prezydencji. Bo Rumuni też mają swoje problemy. 
Tak, Rumuni mają swoje problemy ‒ podobne, nie 
takie same. Podobne mają Węgrzy. I to, że te 3 kraje 
to są nowe kraje Unii Europejskiej, które należały 
do bloku wschodniego, to jest argument stosowany 
przeciwko rozszerzaniu Unii. To jest argument, który 
słyszałem gdzieś 15 lat temu na salonach: czy nie 
za wcześnie was przyjęliśmy? A w tej chwili to nie 
jest dyskusja gdzieś na zapleczu, salonowa, tylko to 
jest dyskusja w Unii. Jeżeli mówimy o tym, że część 
krajów – choćby Francja – nie chce poszerzenia Unii, 
które jest w naszym interesie, to jest to związane m.in. 
z tym. To jest argument. I to jest związane z tym…

(Senator Dorota Czudowska: Z czym?)
Bo nie jest prawdą, że Komisja Europejska się 

czepia, nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo dlacze-
go! Bo to jest dobra zmiana. Robimy dobre zmiany. 
Wszędzie indziej jest podobnie. Tak nie jest, to jest 
nieprawda. I dyskutujecie… I obecny rząd dyskutuje 
z Unią. To znaczy nie mówi, że to nie jest prawda, 
że to jest kłamstwo, tylko mówi: no to tutaj się za-
stanowimy, poczekamy. W sytuacji granicznej się 
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(senator B. Borusewicz) W nawiązaniu do tej lekkiej dyskusji, która wy-
wiązała się tutaj pomiędzy panem marszałkiem 
a panem senatorem Radziwiłłem, ja chciałbym po-
przeć w 100% to, co mówił pan marszałek, i dodać 
jeden bardzo prosty przykład. Jakiś rok temu mia-
łem okazję dyskutować … Wraz z kilkoma osobami 
z Rady Europy byliśmy z wizytą i mieliśmy dyskusję 
z królem Jordanii, podczas której wszyscy koledzy 
z Zachodu wręcz piali z zachwytu, że w kraju, w któ-
rym są 2 bądź 3 miliony Jordańczyków, już nie pamię-
tam dokładanie… A właściwie trudno powiedzieć, 
że to Jordańczycy, bo tam w ogóle Palestyńczyków, 
którzy napłynęli z powodu ucieczki… Koledzy po-
dziwiali, że on potrafił przyjąć w Jordanii 1,5 miliona 
Syryjczyków. Na to król uśmiechnął się tak skromnie 
i powiedział: wiecie, Państwo, to nie do końca jest 
tak, bo oni wszyscy już u nas pracowali, a tylko na 
weekendy wracali do Syrii, a teraz, pewnego dnia, już 
zostali. Czyli tak naprawdę niewiele się tam zmieniło. 
I to jest dokładnie to, o czym powiedział – bardzo 
słusznie – pan marszałek. Bo to są dwie zupełnie 
różne sytuacje.

Senator Obremski. Powiedział pan w swojej wy-
powiedzi coś, z czym się zgadzam. Zaczął pan od 
tego, że rzeczywiście widzimy pewną erozję kiero-
wania się wartościami w Radzie Europy, i stąd nasze 
oburzenie wydarzeniami dotyczącymi całej historii 
powrotu Rosji. Ale jak się mówi „A”, to… No, muszę 
za pana senatora dopowiedzieć „B”. Bo pan senator 
postawił taką oto tezę, że brak solidarności w Europie 
w stosunku do nas jest jakoby powodem tego nękania, 
sekowania nas. Tak zrozumiałem pana wypowiedź. 
Jeżeli źle, to oczywiście jestem gotów sprostować to, 
co mówię. Ale tak zrozumiałem to, co pan powie-
dział. No i tutaj nie zgadzam się z panem senatorem. 
Ktoś bardzo ładnie powiedział, że Europa to nie jest 
kasa zapomogowo-pożyczkowa, tylko to jest przede 
wszystkim… To nie jest nawet tylko zbiór o warto-
ści ekonomicznej, który ma pomagać ekonomicznie. 
Oczywiście to są ważne sprawy, ale podstawą jest tu 
właśnie system wartości państwa demokratycznego, 
podejście do wymiaru sprawiedliwości, jak również 
– i tu znowu nawiążę do słów marszałka Borusewicza 
– pomoc w sytuacjach zagrożenia i w przypadku 
wydarzeń niekorzystnych w jakimś państwie człon-
kowskim. I ta teza, którą sformułował pan marszałek 
Borusewicz, na temat tego, co się wydarzy, jeżeli 
rzeczywiście do nas wjadą te 2 miliony uciekinierów 
ze Wschodu, nie jest pozbawiona racjonalności, gdyż 
wtedy my będziemy stukać do wszystkich. Bo o ile 
1 milion Ukraińców, którzy przyjeżdżają tu, żeby 
pracować, którzy się integrują, to nie jest problem, 
o tyle gdy będą tu w sumie 4 miliony, to zacznie to być 
problem. Nie damy rady utrzymać tych wszystkich 
ludzi niestety. I tu akurat mogę się zgodzić, że może 
polityka całej Unii powinna zostać zmieniona. W tej 

…„Nie pomogliście nam, to poradźcie sobie sami”. 
Trzeba na to patrzeć także z tej perspektywy. A więc 
migracja. W tej kwestii trzeba radzić wspólnie, ale 
nie na takiej zasadzie, że my nic, nasza chata z kraja, 
bo migracja to w tej chwili na południu. A jak bę-
dzie ze wschodu? To nie, to wtedy nasza chata będzie 
pośrodku.

Teraz co do pytań, które dotyczyły przewodni-
czącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Zgadzam 
się z tym, co pan mówił o roli przewodniczącego 
Rady Europejskiej. Tak, przewodniczący Rady 
Europejskiej nie może reprezentować tego kraju, 
z którego pochodzi, którego jest obywatelem. Ale 
przecież tego żądacie, mówicie bez przerwy: „Donald 
Tusk nie reprezentuje Polski”. A wystarczy stworzyć 
taką sytuację, że ktoś powie „reprezentuje Polskę”, 
i będzie zarzut, zarzut ze strony innych krajów, bo 
przewodniczący nie może reprezentować Polski. Ale 
ja pytam o kontakty, także pana kontakty. Mieliśmy 
i mamy różne problemy, choćby problem z rosnącym, 
narastającym protekcjonizmem. Faktycznie, ten pro-
tekcjonizm narasta, ale jest on też odpowiedzią na 
to, co się dzieje na świecie – tak? – czyli na Trumpa 
w Stanach Zjednoczonych itd. On dotknął też usług, 
usług przewozowych, usług budowlanych. Pamiętam, 
jak 20 czy 30 lat temu zostałem zaproszony przez 
niemieckie związki zawodowe, żebym wsparł…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Marszałku…)
…ich protest przeciwko dumpingowi socjalnemu.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Marszałku, 

przepraszam bardzo, ale czas minął.)
Wiedziałem, o co chodzi, co oznaczał ten dumping 

socjalny. Bo wtedy to powstało. Związek Solidarność 
potem wsparł ten obecny związek, to, że był prze-
ciwny dumpingowi socjalnemu. Czyli wsparł to, co 
inne rządy zaproponowały, żeby ograniczyć ekspansję 
polskich firm.

A więc ja, pytając o kontakty… Ja nie pytałem 
o kontakty sformalizowane, ale ogólnie pytałem: 
czy są jakieś kontakty, czy rozmawiacie z Donaldem 
Tuskiem – którego tak krytykujecie – czy nie? Nie 
uzyskałem odpowiedzi. Uzyskałem od pana takie 
ślizganie się po pytaniach. To niby odpowiedzi, ale 
to odpowiedzi, które nic nie mówią. A więc pytanie 
zostaje zawieszone i ono będzie wracać. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(senator A. Pociej) w związku z LGBT. To ten generalny zarzut ideowy 
wobec Unii Europejskiej, jakoby nie przestrzegała ona 
wartości chrześcijańskich, odrzucała je czy też była 
propagatorem wartości antychrześcijańskich, jakże 
często lansowany. No i oczywiście tutaj chorążym 
mianuje się pana Tuska. Rzeczywiście pan Tusk jest 
liberałem, nie ukrywam tego, wynika to z mojej zna-
jomości… Ten zarzut oczywiście jest nieprawdziwy, 
ale można by przyjąć, że w jakimś stopniu podejrz-
liwość państwa, traktowana jako miara ostrożności, 
jest na miejscu. Ale Europa miała prawo oczekiwać, 
że gdy Jan Paweł II dzięki wyrokom europejskim 
został papieżem i gdy następnie…

(Senator Dorota Czudowska: Jakim wyrokom? 
Jakim?)

(Senator Konstanty Radziwiłł: Dzięki czemu?)
Europejskich episkopatów. Europejskich episko-

patów…
(Rozmowy na sali)
Wiem, że pan był na tym konklawe. Ja słyszałem 

tylko, że w trakcie konklawe niektórzy biskupi, w tym 
niemieccy, brali jednak udział w wyborze.

(Rozmowy na sali)
Jeśli to się wydaje panu śmieszne, to moim zda-

niem przykre dla pana będzie stwierdzenie, że Europa 
miała prawo oczekiwać, że gdy Jan Paweł II, wspiera-
jący zresztą dzieło integracji europejskiej, a następ-
nie proklamujący święto miłosierdzia, święto ku czci 
polskiej świętej…

(Senator Dorota Czudowska: To nie było święto 
ku czci polskiej świętej…)

Ale w związku ze św. Faustyną. Tak więc Europa 
miała prawo oczekiwać, ta chrześcijańska, że to mi-
łosierdzie w obliczu fali migracyjnej nabierze form 
trwałych. Niestety, nie nabrało. Mówił o tym pan mar-
szałek Borusewicz. Ja również czuję się zawiedziony.

2 lata temu miałem inicjatywę, jakże zgodną czy 
spójną z tym, co mówiono, zwłaszcza pani Szydło, że 
pomoc potrzebna jest tam, na miejscu. Rzeczywiście 
złożyłem taką propozycję wraz z grupą parlamen-
tarzystów PO, żeby dodatkowo się opodatkować – 
chodziło o 0,25% podatku – właśnie na rzecz dzieci, 
dzieci inwalidów, budowy szpitala, wysyłki persone-
lu. Wiecie, dlaczego to złożyłem? Złożyłem to – Pani 
Senator, pani zna te sprawy, tylko umie pani od nich 
uciekać – dlatego że zdarzyło się w roku 1980, kiedy 
nastała u nas czarna noc przemocy, że prawie 30 ty-
sięcy ludzi emigrowało, uciekało, było wyrzucanych 
do Europy, mniej do Stanów Zjednoczonych. I dziś 
w sobie noszę pewne przesłanie. Jestem wdzięczny 
tym ludziom, którzy ich przyjęli, niekoniecznie chrze-
ścijanom, bo różne partie rządziły tam, na Zachodzie, 
ale w ogóle ludziom, którzy przyjęli naszych rodaków 
w momencie, gdy dla nich brakło miejsca na wol-
nej ziemi. I jako członek Solidarności – a podobno 
wszyscy tam byli – mam obowiązek moralny doma-

chwili ona rzeczywiście się zmienia, Niemcy zmie-
niają podejście do tej może zbyt radosnej w pewnym 
momencie polityki przyjmowania wszystkich i to na 
pewno widać. Włosi również twardziej to postawili, 
bo był ten problem dotyczący kapitan statku, która 
pomimo sprzeciwu zawinęła do portu włoskiego. Tak 
więc widać, że to się zmienia. Uważam, że na pewno 
powinniśmy bardziej pomagać w Afryce. I tutaj się 
zgadzam z tym postulatem, że trzeba bardziej tam 
pomagać, niż dopuszczać do tego, że mamy niekontro-
lowany przypływ tych emigrantów. Ale to nie zmienia 
tego, że tę wzajemną pomoc my sobie jesteśmy winni.

Pan senator powiedział o tym, że można prowa-
dzić nie taką pokorną politykę, tylko można ostrzej 
stawiać pewne sprawy. Nie zgadzam się z sugestią za-
wartą w tej tezie, że jakoby rząd w tej chwili jest wła-
śnie taki wspaniały, twardo negocjuje pewne spraw, 
a te poprzednie rządy były właśnie takie ostrożne, 
pokorne.

Chciałbym zwrócić uwagę pana senatora na ciąg 
wydarzeń w stosunkach polsko-niemiecko-francu-
skich. Co mówił Chirac? On odważył się kiedyś po-
wiedzieć, że Polska przeoczyła moment, kiedy nale-
żało siedzieć cicho. Potrafił coś takiego powiedzieć. 
Sarkozy również traktował nas raczej dosyć pobłaż-
liwie. Dlaczego? Dlatego że Europą rządził tandem, 
oś, mocna oś francusko-niemiecka. I wtedy niewiele 
mieliśmy do powiedzenia. Jednak w pewnym mo-
mencie ta oś zmieniła się w oś polsko-niemiecką. Już 
prezydent Hollande nagle zaczął przyjeżdżać tutaj, 
wykonywać potężną pracę, żeby tę oś polsko-niemiec-
ką rozerwać. Nagle zaczął mówić, zaczął wracać do 
Trójkąta Weimarskiego, podczas gdy jego poprzedni-
cy próbowali nas eliminować z niego. Według mnie to 
jest skuteczna polityka, a nieskuteczna jest ta dzisiej-
sza, kiedy znowu wraca się do tego tandemu niemiec-
ko-francuskiego. I to ten rząd do tego doprowadził. 
A poza tym pewne nasze działania doprowadzają do 
tego, że w unijnych instytucjach jest z powrotem tylko 
i wyłącznie stara Europa: Hiszpan, Włoch, Niemka, 
Holender. To jest skala porażki i regresu, a nie zysku 
politycznego. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I ponownie pan senator Jan Rulewski. 5 minut, 

Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym się zająć pewnym szczegółem, który na 

szczęście chyba już znika z dyskusji, ale pojawia się 
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(senator J. Rulewski) znaczenia ekonomicznego Grupy Wyszehradzkiej. 
I to też jest element, który w jakiś sposób zaburza 
pozycję Francji na mapie europejskiej.

A więc mamy do czynienia z pewnymi rucha-
mi czegoś nowego. Ekstrapolowanie w przeszłość 
Weimaru 2008 r., podczas którego – mam wrażenie 
– nasz wpływ był taki, że piliśmy z nimi szampana, 
ale nie odbieram tego tak, że był to realny wpływ na 
podejmowane decyzje… Aczkolwiek oczywiście ten 
moment, kiedy Hollande przyjechał do Polski, był 
ważny. Ale pytanie brzmi: czy przyjazd Macrona 
w tej chwili do Polski przyniósłby jakieś efekty? 
Ponieważ trzeba czytać politykę francuską jako poli-
tykę, która próbuje troszkę rozsadzać i Międzymorze, 
i Grupę Wyszehradzką itd. Więc według mnie spra-
wa jest dużo bardziej skomplikowana, wracamy do 
nierozwiązywalnego fizycznie i matematycznie pro-
blemu 3 ciał.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos 

i ustosunkować się do wystąpień senatorów w dys-
kusji?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie będę odnosił się do wszystkich szczegółowych 

zagadnień, które poruszyłem już w swoim wystąpie-
niu i w odpowiedziach na pytania, ale pokuszę się 
o pewną konkluzję bardziej ogólnej natury.

Występuję tutaj dziewiąty raz, ostatni raz za tej 
kadencji rządu, niebawem także parlamentu, więc 
jest to – jak myślę – dobra okazja, żeby też podzielić 
się pewną refleksją natury ogólnej. Dziewięć razy to 
jest wystarczająco dużo, żeby zdać sobie sprawę albo 
sprawdzić, jeżeli ktoś tego nie zauważa, że polski 
rząd szedł przez te ostatnie już niemal 4 lata bardzo 
jednoznacznie nakreśloną ścieżką obrony polskich 
interesów nie po to, żeby komuś nadmiernie stąpać po 
odciskach, nie po to, żeby nadmiernie epatować pew-
nością siebie, ale tylko po to, żeby przedstawić polskie 
interesy, uzasadnić je i obronić, jeśli trzeba, środkami, 
które są stanowcze. Nic więcej. Państwo nie znajdą 
tego, co tutaj zasugerowano ‒ jakiś zwrotów, nagłych 
autorefleksji. Wystarczy sięgnąć do tych dokumentów, 
które 9 razy zostały wysłane do Senatu i do Sejmu, 
wystarczy również sięgnąć po te 9 wystąpień. Nie 

gać się rewanżu choćby wobec tych 30 tysięcy dzieci 
w Syrii, które nie mają protez. Moje oczekiwania 
nie są wielkie. 0,25% dodatkowego podatku dawało 
kwotę 200 milionów zł, dawało szansę Caritasowi, 
tej naszej swoistej wizytówce chrześcijaństwa, aby 
tam, na miejscu – w Syrii, w Libanie, w obozach – 
mógł realizować wartości chrześcijańskie, o których 
państwo mówicie.

A jak chodzi o listy wyborcze, to są to listy nieko-
niecznie chrześcijańskie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jarosław Obremski ponownie. A za-

tem 5 minut, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Obremski:
Bardzo krótko, Panie Marszałku.
Jestem w niezręcznej sytuacji, bo tak się usta-

wiłem, że już pan senator Pociej nie może ze mną 
polemizować…

(Senator Aleksander Pociej: Ad vocem zostało 
jeszcze.)

Jest dla mnie… Uważam, że jednak potrzebne 
są 2 słowa komentarza o Trójkącie Weimarskim. 
Oczywiście, że jest on bardzo ważny, tylko mnie się 
wydaje, że to nie jest tylko i wyłącznie tak, że mamy 
do czynienia z większą lub mniejszą intensywnością 
rozmów i że od tego zależy spójność tego gremium. 
To nie o rozmowy chodzi. Chodzi o to, w dłuższej 
perspektywie, czy mamy likwidować stocznie, czy 
nie, czyli pewne elementy gry interesów, które w ra-
mach Trójkąta Weimarskiego można załatwiać. Pan 
uważa, że jest gorzej, ja uważam, że niekoniecznie 
jest w tej sprawie gorzej.

Jest w fizyce taki problem 3 ciał wzajemnie na sie-
bie oddziałujących, w przypadku których – w przeci-
wieństwie do 2 ciał – nie jest się w stanie przewidzieć, 
co będzie. Więc jest to dużo bardziej skomplikowane.

Ja odbieram to tak, że w ostatnim czasie pogłębiła 
się różnica między interesami geopolitycznymi i eko-
nomicznymi Francji a interesami Polski. Pośrodku 
są Niemcy, które próbują jak gdyby pewne sytuacje 
równoważyć.

I nie jest według mnie tak, jak pan mówi, że mamy 
bardzo mocną współpracę na linii Macron – wła-
dze niemieckie. Wystarczy przeczytać odpowiedź 
na manifesty Macrona dotyczące budowania nowej 
Europy w wykonaniu pani, której nazwiska nie mogę 
się nauczyć, więc powiem tylko skrótem: A.K.K. To 
są bardzo krytyczne odniesienia do polityki Macrona. 
Jest też zmiana polegająca według mnie na wzroście 
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(sekretarz stanu K. Szymański) To samo jest z polityką obronną. Polska nie mówi 
„nie”, by Unia Europejska odgrywała większą rolę 
w obronności. Jedyne, czego oczekujemy w ramach 
tego kompromisu, który musi być wspólny, to coś 
zupełnie oczywistego, wypływającego z faktu, że 
Zachód jest jednością, a Unia Europejska jest czę-
ścią tej jedności Zachodu. Oczekujemy, że te nowe 
działania, nowe instrumenty, także pieniądze będą 
służyły celom wspólnoty bezpieczeństwa Zachodu, 
która oparta jest na NATO. Znakomita większość 
państw członkowskich Unii Europejskiej to także 
członkowie NATO i jakikolwiek postęp w zakresie 
polityki obronnej nie może skutkować sprzecznymi 
działaniami, niezbieżnymi działaniami, ponieważ my 
nie mamy zbyt wielu zasobów, nie mamy zbyt wielu 
pieniędzy i nie będziemy finansować polityk, które 
są niezbieżne.

Krótko mówiąc: we wszystkich tych najważ-
niejszych obszarach współczesnej wspólnej unijnej 
debaty faktycznie Polska reprezentuje stanowcze 
stanowisko w obronie swoich interesów, ma jed-
noznacznie zarysowaną wizję we wszystkich tych 
obszarach i jest gotowa do kompromisu w momen-
cie, kiedy nasi partnerzy dojrzeją do tego, że dzi-
siejsza Unia Europejska to jest Unia Europejska 
28 państw członkowskich, nie 2, nie 3, tylko 28. 
Polska nie da sobie wmówić, że system sojuszy 
w Unii Europejskiej ma być sprowadzony do 1 bądź 
2 stolic, że ma być systemem sztywnym, który nie 
pozwoli na to, aby partnerów dobierać sobie zgodnie 
z tym, co jest podyktowane interesem.

Na tej sali padło bardzo wiele słów niezrozumienia 
dla polskiego stanowiska. Wynika to, jak sądzę, tylko 
i wyłącznie z tego, że część przedstawicieli opozycji 
usilnie przez 4 lata próbowała polemizować z kary-
katurą stanowiska rządu. Ja rozumiem, że tak jest 
łatwiej, że jest się w zasadzie skazanym na sukces, 
jeżeli samemu narysuje się karykaturę i później z tą 
karykaturą stoczy  się śmiertelny bój, to się wygrywa.

Proszę, apeluję z tego miejsca o to, żeby przestać 
polemizować z karykaturą, a zacząć polemizować 
z faktami, dokumentami, słowami, które tutaj padają. 
(Oklaski) Państwo mają możliwość konfrontowania 
się z nimi bezpośrednio. Wtedy być może będzie ła-
twiej o lepsze zrozumienie polskich racji.

Dla mnie jest czymś paradoksalnym, że na tej sali 
bardzo często, także dziś, pada wiele słów zrozumie-
nia dla stolic, które blokują budżet europejski, które 
blokują proces rozszerzenia, które proponują Unii 
Europejskiej regres w zakresie budowania wspólnego 
rynku przez promowanie protekcjonizmu, a jednocze-
śnie nie słyszę – przynajmniej z ław opozycji – słów 
zrozumienia dla stanowiska Warszawy. Gdybyście 
państwo tyle samo empatii okazali w stosunku do 
Warszawy, to może nasze dyskusje na temat Unii 
Europejskiej byłyby zdrowsze. (Oklaski)

zauważyłem, żeby nastąpiła tam jakakolwiek zmiana 
tonu, on zawsze, że tak powiem, idzie dokładnie tą 
ścieżką, o której mówiłem na początku. To prawda, 
Polska jest skłonna do tego, żeby użyć środków dra-
stycznych politycznie i retorycznie, kiedy trzeba, ale 
nie jest to sensem naszej działalności, robimy to tylko 
wtedy, kiedy nasi partnerzy nas do tego zmuszają. 
Polska jednocześnie ‒ myślę, że bardzo wiarygodnie 
‒ przedstawiła przez te 4 lata swoją zdolność do kom-
promisu. My jesteśmy niezmiennie zdolni do niego, 
gotowi… Nawet zachęcamy czasami do tego, aby 
szukać kompromisu we wszystkich najważniejszych 
kwestiach Unii, ponieważ Unia jest sensownym ele-
mentem naszego dobrobytu, potencjalnie ważnym 
elementem naszego bezpieczeństwa i zależy nam na 
tym, żeby pokonała swoje wewnętrzne sprzeczności, 
swoje wewnętrzne problemy. Ale kompromis nie jest 
wartością samą w sobie, kompromis można budować 
dopiero wtedy, kiedy wartości, interesy wszystkich 
stron są w odpowiedni sposób brane pod uwagę.

Dlatego od 4 lat mówimy to samo: kompromis 
w sprawie klimatu jest możliwy tylko wtedy, kiedy 
branże, regiony, państwa najbardziej narażone na 
koszty będą miały gwarancje, nie deklarację politycz-
ną, tylko gwarancję, że ciężary tej polityki ‒ a one nie 
ograniczają się tylko do energii, są także w przemyśle, 
rolnictwie, mieszkalnictwie, transporcie ‒ będą roz-
łożone sprawiedliwie, a mechanizmy kompensacyj-
ne będą realistycznie odpowiadały na potrzeby tych 
branż, obywateli, regionów, państw.

Od 4 lat mówimy, że kompromis w sprawie mi-
gracji jest możliwy. Robimy w tej sprawie bardzo 
wiele. Przyznam, że polska kontrybucja przez ostat-
nie 4 lata, jeżeli chodzi o działania humanitarne, jest 
4 razy większa niż w momencie, kiedy obejmowali-
śmy rządy. To nie tylko deklaracje, to bardzo konkret-
ne czyny, a wskaźniki dalece przekraczają te, które 
tutaj przedstawiono ‒ 200 milionów zł. My poważ-
nie podchodzimy do swoich deklaracji, ale mówimy 
bardzo jasno, że kompromis migracyjny musi być 
pozbawiony jakiegokolwiek przymusu migracyjnego 
czy też przymusu azylowego. Czy to jest daleko idące 
oczekiwanie? Nie sądzę. To jest racjonalne oczeki-
wanie wypływające z opinii, przekonań tego Sejmu, 
tego Senatu i polskiej opinii publicznej. Państwa 
członkowskie mają prawo do dobierania sobie takich 
środków polityki migracyjnej i azylowej, jakie chcą. 
Brnięcie w kierunku ponadnarodowego zarządzania 
tymi procesami nie ma sensu, czego dowodem są 
ostatnie 4 lata, podczas których ‒ o czym jestem prze-
konany ‒ zmarnowaliśmy zbyt wiele energii i czasu 
na dreptanie w miejscu wokół ideologicznego, sym-
bolicznego z punktu widzenia realnych odpowiedzi 
na problem, zagadnienia relokacji.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

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

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez prezydenta. 

Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony zastępca sze-
fa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Paweł Mucha.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak tutaj trafnie powiedział w sprawozdaniu 

pan Senator Sprawozdawca, jest to ustawa niekon-
trowersyjna, ustawa będąca odwzorowaniem realnej 
potrzeby zgłaszanej przez przedsiębiorców.

Chcemy dać możliwość odbywania zgromadze-
nia wspólników w spółce z o.o. przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. To jest postulat, 
z którym pierwotnie do Kancelarii Prezydenta zwró-
ciło się Centrum im. Adama Smitha. Rzecz była pro-
cedowana w ramach konsultacji w Narodowej Radzie 
Rozwoju.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przed chwilą 
podpisał ustawę o prostej spółce akcyjnej. Tam są 
zawarte podobne rozwiązania dotyczące możliwości 
komunikacji elektronicznej.

Ta zmiana przygotowywana była także we współ-
pracy ze stroną rządową. Ustawa nie budzi żadnych 
wątpliwości. Myślę, że tysiące polskich przedsiębior-
ców czekają na jej przyjęcie. To jest ustawa, która 
daje, zwłaszcza z perspektywy podmiotów zagra-
nicznych, czy to osób fizycznych, czy osób praw-
nych, możliwość sprawnego udziału w zgromadzeniu 
wspólników. A wiemy, że czy to zwyczajne zgroma-
dzenia, czy nadzwyczajne zgromadzenia w spółkach 
z o.o. odbywać się muszą. W takiej sytuacji, kiedy jest 
pobyt poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej… 
Omawiane przepisy ułatwią funkcjonowanie spółek 
z o.o.

W naszym przekonaniu to jest także zachęta dla 
przedsiębiorców, którzy dzisiaj rozważają możliwość 
zaangażowania środków finansowych w to, żeby pro-
wadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej. Taka 
zachęta, dotycząca właśnie tych łatwiejszych możli-
wości, czyli niższych kosztów… Bo wideokonferen-
cja czy telekonferencja to w praktyce zaoszczędzone 
środki finansowe, oszczędności w związku z tym, że 

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję panu Konradowi Szymańskiemu, 
sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, za przedstawienie informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z „Informacją 
dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie sty-
czeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii 
w Radzie Unii Europejskiej)”.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1242, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1242 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Rafała Ambrozika, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

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

Komisji Ustawodawczej nad zmianą ustawy – Kodeks 
spółek handlowych. Jest to inicjatywa prezydencka. 
Celem ustawy jest umożliwienie odbywania zgro-
madzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej.

Co do zasady takie zgromadzenia odbywają 
się w siedzibie spółki na terenie Rzeczypospolitej. 
Możliwe jest również odbywanie takich zgromadzeń 
poza siedzibą, jeżeli umowa spółki to przewiduje, 
ewentualnie jeżeli wszyscy wspólnicy spółki wy-
rażą pisemną zgodę. Głosowanie za pośrednictwem 
internetu jest możliwe tylko wtedy, kiedy spółka jest 
zarejestrowana w systemie elektronicznym, w sys-
temie S24. Propozycja umożliwia takie odbywanie 
zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością, procedowanie, transmisje, ko-
munikowanie się wspólników, a także korzystanie 
z prawa głosu.

Ustawa nie wzbudziła kontrowersji. Nawet opo-
zycja pochwaliła tę ustawę. W związku z tym przy 
jednomyślnym głosowaniu… Pan senator Pociej się 
uśmiecha, bo to pan senator Pociej wyraził zadowo-
lenie ze złożonej ustawy.

W imieniu Komisji Ustawodawczej po jednomyśl-
nym głosowaniu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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(zastępca szefa P. Mucha ) rzy tutaj, w Polsce działają. Obniża koszty, upraszcza 
działanie. Wczoraj miałem przyjemność prezentować 
Wysokiej Izbie ustawę o dematerializacji akcji, też 
przyjętą przez wszystkie siły polityczne, jednogło-
śnie popartą. Wcześniej była prosta spółka akcyjna, 
o której wspominał pan minister. Myślę, że to taki 
dobry pakiet. I mogę w imieniu rządu podziękować 
panu prezydentowi za to, że też się włączył w proces 
reformowania polskiego otoczenia gospodarczego. 
Dziękuję bardzo.

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? Nie.

Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt…
(Senator Aleksander Pociej: Nie, nie, ja się zgła-

szam.)
O, przepraszam, Panie Senatorze. Nie zrozumia-

łem, myślałem, że pan się wcześniej zgłaszał do py-
tania…

(Senator Aleksander Pociej: Nie, nie.)
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Powiem bardzo krótko. Faktycznie potwierdzam, 

że jest to dobra i wychodząca naprzeciw potrzebom 
przedsiębiorców ustawa. Ale skoro już zostałem tutaj 
z nazwiska wywołany, to chciałbym tylko powiedzieć 
panu senatorowi Ambrozikowi, że to nie jest tak, że 
„nawet opozycja”. Po prostu wtedy, kiedy czasami 
zdarzy się dobra ustawa, opozycja bardzo chętnie ją 
poprze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo za tę deklarację, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Robert 

Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

nie ma potrzeby udawania się do miejscowości, w któ-
rej mają siedzibę organy spółki, żeby zgromadzenie 
mogło się odbyć.

Tak jak tutaj pan senator Ambrozik trafnie mówił, 
ta ustawa była popierana w toku prac komisji i za to 
bardzo dziękuję. Dziękuję za te życzliwe głosy wy-
rażone wobec tej ustawy.

Oczywiście proszę Wysoką Izbę o poparcie przed-
łożonego przez pana prezydenta projektu ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo 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.

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Dziękuję bardzo.)
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

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

Zapraszam pana ministra Piebiaka.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z przyjemnością pragnę potwierdzić to, co prze-

kazali pan Senator Sprawozdawca, a następnie pan 
minister Mucha: że stanowisko rządu do tej ustawy 
jest pozytywne, tak samo jak pozytywne były stano-
wiska zajmowane przez Sejm, a następnie komisję. 
I mam nadzieję, że takie stanowisko zajmie również 
Wysoka Izba w dniu dzisiejszym.

Rzeczywiście, jest to projekt wychodzący naprze-
ciw potrzebom przedsiębiorców. Sygnalizowane drob-
ne niedoskonałości, te, które były zawarte w piśmie, 
w stanowisku rządu z 17 kwietnia, w toku prac le-
gislacyjnych udało się wyeliminować. Tak że dzisiaj 
w pełni mogę się podpisać pod tą ustawą, reprezen-
tując rząd w imieniu ministra sprawiedliwości.

To kolejna ustawa, która, jak myślę, wychodzi 
naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, i polskich 
przedsiębiorców, i zagranicznych inwestorów, któ-



240
83. posiedzenie Senatu w dniu 2 sierpnia 2019 r.
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(wicemarszałek M. Pęk) że od lat dziewięćdziesiątych w polityce społecznej 
testowane były różne metody pracy, pomocy i roz-
wiązywania problemów społecznych ‒ od metody 
indywidualnego przypadku w latach dziewięćdzie-
siątych, poprzez wsparcie rodzin przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie, po rozwiązania aktywizujące 
całe grupy społeczne w formie centrum aktywności 
lokalnej. Przedłużeniem tego modelu aktywizowania 
społeczności lokalnej w realizowaniu tych usług jest 
właśnie inicjatywa pana prezydenta, która zakłada 
utworzenie centrum usług społecznych, ale nie w spo-
sób obligatoryjny, a w sposób fakultatywny, czyli 
tam, gdzie samorządowcy gminni dojrzeją do tego, 
żeby w miejsce ośrodka pomocy społecznej albo obok 
niego utworzyć centrum usług społecznych.

Pewnym novum jest możliwość tworzenia tego 
centrum w formie jednostki międzygminnej, kiedy 
gminy dojdą do wniosku, że 1 centrum usług spo-
łecznych będzie potrafiło lepiej i bardziej skutecz-
nie obsługiwać 2 gminy lub więcej. To jest, Drodzy 
Państwo, istotne, jeśli weźmie się pod uwagę m.in. 
możliwości i ograniczenia kadrowe systemu pomocy 
społecznej. Wtedy 1 centrum pomocy społecznej bę-
dzie jednostką bardziej liczną kadrowo i będzie mogło 
skuteczniej wypełniać nałożone zadania. W katalogu 
jest wiele zadań, ale tak naprawdę ich wypełnienie 
będzie w dużej mierze zależało od programu usług 
społecznych, który będzie przyjmowany na pozio-
mie gminnym. Fakultatywność i zakres działalności 
centrum stwarzają na poziomie gminnym możliwości 
lepszego dotarcia do społeczności lokalnej, skutecz-
niejszego rozwiązywania problemów społecznych i, 
Drodzy Państwo, jak się wydaje, bardziej aktywnej 
polityki społecznej na tym najniższym poziomie. 
Chodzi tu m.in. o dotarcie na poziomie gminnym do 
osób niepełnosprawnych. Włączenie zadań z innych 
dziedzin, m.in. z zakresu przeciwdziałania bezrobo-
ciu, z zakresu kultury, sportu i turystyki, też będzie 
możliwe, o ile gmina w programie usług społecznych 
takie rozwiązania sobie zaprogramuje. Czyli formuła 
tego centrum usług społecznych w wyobrażeniu pro-
jektodawcy jest bardzo szeroka i tak naprawdę może 
być bardzo mocno, elastycznie dostosowana do lokal-
nych potrzeb środowiska gminnego czy powiatowego.

Ustawa ze względu na swój charakter – z jednej 
strony nowatorski, a z drugiej strony fakultatywny 
– nie wydała się członkom komisji, senatorom kon-
trowersyjna i została poparta przez komisje. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o re-
alizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1240, a spra-
wozdanie komisji ‒ w druku nr 1240 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senato-
ra Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panowie 

Ministrowie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

2 komisji, które pracowały 30 lipca nad ustawą 
o realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych. To było przedłożenie prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Celem uchwalonej przez Sejm ustawy jest rozwój 

i integracja systemu usług społecznych na poziomie 
lokalnym i zapewnienie większej dostępności tych 
usług. Ustawa zakłada fakultatywność tworzenia cen-
trum usług społecznych przez zainteresowane samo-
rządy gminne działające samodzielnie lub w ramach 
porozumień międzygminnych. Działania realizowane 
przez centra usług społecznych mają stanowić po-
łączenie wsparcia socjalnego, organizowanego we-
dług zasady selektywności i adresowanego do osób 
i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 
życiowej, oraz wsparcia społecznego o charakterze 
powszechnym z usługami oferowanymi wszystkim 
zainteresowanym mieszkańcom, przy czym świad-
czenie usług społecznych jako usług powszechnego 
dostępu i korzystanie ze wsparcia nie łączy się z na-
byciem statusu klienta pomocy społecznej.

Szanowni Państwo, zakładane w polityce społecz-
nej cele realizacyjne to bezpieczeństwo społeczne, 
pokój społeczny, bezpieczeństwo socjalne, rozwój 
osobowy. W zasadzie ustawa – tak jak o niej rozma-
wialiśmy na posiedzeniu połączonych komisji – te 
cele konsumuje. Mamy, Drodzy Państwo, do czy-
nienia z aktem przełomowym dla systemu polityki 
społecznej w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych, bowiem wychodzi on bardzo wyraźnie 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym i temu, co ob-
serwujemy w systemie polityki społecznej. To jest tak, 
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(wicemarszałek M. Pęk) Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo 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.

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

Dziękuję zatem, Panie Ministrze.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Dziękuję bardzo.)
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski: Tak.)

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Kazimierz Kuberski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała prezy-

dencki projekt ustawy o centrach usług społecznych.
W opinii rządu projekt ten wychodzi naprzeciw, 

tak jak już było mówione, oczekiwaniom społecznym, 
szczególnie oczekiwaniom samorządów. W obecnym 
obrocie prawnym brakuje takich instrumentów, które 
pozwoliłyby kompleksowo łączyć te usługi o charak-
terze społecznym w ramach jednej instytucji. W nie-
których ośrodkach wielkomiejskich zostały powołane 
takie centra usług lokalnych, które to podejście już 
prezentują, ale są to tylko wybrane elementy z pełne-
go spektrum polityki społecznej. To jest krok w dobrą 
stronę, ale brakowało właśnie fundamentu prawnego. 
Projekt pana prezydenta tę lukę wypełnia.

Wątpliwości, pytania w toku bardzo dobrej współ-
pracy przy procedowaniu zostały rozwiane, a nasze 
propozycje poprawek uwzględnione. Uzupełniając 
wypowiedź pana ministra Muchy, dodam, że rze-
czywiście chcemy zaangażować się – ze środków 
europejskich, podkreślam – w pilotażowe wdrożenie 
ustawy w wybranych konkursowo gminach o różnej 
wielkości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ja tylko poprawię się, ponieważ nie przywitałem 

pana… Jest z nami podsekretarz stanu w Ministerstwie 

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez prezy-

denta.
Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony zastęp-
ca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Paweł Mucha.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak trafnie to zostało przedstawione 

w sprawozdaniu, jest to ważna prezydencka ini-
cjatywa będąca, można powiedzieć, kolejnym 
krokiem na drodze do reformy czy zapewnienia 
powszechności dostępu do określonych katego-
rii usług społecznych i integracji usług społecz-
nych. To jest ustawa, która przez wiele miesięcy 
był przygotowywana w ramach prac Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która uzy-
skała poparcie podmiotów samorządowych, które 
z nami współdziałały bardzo blisko, także w ra-
mach Zespołu do spraw przeglądu prawa samo-
rządowego. Ja bardzo dziękuję za poparcie, które 
zostało udzielone tej ustawie na posiedzeniu obu 
komisji – mieliśmy tam taką sytuacją, że wszy-
scy senatorowie uczestniczący w posiedzeniu obu 
komisji poparli tę prezydencką inicjatywę. Chcę 
podziękować za to poparcie.

Jestem przekonany, że ta ustawa to jest z jednej 
strony odwzorowanie pewnej refleksji, która jest 
refleksją pogłębioną, naukową, z drugiej strony od-
wzorowanie tych bardzo dobrych praktyk, które się 
pojawiają, jeżeli chodzi o integrację usług społecz-
nych w państwach zachodniej Europy. Ustawa po-
wstawała przy współudziale, konsultacjach w szcze-
gólności z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Dziękuję za tę współpracę i poparcie. 
Myśmy też o tym mówili na posiedzeniu komisji, 
że centra usług społecznych jako nowa jednostka 
organizacyjna, jeżeli chodzi o system, mogą liczyć 
na życzliwość – będzie możliwość wsparcia ze środ-
ków administracji rządowej czy ze środków unijnych 
tych samorządów, które będą chciały z tej możności 
prawnej w postaci utworzenia centrum skorzystać. 
Dziękuję bardzo.
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(wicemarszałek M. Pęk) w służbach policyjnych. Pluralizm związkowy obo-
wiązuje m.in. w Niemczech, w Norwegii, we Francji 
i w Czechach.

Ze względu na zadania służb obejmujące ochro-
nę bezpieczeństwa i porządku publicznego ustawa, 
wprowadzając pluralizm związkowy, przewiduje 
pewne ograniczenia w zakresie działalności związko-
wej. Obejmują one m.in. wyłączenie ochrony związ-
kowej funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kie-
rownicze. Chodzi o regulację wyłączającą ochronę 
związkową członka zarządu zakładowej organizacji 
związkowej, przewidzianą w ustawie o związkach za-
wodowych, w przypadku, gdy funkcjonariusz zajmuje 
stanowisko kierownicze, oraz zawężenie działalności 
międzyzakładowych organizacji związkowych wy-
łącznie do danej formacji.

Wprowadzane ograniczenia mieszczą się w stan-
dardzie wyznaczonym przez konstytucję i umowy 
międzynarodowe. Jak wyjaśniono na posiedzeniu 
komisji, prace nad projektem ustawy obejmowały 
konsultacje, m.in. spotkanie prezydenta z przewod-
niczącą Rady Dialogu Społecznego, panią Dorotą 
Gardias, pełniącą również funkcję przewodniczącej 
Forum Związków Zawodowych, oraz spotkanie pana 
prezydenta z członkami Prezydium Dialogu Rady 
Dialogu Społecznego, które dotyczyło wyłącznie pro-
blematyki objętej ustawą.

W sprawie projektu ustawy miało również miejsce 
spotkanie w Kancelarii Prezydenta z przedstawicie-
lami związków zawodowych działających w służ-
bach. Ponadto w związku z inicjatywą legislacyjną 
w zakresie wprowadzania pluralizmu związkowego 
w Policji konsultacje na ten temat prowadzone były 
również wcześniej. W ich trakcie stanowisko przed-
stawiły związki zawodowe działające w formacjach 
mundurowych, Forum Związków Zawodowych NSZZ 
„Solidarność” i OPZZ.

Biuro Legislacyjne Senatu w swojej opinii stwier-
dziło, że nie dostrzega uchybień legislacyjnych 
w ustawie. Na posiedzeniu komisji stanowisko w spra-
wie ustawy przedstawiła zastępczyni rzecznika praw 
obywatelskich, pani dr Hanna Machińska. W opinii 
rzecznika materiał objęty ustawą stanowi sferę, która 
należy zdecydowanie do funkcjonariuszy – to oni wy-
bierają związki zawodowe, te związku zawodowe, do 
których chcą należeć. Rzecznik wskazał, że w wielu 
formacjach pluralizm związkowy jest standardem. 
Zdaniem rzecznika praw obywatelskich realizowany 
ustawą postulat rozdzielenia funkcji związkowych 
i kierowniczych jest słuszny. Rzecznik nie dostrzega 
w tym zakresie kolizji z art. 59 konstytucji statuują-
cym wolności związkowe ani z umowami między-
narodowymi.

Swoje stanowisko w sprawie ustawy prezento-
wali następnie przedstawiciele działających w służ-
bach związków zawodowych. W opinii przedsta-

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Kazimierz 
Kuberski.

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

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

Zatem bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski: 
Dziękuję.)

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz 
ustawy o Służbie Więziennej.

Teksy ustawy zawarty jest w druku nr 1241, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1241 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Łukasza 
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca  
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-

wozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca 
2019 r. ustawie o zmianie ustawy o Policji, ustawy 
o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

30 lipca odbyło się posiedzenie komisji, na któ-
rym pan minister Paweł Mucha, reprezentujący pana 
prezydenta Andrzeja Dudę, przedstawił założenia 
ustawy. Pokrótce je opiszę. Ustawa służy realizacji 
wartości konstytucyjnej jaką jest pluralizm związ-
kowy, przyznaje wolność koalicji związkowej funk-
cjonariuszom Policji, Straży Granicznej oraz Służby 
Więziennej, a więc formacji, w których obowiązuje 
obecnie zasada monizmu związkowego. Podkreślić 
należy, że umowy międzynarodowe określające ogra-
niczenia wolności związkowych, do których odwołuje 
się art. 59 ust. 4 konstytucji, pozostawiają ustawo-
dawcy decyzję o zakresie wolności związkowych 
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(senator sprawozdawca Ł. Mikołajczyk) Niestety pan senator Mikołajczyk tak rzetelnie 
wykonał swoje obowiązki, że będę mógł tylko po-
wtarzać te zarzuty, no ale powtórzę je. Bardzo mocno 
w czasie tego posiedzenia komisji wybrzmiał głos 
przedstawicieli 4 związków branżowych, którzy 
bardzo mocno podkreślali dorobek 30 lat swojej ak-
tywności związkowej i fakt, iż do tej pory ten model 
sprawdzał się praktycznie bez słów krytyki. Z tego 
właśnie wywodzili swoją tezę, że jeżeli coś działa 
dobrze, to podejmowanie ryzyka po to, żeby niby 
działało lepiej, jest błędem – na zasadzie, że lepsze 
jest bardzo często wrogiem dobrego. Podkreślali, 
iż funkcjonowanie wyłącznie branżowych związ-
ków chroni apolityczność formacji mundurowych, 
i przytaczali na obronę swojej tezy fakt, iż służby te, 
zwłaszcza Policja, cieszą się olbrzymią, olbrzymią 
estymą w opinii publicznej. Pytali nas: jeżeli jest tak, 
że działamy dobrze, to po co ta zmiana? Odpowiedź 
na to pytanie ze strony związkowców była następu-
jąca: jest to zemsta za strajki… przepraszam, nie za 
strajki, ale za demonstracje, bo oczywiście strajków 
nie może być. To zemsta za demonstracje, które zmu-
siły rząd do podpisania porozumień. Wczoraj podczas 
rozmowy ze mną o innym punkcie, tym dotyczącym 
straży, pan minister Zieliński próbował tłumaczyć, że 
w ogóle żadnych demonstracji nie było. Ja na wszelki 
wypadek przyniosłem nagranie z tych demonstracji 
w październiku zeszłego roku.

(Senator Aleksander Pociej odtwarza na tablecie 
nagranie wideo)

Te demonstracje były. Prawdą jest, że koincyden-
cja, zbieżność tej inicjatywy ze zwycięstwem związ-
kowców w walce z rządem jest zastanawiająca.

Wracam do kwestii apolityczności. Związkowcy 
podkreślali, że związki zawodowe, te cywilne, jak 
oni je nazywają, w Polsce mają bardzo silną afilia-
cję polityczną. Solidarność jest afiliowana do Prawa 
i Sprawiedliwości – podkreślali to, to są ich słowa, 
ja tylko je cytuję – a OPZZ z kolei jest afiliowany 
do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ostrzegali, że 
ta zmiana – ze względu na oczywistą konkurencyj-
ność w momencie, kiedy będzie parę związków –do-
prowadzi do upolityczniania sporów związkowych. 
Co więcej, mówili również, że nie było sygnałów od 
funkcjonariuszy o takiej potrzebie, zapotrzebowaniu 
tych 4 służb na zwiększenie liczby związków w tych 
służbach, że nie było ze strony funkcjonariuszy takich 
wystąpień z żądaniem pluralizmu, bo oto coś złego 
się dzieje. Nie. Wręcz odwrotnie, podkreślali swoją 
skuteczność i fakt, że dzisiaj w Polsce nikt nie… Ani 
nie było taki zarzutów 12 lat temu, ani nie ma w tej 
chwili poważnych zarzutów o to, że te formacje są 
upolitycznione. Związkowcy podkreślali, że jest tak 
właśnie m.in. dzięki ich działaniom.

Z tych wszystkich powodów prosili o odrzucenie 
tej inicjatywy jako inicjatywy złej, psującej państwo 

wicieli NSZZ Policjantów i NSZZ Funkcjonariuszy 
Straży Granicznej oraz Związku Zawodowego 
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 
nie odbył się dialog społeczny. Przyjęte regulacje 
zdaniem strony związkowej są próba rozbicia sil-
nych związków zawodowych działających w służ-
bach, a polityzacji mogą zapobiec jedynie branżowe 
związku zawodowe. Argumentowano także, że mo-
nizm związkowy równoważy brak prawa do strajku. 
Związki te wnioskowały o odrzucenie ustawy.

Rozwiązania zawarte w ustawie poparła Rada 
Ministrów. W stanowisku rządu zwrócono uwagę 
m.in. na to, że pluralizm związkowy obowiązuje 
w Służbie Celno-Skarbowej, której funkcjonariu-
szom, tak jak policjantom, przysługują środki przy-
musu bezpośredniego i możliwości ingerencji w sferę 
praw jednostki. Pluralizm związkowy nie wpływa na 
sposób działania tej służby.

Wniosek o odrzucenie ustawy w całości, uzasad-
niony argumentacją podnoszoną przez stronę związ-
kową, a więc potrzebą zabezpieczenia apolityczności 
i niewprowadzania konkurencyjności między związ-
kami, zgłosił pan senator Aleksander Pociej.

Pan senator Grzegorz Napieralski zwrócił się 
z apelem o odłożenie prac i ponowną debatę, uza-
sadniając to czasem, w którym ustawa jest procedo-
wana, oraz charakterem objętej nią materii. Odnosząc 
się do tego, przedstawiciel prezydenta, pan minister 
Mucha, wskazał, że stanowiska stron są jednoznaczne 
i przedłużenie debaty ich nie zmieni, a procedowa-
nie ustawy jest uzasadnione potrzebą wprowadzenia 
pluralizmu związkowego w służbach mundurowych.

Komisja po rozważeniu ustawy nie zaakceptowała 
propozycji jej odrzucenia i zdecydowała o przyję-
ciu ustawy bez poprawek – 4 senatorów było za, 2 
senatorów było przeciw. W związku z tym wnoszę 
w imieniu komisji o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora 
Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wniosku mniej-
szości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zaiste w końcówce tej kadencji przychodzi mi 

bardzo często prezentować moje tezy wtedy, kiedy 
pan prowadzi obrady. Z tego jestem zadowolony.
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(senator sprawozdawca A. Pociej) padku Policji można byłoby, zgodnie z konwencją 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87, wyobra-
żać sobie także i tego rodzaju rozwiązanie, że w Policji 
w ogóle nie funkcjonuje żaden związek zawodowy. 
Ale skoro już mówimy o tym, że funkcjonuje tam 
związek zawodowy, to ja nie widzę żadnych racjo-
nalnych argumentów przemawiających za tym, żeby 
to był jeden, jedyny związek zawodowy, dlatego że 
takie rozwiązanie nie jest niczym uzasadnione, bo nie 
ma żadnych racjonalnych argumentów, które by prze-
mawiały za utrzymaniem monizmu związkowego.

Inną sprawą jest to, że właśnie te związki, które 
dzisiaj mają tego rodzaju status monopolistyczny, 
oczywiście nie zgadzają się na zmianę prawa w tym 
zakresie czy ją negują, czy próbują Wysoką Izbę do 
tej zmiany zniechęcić. Tylko że ja zwrócę uwagę na 
kilka okoliczności.

Przede wszystkim cała inicjatywa prezydencka 
oparta jest na zgłoszeniu czy wystąpieniu strony spo-
łecznej. To strona społeczna zwróciła się o tę zmianę 
prawa. I nie tylko tak… Bo ja jestem bardzo daleki od 
wartościowania i określania, które związki zawodowe 
miałyby być rzekomo afiliowane przy określonych 
partiach politycznych, gdyż nie zgadzam się z tego 
rodzaju opinią. Zresztą gdybyśmy mieli szukać takich 
afiliacji, to i Forum Związków Zawodowych mogliby-
śmy wskazać jako podmiot, który był zaangażowany, 
przez swoje organizacje, także związkowe, które są 
w nim zrzeszone, w określone akcje wyborcze. I to 
są związki znane. Ale jeżeli już mówimy na grun-
cie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego o tych 3 
reprezentatywnych organizacjach związkowych, to 
trzeba powiedzieć tak: prawdą jest to, że Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” opo-
wiada się w tej sprawie za pluralizmem związkowym, 
podobnie Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych w toku debaty w roku 2017 na piśmie 
opowiadało się za pluralizmem związkowym. Zatem 
odwracając perspektywę, można powiedzieć tak: je-
dynie Forum Związków Zawodowych, w którym to 
Forum Związków Zawodowych skonfederowane są 
te dzisiaj monopolistyczne organizacje związkowe, 
oponuje wobec tej zmiany prawa.

I to, że dzisiaj jest wysoki poziom zaufania do pol-
skiej Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, 
moim zdaniem bezsprzecznie wynika z profesjonali-
zmu działania tych służb, z profesjonalizmu działania 
funkcjonariuszy, dowódców, a także z odpowiedniego 
nadzoru. Kwestia monizmu związkowego nijak się 
ma do profesjonalizmu działania i do zaufania spo-
łecznego. Ci funkcjonariusze, którzy dzisiaj zajmują 
wysokie stanowiska w ramach monopolistycznych 
związków zawodowych, mówią: my tej zmiany prawa 
nie popieramy. I ja rozumiem tę argumentację w ta-
kim ujęciu subiektywnym, z perspektywy tego wła-
śnie, który ją wygłasza. Jednak absolutnie nie można 

i mogącej zepsuć służby mundurowe poprzez upo-
litycznienie. Z tego też powodu mniejszość zgłosiła 
taki wniosek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Sztark?
(Senator Grażyna Sztark: Ja pytanie skieruję bez-

pośrednio do pana ministra.)
Dobrze.
To w takim razie bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez prezydenta. 

Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony zastępca sze-
fa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Paweł Mucha.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po wyczerpującym sprawozdaniu pana senatora 

Łukasza Mikołajczyka niewiele pozostaje do dodania, 
więc bardziej musiałbym odnieść się do tych kilku 
uwag, które padły w uzasadnieniu wniosku mniej-
szości przedstawionym przez pana senatora Pocieja. 
Nie sposób zgodzić się z tą argumentacją.

Zaczynając od kwestii porządkowych, trzeba za-
znaczyć, że nie mówimy o 4 służbach, tylko mówimy 
o 3 służbach. Mówimy o Policji, Straży Granicznej 
i Służbie Więziennej. I mówimy, w najprostszych 
słowach rzecz ujmując, o przełamaniu zasady mo-
nizmu związkowego. Dzisiaj sytuacja jest taka, że 
w tych 3 wypadkach jest monopol jednego, jedynego 
związku zawodowego, który funkcjonuje w ramach 
czy to Policji, czy Straży Granicznej, czy Służby 
Więziennej.

Tymczasem, tak jak trafnie mówił pan senator 
sprawozdawca, pewną wartością konstytucyjną, wy-
rażoną w treści art. 59 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, jest pluralizm związkowy, ten pluralizm 
związkowy, który jest oparty właśnie na wolności 
przynależności związkowej. I jeżeli chodzi o uwa-
runkowania prawnomiędzynarodowe, to w przy-
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(zastępca szefa P. Mucha) w zależności od tego, czy jest to protest Solidarności, 
OPZZ, czy Forum Związków Zawodowych. Więc 
podnoszenie tego rodzaju argumentu przez członków 
związku zawodowego niestety… Nie chcę powie-
dzieć, że to obraża polskich funkcjonariuszy, ale jest 
wynikiem pewnego niezrozumienia czy przesadnej 
retoryki, jeżeli chodzi o obronę monopolistycznego 
statusu. Ja jestem przekonany, że ta zmiana prawa 
jest racjonalna i uzasadniona.

Padały tutaj przykłady dotyczące Francji, Belgii, 
Norwegii, Niemiec, Czech. Tam, gdzie mamy do 
czynienia z pluralizmem związkowym, w żaden 
negatywny sposób się to nie odbija na kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem. Dla mnie nie ulega 
żadnej wątpliwości, biorąc pod uwagę pragmatykę 
służbową, że absolutnym priorytetem dla funkcjona-
riuszy polskiej Policji, Służby Więziennej czy Straży 
Granicznej jest i będzie bezpieczeństwo państwa, 
bezpieczeństwo obywateli. Profesjonalizm tych służb 
– tu chylę czoło – jest absolutnie bardzo wysoki i my 
wszyscy bardzo pozytywnie oceniamy działalność 
tych formacji.

Dzisiaj dyskutujemy nad jedną tylko kwestią: 
czy jeżeli dopuszczamy możliwość funkcjonowania 
związków zawodowych, to czy powinien to być mo-
nopol związkowy, czy powinien to być pluralizm? 
I do tego tę dyskusję sprowadźmy. Są tacy – zwłasz-
cza działacze monopolistycznych dzisiaj związków – 
którzy mówią: „my chcemy monopolu związkowego”. 
No, szanuję taki pogląd. Jednak analizując sprawę 
obiektywnie i racjonalnie, nie widzę żadnych prze-
słanek, żeby powiedzieć, że ten monopol jest jakąś 
wartością samą w sobie, której powinniśmy bronić za 
wszelką cenę. Postulat strony społecznej, żeby wpro-
wadzić pluralizm związkowy, jest moim zdaniem 
absolutnie racjonalny i jest do przyjęcia.

Zresztą mówiąc o tych uwarunkowaniach między-
narodowych… Konwencja nr 87, ale także zalecenia 
Komitetu Wolności Związkowej Międzynarodowej 
Organizacji Pracy podają pozytywne przykłady tych 
państw, w których właśnie pluralizm związkowy zo-
stał zapewniony. Więc zszedłbym z tą retoryką do 
pewnego racjonalnego poziomu dyskusji: monizm 
a pluralizm… I w ramach właśnie takiego rozstrzy-
gnięcia dychotomicznego – czy monizm, czy plu-
ralizm – powiedziałbym tak: absolutnie argumenty 
przemawiają za tym, żeby przyjąć pluralizm związ-
kowy.

Stąd zwracam się, zgodnie z tym stanowiskiem, 
które zresztą zostało przyjęte przez komisje, a które 
pan senator sprawozdawca przedstawiał, o przyję-
cie przedłożonego przez prezydenta projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej 
oraz ustawy o Służbie Więziennej. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

byłoby powiedzieć, że ta zmiana jest niekorzystna 
z perspektywy funkcjonariuszy. Odwrotnie, funkcjo-
nariusze mają swobodę wyboru: czy przystępuję do 
nowo tworzonego związku zawodowego, czy jestem 
w tym, który dotychczas funkcjonuje.

Pan senator Aleksander Pociej mówił tutaj o kwe-
stii oceny działalności dotychczas działających związ-
ków zawodowych. Nie jest żadnym skutkiem ewen-
tualnego przyjęcia tej ustawy jakakolwiek zmiana 
statusu członka jakiegokolwiek związku zawodowe-
go. Jeżeli ktoś będzie chciał dalej funkcjonować, dzia-
łać w NSZZ Policjantów, to dalej będzie w tym związ-
ku zawodowym funkcjonował. Ta zmiana prawa daje 
tylko możliwość tworzenia tam nowych organizacji.

I powiedzmy sobie zupełnie szczerze: nietrafny 
jest też argument dotyczący „branżowych związków 
zawodowych”. No, wszystkie, które powstaną, będą 
branżowe w tym znaczeniu, że będą właśnie skupia-
ły czy to funkcjonariuszy Policji, czy to funkcjona-
riuszy Straży Granicznej, czy Służby Więziennej. 
Tam bardzo wyraźnie zastrzeżono, że nie będzie 
to ponad struktury, jeżeli chodzi o specyfikę danej 
formacji…

Pluralizm związkowy jest wartością, o którą – 
także część państwa zasiadających na tej sali – wal-
czono w Polsce od roku 1980. Trzeba powiedzieć 
zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o retorykę czy 
argumenty przywoływane przez te związki, które 
dzisiaj działają na zasadzie monizmu, że w tym 
przejściowym okresie transformacji, po roku 1989, 
to nie strona solidarnościowa miała bezpośredni 
wpływ na kwestie związane z resortami siłowy-
mi. Pamiętamy, jaki był skutek ustaleń Okrągłego 
Stołu, kto wtedy miał w tej sferze decydujący głos 
przez dłuższy czas.

Ja absolutnie nie neguję tego, co pozytywnego ro-
bią dzisiaj związki zawodowe, które działają w Straży 
Granicznej, w Służbie Więziennej czy w Policji. Ale 
nie mogę się zgodzić na formułowanie zarzutów 
o polityzacji czy o braku profesjonalizmu, bo są to 
argumenty zupełnie nietrafne i nieprawdziwe. Nikt 
nie zmienia przepisu, który nakłada oczywiście na 
funkcjonariuszy Policji zakaz działalności politycz-
nej, wymóg apolityczności. To pozostaje bez zmian.

A formułowanie zarzutu, że będzie dochodziło 
do konfrontacji pomiędzy protestującymi z tego czy 
innego związku… No, przecież dzisiaj w praktyce… 
W przeszłości takie sytuacje się zdarzały. Zdarzało 
się tak, że po jednej stronie stali policjanci, a po 
drugiej stronie był protest takich działaczy związ-
kowych, którzy byli skupieni w Forum Związków 
Zawodowych. I nigdy – właśnie z uwagi na profesjo-
nalizm polskiej policji – nie było żadnych zarzutów 
dotyczących tego, że inaczej się policja zachowuje 
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inicjatywą? Czy ktoś się zwrócił do pana prezydenta 
z wnioskiem o taką inicjatywę? Jeżeli tak, to kto?

I, Panie Ministrze, troszeczkę bym się chciał do-
wiedzieć o tym stanowisku rady dialogu, bo była 
mowa o tym, że rada dialogu była wysłuchana. Ale 
czy było jakieś stanowisko rady dialogu w tej spra-
wie? Czy związki istniejące w służbach munduro-
wych też się wypowiadały, a jeżeli tak, to jaka to była 
opinia? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan senator Mamątow.
Po tej serii pytań oddam głos panu ministrowi.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Na początku muszę sprostować jako stary związ-

kowiec. W 1980 r. w ogóle nie zakładaliśmy, że związ-
ki zawodowe będą w Policji. Ale nie dlatego, że tego 
nie chcieliśmy, tylko po prostu Policja…

(Senator Janina Sagatowska: Nie chcieli, oczy-
wiście.)

…tego nie chciała. Wtedy reżim tego nie chciał. 
(Oklaski)

(Senator Janina Sagatowska: Tak, o to chodzi.)
(Senator Grażyna Sztark: Chyba w Milicji…)
Ale teraz ja mówię, bardzo przepraszam.
Chciałbym zapytać pana ministra, czy gdzieś pan 

widzi zagrożenie, że my będziemy narzucać zakłada-
nie jakichś nowych związków zawodowych w Policji. 
Jeśli znajdą się ludzie, którzy będą chcieli je zało-
żyć, to je założą, a my tylko dajemy taką możliwość. 
Chciałbym, żeby pan do tego się odniósł. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odniosę 

się po kolei do tych pytań.
Oczywiście trafnie mówi pan senator Mamątow, 

że nie ma mowy o żadnym narzucaniu. No, jest me-
chanizm absolutnej dowolności.

(Senator Janina Sagatowska: Dokładnie tak.)
On polega na tym, że funkcjonariusz Policji po-

dejmuje świadomą decyzję, czy w ogóle chce być 
członkiem jakiegokolwiek związku zawodowego, 
a jeśli tak, to którego związku zawodowego. Mówiłem 
o pewnej wartości konstytucyjnej, jaką jest pluralizm 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Tak?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Jeszcze 2 py-

tania.)
Dobrze.
Czy pan minister Sylwester Tułajew, przedstawiciel 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
pragnie zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew: 
Nie, dziękuję.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.
To teraz pytania. Obecnie senatorowie mogą zgła-

szać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapy-
tania do przedstawiciela pana prezydenta związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Pani senator Grażyna Sztark i pan senator Piotr 
Florek.

Bardzo proszę, Pani Senator. A potem pan senator.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, jako stary związkowiec pa-

miętam, że kiedy rejestrowaliśmy statut NSZZ 
„Solidarność” 17 kwietnia 1989 r., celowo wyłączy-
liśmy służby mundurowe, ale też i rolników indy-
widualnych, i osobno były te rejestracje. Z tym że 
służby mundurowe dłużej dochodziły do rejestracji 
związków zawodowych. To same służby i sami człon-
kowie tych służb mundurowych wypracowali sobie 
jakiś model tworzenia tych związków zawodowych. 

I moje pytanie: czy pan nie uważa, że jednak od-
dolny ruch związkowy i oddolnie tworzone związki 
zawodowe to jest właśnie to, o co nam chodziło w tym 
1980 i 1989 r.? Czy narzucanie rozwiązań w taki spo-
sób, jak to teraz ma miejsce, wbrew opinii związków 
zawodowych, tworzenie nowego prawa to jest uła-
twianie, czy raczej znaczne utrudnienie? Czy to nie 
jest jakaś taka – nie chciałabym wprost tego powie-
dzieć – próba właśnie polityzacji tworzenia nowych 
związków zawodowych?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Piotr Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, dlaczego to inicjatywa prezyden-

ta? Jaka była przyczyna wystąpienia prezydenta z tą 
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(zastępca szefa P. Mucha) dy decyzji co do tego, czy angażują się w określo-
ny proces. Jeżeli chodzi o dialog w tej sprawie, to 
oczywiście, że była taka prośba podjęta ze strony 
pani przewodniczącej Doroty Gardias – która ma 
dzisiaj rolę podwójną, bo jest przewodniczącą Forum 
Związków Zawodowych, a zarazem pełni funkcję 
przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego… 
Odbyło się więc takie spotkanie, pan prezydent roz-
mawiał bezpośrednio z panią przewodniczącą. Potem 
na prośbę tejże pani przewodniczącej odbyło się ko-
lejne spotkanie, na które prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda zaprosił członków prezy-
dium RDS, każdy mógł się tam wypowiedzieć i to 
spotkanie było poświęcone tej tylko problematyce. 
I tam głosem absolutnie przeciwnym tej omawianej 
tu zmianie był głos pani przewodniczącej Gardias, 
która wprost mówiła, że wypowiada się jako prze-
wodnicząca Forum Związków Zawodowych, z uwagi 
na stanowisko związków służb mundurowych. I było 
to bardzo szeroko dyskutowane. Ja osobiście także 
spotykałem się z Pałacu Prezydenckim z szefami tych 
związków zawodowych, które dzisiaj funkcjonują 
w tych 3 wspomnianych formacjach. I powiem zupeł-
nie szczerze, tak jak zresztą odpowiadałem na pytania 
pana senatora Grzegorza Napieralskiego zadawane 
na posiedzeniu komisji, że wydaje mi się, iż tu ten 
pogląd związków jest dość czytelny i jednoznaczny. 
Te, które funkcjonują, są zwolennikami utrzymania 
monizmu związkowego. A jeżeli chodzi o postulaty 
strony społecznej, to większość związkowców jest 
za wprowadzeniem pluralizmu. Funkcjonariusze – 
docierają do nas takie głosy – też są za tym, żeby 
wprowadzić pluralizm. I to sami funkcjonariusze 
będą podejmować decyzje. Możecie więc państwo 
powiedzieć tak: po wejściu w życie ustawy, oczy-
wiście jeżeli Senat się do niej przychyli, to właśnie 
funkcjonariusz będzie decydował o tym, jaka jest 
skala oddziaływania tych przepisów w praktyce. Nikt 
nie będzie nikogo z żadnego związku wypisywał.

Myślę, że wątki, które poruszał też pan senator 
Mamątow, wyjaśniłem w sposób wyczerpujący. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Chróścikowski pragnie zadać 

pytanie. Pani senator Sztark też, tak? Dobrze. I pan 
Piotr Florek. Dobrze.

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Miałem nie zadawać pytań, ale skoro pani senator 

Sztark zwróciła uwagę na tę niezależność organiza-
cji, to chcę przypomnieć, że „Solidarność” Rolników 

związkowy. Państwo to znacie ze swojej działalno-
ści związkowej. Różne mogą być uwarunkowania 
funkcjonowania jednego, jedynego związku zawo-
dowego, także różne uwarunkowania personalne czy 
różne przyczyny, dla których funkcjonariusz w da-
nym wypadku, mając do czynienia tylko z monopo-
listycznym związkiem zawodowym, nie podejmuje 
decyzji o przystąpieniu do związku zawodowego. 
Skutkiem zmiany prawa, tak jak mówiłem, nie jest 
żaden automatyzm, tzn. przecież nikt z definicji nie 
jest przypisany do żadnego związku zawodowego, ma 
możliwość świadomej decyzji, wyboru: funkcjonuję 
w dotychczasowym związku zawodowym, nie byłem 
członkiem żadnego związku zawodowego i nie będę, 
przystępuję do nowo utworzonego związku. To są 
sprawy zupełnie naturalne. Tak więc trzeba powie-
dzieć, że ten model tworzenia związków zawodo-
wych, o co pani senator Grażyna Sztark pytała, to jest 
absolutnie model dowolny, zgodny także z przepisami 
ustawy o związkach zawodowych. I ja nie widzę tu 
żadnego narzucania komukolwiek jakiejkolwiek woli.

Ja mówiłem już o tym, odpowiadając na pytanie 
pana senatora Florka. Oczywiście, że to strona spo-
łeczna zwróciła się z tą inicjatywą. Państwo pytacie, 
skąd się to wzięło. No, wzięło się to stąd, że strona 
społeczna – czyli nie kto inny jak właśnie związkow-
cy – zwróciła się z tego rodzaju prośbą czy z pro-
pozycją, żeby to rozważyć. Zresztą sprawa nie jest 
nowa, bo już w 2017 r. to wprowadzenie pluralizmu 
związkowego było dyskutowane jako pewien postulat 
racjonalny.

Było także pytanie dotyczące RDS, a więc ja po-
wtórzę… W ramach reprezentatywnych central 2 cen-
trale z 3 opowiadają się na pluralizmem, są to OPZZ 
i Solidarność. Jeżeli zaś chodzi o Forum Związków 
Zawodowych, to państwo pytacie, jak związki, któ-
re dotychczas funkcjonują… Ja bym powiedział, 
że z pewnej logicznej konieczności wynika, że ci, 
którzy dzisiaj są monopolistami, no cóż… Ja jestem 
w stanie wyobrazić sobie to, że mogliby zachować 
się w pewien sposób ponadstandardowy i mogliby 
powiedzieć: tak, popieramy wprowadzenie plurali-
zmu związkowego. Ale życie jest tylko życiem, więc 
oni mówią: nie, jesteśmy zwolennikami monizmu 
związkowego, chcemy być tymi jedynymi, którzy 
się wypowiadają. No ale, Szanowni Państwo, tutaj 
rozstrzygający jest interes funkcjonariuszy. Nie in-
teres kierownictwa określonych związków zawodo-
wych, ale interes funkcjonariuszy. Znając wrażliwość 
związkową pani senator Sztark i absolutnie patrząc 
prosto w oczy, mówię: tak, świadomie wnieśliśmy 
ten projekt w interesie funkcjonariuszy Policji, w in-
teresie funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby 
Więziennej, w imię swobody ich wyboru i swobo-
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(senator J. Chróścikowski) Mnie chodzi o tę reprezentatywność. Panie 
Ministrze, chodzi o to, że… To było też nasze po-
twierdzenie. Nam niezbyt chciano zarejestrować 
statut NSZZ „Solidarność”, albowiem zrzeszał on 
wszystkich pracowników. Związek miał możliwość 
zrzeszać wszystkich pracowników, a więc w tym sta-
tucie była siła. I był lęk władzy przed tym, żeby…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Pani Senator.)
Dlatego też pytam, czy nie jest wolą ustawodawcy 

czy przedstawiciela ustawodawcy, żeby doprowadzić 
do rozbicia związków zawodowych, żeby je osłabić. 
Jak sądzę, taka jest obawa związków zawodowych. 
Panie Ministrze, ja tylko przypomnę dosyć długą 
walkę związków zawodowych Straży Granicznej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, to już 
się robi taka wolna wypowiedź.)

Dobrze. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pytanie padło.
(Senator Grażyna Sztark: Dobrze. Ja jeszcze raz 

się zapisuję.)
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Mówimy, Panie Ministrze, o specyficznej służbie, 

o służbie mundurowej. Jeżeli chodzi o związki za-
wodowe, to związki zawodowe zawsze będą chętnie 
tworzyć swoje komórki organizacyjne w służbach 
mundurowych, jednak związek zawodowy w Policji 
miał na celu przede wszystkim doprowadzić do tego, 
żeby nie upolitycznić Policji. Myślę, że do tej pory 
to się udawało. Taka idea przyświecała środowisku 
Solidarności, jak te związku powstawały.

Dzisiaj możemy powiedzieć, że Policja ma wy-
sokie notowania, jeżeli chodzi o służby mundurowe 
– szczególnie na Policję chciałbym tu zwrócić uwagę 
– i to od 30 lat. Panie Ministrze, czy nie obawia się 
pan, że wprowadzenie tej zmiany, tej ustawy, dopro-
wadzi jednak… Mimo że tu jest pluralizm, wiemy, że 
te związki powstaną. To nie ulega wątpliwości. Czy 
nie doprowadzi to jednak do upolitycznienia Policji? 
Dziękuję.

(Senator Grażyna Sztark: Już ostatnie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Senator, już była tura.

Senator Grażyna Sztark:
Nie. Ja chcę tylko dopowiedzieć. Czy to przypad-

kiem nie jest kara? Gdybym miała możliwość dokoń-

Indywidualnych walczyła jeszcze w 1980, 1981 r., 
prowadziła wielką walkę, żeby mieć odrębność, żeby 
nie być razem ze związkami pracowniczymi, łącznie. 
Udało się to wywalczyć, co prawda po wielkich bo-
jach – ale już nie chcę wracać do historii. Również 
po 1989 r. mieliśmy normalnie prawo, jako że z usta-
wy to wynikało… I uważam, że to ta wielka walka, 
która trwała w tzw. trójstronnej komisji dialogu – 
przerobionej potem na Radę Dialogu Społecznego 
– spowodowała, że to chodzi o reprezentatywność 
organizacji. Ale to nie oznacza zamykania drogi dla 
innych organizacji. Ja bardzo się cieszę, gdy słyszę, 
że Forum Związków Zawodowych ma reprezenta-
tywność tej w radzie, że organizacje ją mają. Ale 
przecież nic nie szkodzi, żeby powstawały i inne, 
które też będą miały reprezentatywność w Radzie 
Dialogu Społecznego. No, nie widzę potrzeby blo-
kowania czegoś, myślę, że służby, czyli funkcjona-
riusze, też nie myślą o tym, żeby im blokowano taką 
możliwości. Rolniczych organizacji jest kilkadziesiąt 
i nikt nikomu tego nie broni. W innych branżach, 
podejrzewam, jest podobnie. W związku z tym nie 
rozumiem tego protestu, chociaż rozumiem, że jako 
szefowi związku zawodowego łatwiej mi dyskutować, 
łatwiej prowadzić…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie.)
Chciałbym się dowiedzieć, czy pan minister po-

twierdza to, że w radzie dialogu jest reprezentowana 
organizacja, jaką jest niezależny związek zawodowy 
policjantów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Pytanie do 2 panów senatorów. Oczywiście pano-

wie potwierdzacie. Nikt nawet nie marzył w 1980 r. 
o tym, żeby Policja czy służby mundurowe miały 
swoich reprezentantów w postaci związków zawo-
dowych. Oczywiście…

(Senator Dorota Czudowska: Właśnie, nikt nie 
marzył.)

(Senator Robert Mamątow: Miały, miały. 
Nielegalne.)

Ale wiemy jakie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo!)
Wiemy jakie. Panie Senatorze, tutaj nie musimy 

się przekonywać. Ja mówię o faktycznej reprezentacji, 
która tworzyła się po 1989 r. Tak samo długa była 
walka rolników indywidualnych.
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(senator G. Sztark) Odnosząc się do tych rozwiązań, mówicie pań-
stwo też o zaufaniu społecznym. Dzisiaj chociaż-
by w Państwowej Straży Pożarnej mamy pluralizm 
związkowy, a zaufanie do strażaków jest rekordowo 
wysokie z uwagi na profesjonalizm działania. Ale 
jeżeli mówimy o odnoszeniu tego do formacji uzbro-
jonych, to mamy przykład Służby Celno-Skarbowej, 
która także jest formacją umundurowaną, uzbrojo-
ną, z określonymi kompetencjami, bardzo szerokimi. 
Tam jest pluralizm związkowy i nie ma żadnej polity-
zacji. Odwrotnie, myślę, że gdyby tutaj popatrzeć na 
statystyki i gdyby odwołać się także do wypowiedzi 
ministra finansów, uprzednio pełniącego funkcję 
szefa Krajowej Administracji Skarbowej… Musicie 
państwo zauważyć, że jest to formacja, która działa 
dzisiaj niezwykle skutecznie, niezwykle skutecznie, 
a jest tam wprowadzony pluralizm związkowy. Tak 
więc ja tych obaw nie podzielam. Nie widzę żadnego 
zagrożenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie formacji. 
I jestem przekonamy, że to jest po prostu odwzo-
rowanie tego, co jest zawarte w treści Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w art. 59, czyli dopusz-
czenia możliwości wolności koalicji związkowej. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie panu mi-

nistrowi? Nie widzę zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję panu.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Dziękuję bardzo.)
I teraz powinnam zwrócić się do pana ministra 

Sylwestra Tułajewa, ale rozumiem, że pan minister…
(Senator Janina Sagatowska: Powiem, że było to 

wyczerpujące.)
Rozumiem, wyczerpujące. Dobrze. Ale muszę też 

zadać inne pytanie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca py-

tania do pana ministra przedstawiciela rządu.
Rozumiem, że takich pytań nie będzie, tak że bar-

dzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana marszałka 

Michała Seweryńskiego.
Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Muszę zabrać głos, dlatego że od wczoraj, od 

przedwczoraj żyję w narastającym zdumieniu właśnie 
w związku z tą sprawą. Po raz pierwszy to zdumienie 
zaczęło się u mnie przejawiać, kiedy słyszałem na po-
siedzeniu komisji, jak wytrawni działacze związkowi, 

czyć… Chodzi mi o związki zawodowe działające 
w Straży Granicznej. Tam były zwolnienia na mocy 
ustawy, która, naszym czy moim zdaniem, nie była 
przyjęta zgodnie z prawem. Zostali tam zwolnieni 
również funkcjonariusze związków zawodowych. 
Czy to przypadkiem nie za to… Są dzisiaj ukarani.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, oddaję panu głos. Proszę bardzo.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha:

Odpowiadam po kolei na pytania.
Pan senator Chróścikowski pytał o Radę 

Dialogu Społecznego. Oczywiście jest tak, że NSZZ 
Policjantów czy w ogóle federacja służb munduro-
wych –dotyczy to 3 formacji – przez swoje skonfe-
derowanie w ramach Forum Związków Zawodowych 
jest tam reprezentowana, bo forum jest w składzie 
RDS. Dzisiaj nawet przewodnicząca forum jest prze-
wodniczącą RDS. Według mojej wiedzy i pamięci, 
także panowie, którzy działają w NSZZ Policjantów… 
Pan przewodniczący Jankowski także jest członkiem 
Rady Dialogu Społecznego, a więc ta reprezentacja 
oczywiście jest. Ustawa nie modyfikuje zasad, które 
są wyrażone z ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

Czy jest to jakakolwiek kara, czy my dążymy do 
rozbicia czegokolwiek? Nie jest to żadna kara i nie 
dążymy do rozbicia jakiejkolwiek struktury związko-
wej. Absolutnie jest tak, że status każdego związkow-
ca jest dzisiaj zachowany i to wola funkcjonariusza 
decyduje, czy dalej jest członkiem, czy występuje, czy 
tworzy nowy związek. Nie mamy też pełnego uzwiąz-
kowienia, państwo to wiecie. Uzwiązkowienie jest 
dość wysokie, ale dalej jest tak, że ogromna rzesza 
funkcjonariuszy nie jest członkami żadnego związku 
zawodowego. Będzie mogła teraz podjąć decyzję, czy 
chce swój status zmienić.

Odpowiedź na pytanie była też trochę jakby za-
warta w wypowiedzi pana senatora Florka, bo mówił 
pan o specyfice służby, i to niezwykle trafnie. Trzeba 
zwrócić też uwagę na treść ślubowania, które funk-
cjonariusze składają. Jest pragmatyka służbowa, jest 
ślubowanie, jest rozkaz. To są formacje, które funk-
cjonują według określonych ram, jeżeli chodzi o ich 
specjalną, specyficzną rolę i funkcję w państwie. Tak 
więc absolutnie przyjmuję, że każdy, kto wstępuje do 
Policji, Straży Granicznej czy Służby Więziennej, 
zdaje sobie sprawę z doniosłości służby, którą będzie 
pełnił czy pełni. I nie widzę zagrożeń.
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(senator M. Seweryński) uniknie. Co więcej, proszę państwa, w obowiązują-
cej ustawie związkowej nie ma zakazu prowadzenia 
działalności politycznej przez związki zawodowe. 
Związki, które za bardzo się w to zaangażują, prę-
dzej czy później tracą swoją rację bytu. Właściwie to 
jest najbardziej skuteczną ochroną przed polityzacją 
związków zawodowych.

Tak więc, proszę państwa, my powracamy po-
woli do tego, co jest pełną wolnością związkową. 
To, że w związkach, które teraz istnieją, rodzi się 
obawa, że może nie będą już takie jedyne i nie będą 
korzystać z tej wyjątkowej sytuacji, że są jedyną re-
prezentacją… Tak jest, to prawda. To będzie trud-
niejsza działalność, ale przez to może i mocniejsza. 
No, przez chwilę pomyślmy, proszę państwa: czy nie 
popadamy nawet w swoistą – nie waham się tak po-
wiedzieć – śmieszność? Przeciwko czemu protestu-
jecie? Przeciwko poszerzeniu wolności związkowej? 
Nie mogę w to uwierzyć. Zachęcam, żeby się z tego 
wycofać. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Ja akurat nie zgodzę się z moim przedmówcą. 

Oczywiście jesteśmy wszyscy za wolnością związ-
ków – to nie ulega żadnej wątpliwości – natomiast są 
takie sytuacje… Są takie organizacje, które spełniają 
określoną funkcję. I nie zawsze ta wolność związkowa 
musi być całkowicie pełna. Mówimy tutaj o służbach 
specyficznych, czyli o służbach mundurowych. Pan 
się teraz śmieje…

(Senator Robert Mamątow: Bo pan cenzuruje…)
Niech pan powie: dlaczego nie ma związków za-

wodowych w wojsku? Może niech pan odpowie na 
pytanie, dlaczego nie ma związków zawodowych 
w wojsku.

(Senator Robert Mamątow: Bardzo chętnie, jak 
pan wyjdzie za drzwi.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Proszę 
o ciszę.)

Proszę państwa, w związku z tym oczywiście 
możemy powiedzieć, że to rozwiązanie, jakie było 
w Polsce… Możemy dyskutować, czy ono jest do-
bre, czy może rzeczywiście pluralizm wprowadzić. 
Państwo macie takie zdanie. Myślę, że intencje pana 
ministra są dobre, natomiast skutki mogą być oczy-
wiście całkiem inne. I tu się różnimy w poglądach. 
Mówię tylko, że różnimy się w poglądach, nic więcej, 
bo ja tak nie uważam. Uważam, że zmiana tej ustawy 
doprowadzi do upolitycznienia służb mundurowych. 

wytrawni politycy, wytrawni prawnicy – patrzę tu 
na pana senatora Pocieja, mojego przyjaciela – mar-
twili się o to, że w tej ustawie przywracamy jeszcze 
niepełną, ale znacznie szerszą wolność związkową 
w sektorze służb policyjnych i innych służb mundu-
rowych. Gdybym to powiedział moim studentom – 
a będę musiał im to powiedzieć za rok – to na pewno 
słuchaliby tego bardzo uważnie. A więc pozwólcie 
państwo, żeby stary wykładowca, który od lat zaj-
muje się prawem związkowym, przypomniał pewne 
oczywiste fakty.

Wolność związkowa została uznana już na począt-
ku minionego wieku za jedną z wolności podstawo-
wych, za podstawowe prawo człowieka i jako taka 
została wpisana do konstytucji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Właśnie w tym roku mija 100 
lat od utworzenia MOP na podstawie traktatu wer-
salskiego. Konstytucje wielu krajów demokratycz-
nych powtórzyły za konstytucją Międzynarodowej 
Organizacji Pracy zapis o wolności związkowej jako 
jednym z podstawowych praw obywatelskich w da-
nym kraju. Owszem, konwencja specjalna poświęcona 
wolności związkowej, konwencja nr 87 MOP dopu-
ściła możliwość ograniczenia tej wolności albo nawet 
całkowitego wyłączenia w wojsku, a ograniczenia 
– w służbach policyjnych.

Przypomnijmy sobie, jakie to były i są ogranicze-
nia. Przede wszystkim jest to jeden związek zawodo-
wy – tego konwencja nie mówi, mówi tylko, że kraj 
może sobie wybrać formę ograniczenia – i zakaz straj-
ku, brak prawa do strajku. I to ograniczenie dzisiaj 
ulega ograniczeniu, czyli zawężeniu, częściowemu 
uchyleniu, bo się powiada, że w służbach policyj-
nych i pokrewnych będzie można założyć więcej niż 
1 związek zawodowy, czyli będzie więcej wolności 
związkowej. Konsekwencją takiego przepisu nie-
wątpliwie będzie pluralizm związkowy, ale to jest 
konsekwencją wolności związkowej. Przypomnę 
jeszcze – bo może nie wszyscy pamiętają – że kiedy 
został zniesiony stan wojenny i kiedy potem pierwsza 
ustawa związkowa została wydana, uchwalona przez 
komunistów, to tam był właśnie monizm związkowy. 
Było powiedziane, że można odbudowywać związki 
zawodowe, ale może być nie więcej niż 1 organizacja 
w 1 zakładzie pracy. To ograniczenie do tej pory funk-
cjonuje w Policji i w strukturach pokrewnych, ale to 
dlatego, że konwencja nr 87 na to pozwala.

Oczywiście, że może być rywalizacja. Naturalną 
konsekwencją istnienia wielości związków zawodo-
wych jest rywalizacja. Ba, więcej, może nawet być 
tak, że poszczególne związki zawodowe będą wyka-
zywać pewne sympatie polityczne. Nie chcę tu prowa-
dzić długiego wykładu, ale przykłady różnych krajów 
świadczą o tym, że tak właśnie bywało. Tego się nie 
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(senator P. Florek) zdanie, bo słyszę, że były głosy związkowców z róż-
nych stron, że ta zmiana jest kompletnie niepotrzebna, 
nie było takiej potrzeby, no ale skoro jest, to jest. 
Na końcu chciałbym powiedzieć, że ja uważam, tak 
jak uważa wiele osób, że mimo wszystko ta zmiana 
doprowadzi do upolitycznienia służb mundurowych, 
myślę tu szczególnie o Policji. Czy ta zmiana była 
potrzebna? No, jak się okazuje, jest to inicjatywa 
prezydenta, to prezydent wyszedł z tą inicjatywą. 
Widocznie ktoś zwrócił się do prezydenta z tą inicja-
tywą. Nie była to inicjatywa rządowa, ministra spraw 
wewnętrznych i administracji, w związku z tym są 
pewne wątpliwości. Ja uważam, że to jest inicjatywa 
zbędna, niepotrzebna, ona upolityczni służby mun-
durowe, dlatego też, takie jest moje zdanie i można 
się z nim nie zgadzać. Też będę głosował przeciw tej 
ustawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
Pan minister Mucha dwukrotnie użył takich słów, 

zwrotu: gdybym ja był monopolistą, to też bym nie 
chciał. Moja dusza adwokacka zżyma się na taki zwrot 
retoryczny. Po pierwsze, Panie Ministrze, z czegoś ten 
monizm wynikał. Przecież można sprawdzić, jakie 
były argumenty za tym, żeby akurat w tych służbach 
było po 1 związku na służbę. I wtedy to też nie był 
wybór tych ludzi. Po prostu tak się zdarzyło.

Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej? Pan mar-
szałek Seweryński na pewno ma rację, kiedy mówi 
o tym, że im szersza ta reprezentacja związkowa, tym 
ogólnie jest lepiej. I ja wcale z tą tezą nie polemizuję. 
Ja po prostu mówię – i mam takie poczucie – że za 
tą zmianą kryje się coś zupełnie innego. Że to jest 
zamysł polityczny.

I tutaj zwrócę uwagę na doświadczenie z dysku-
sji z nauczycielami. Zupełnie inaczej zachowała się 
Solidarność. Łatwiej się rozmawiało, prawda? No 
to – przepraszam, że tak powiem – doświadczenie 
życiowe i jakaś próba logicznego rozbioru rzeczywi-
stości podpowiadają mi, że ktoś poszedł po rozum do 
głowy i postanowił wprowadzić dokładnie ten sam 
element. Na przyszłość łatwiej będzie się dyskuto-
wało, jeżeli po drugiej stronie będzie Solidarność. 
A ponieważ my… Władzy w tej chwili bliżej do 
włodarzy Solidarności, co zresztą w jakimś sensie 
potwierdza pan minister, mówiąc: strona społeczna 
przyszła i poprosiła. Trzeba to nazwać po imieniu: 
Solidarność przyszła i poprosiła. I nagle się okazuje, 

Myślę tu szczególnie o Policji, z którą miałem więcej 
kontaktów. Była taka tradycja… W Europie są róż-
ne rozwiązania. Mówiliście państwo o Niemczech, 
Norwegii, o tym, że tam jest pluralizm, ale są też 
kraje, w których nie ma tego pluralizmu, nie ma tego 
obowiązku. Może być tak albo tak, a więc nie śmiej-
my się, nie mówmy, że skoro w jednym kraju jest tak, 
to u nas musi być tak samo. Wcale nie musi, mamy 
swoje zdanie na ten temat.

W Polsce od 1990 jest taka tradycja, był spokój, nie 
było żadnych problemów z tego tytułu, a teraz nagle 
wychodzimy z ustawą i mówimy, że trzeba wpro-
wadzić pluralizm. Oczywiście członkowie chętni do 
prowadzenia związków zawodowych zaraz się znajdą 
i jestem przekonany, że w tych służbach munduro-
wych te związki powstaną. Ale są pewne tradycje, 
a w Polsce tak właśnie było. Ostatnio pan minister 
infrastruktury mówił o tradycji w Polsce. To znaczy 
jak ja mówiłem o przejściach dla pieszych, o tym, że 
na Zachodzie jest taka tradycja, że jak ktoś podchodzi 
do przejścia dla pieszych, to samochody się zatrzy-
mują, to pan minister powiedział, że w Polsce takiej 
tradycji nie ma. No nie ma, ale też więcej ludzi ginie 
na przejściach dla pieszych. Możemy powiedzieć, 
jakie są u nas tradycje. No więc u nas do tej pory 
było tak, jeżeli chodzi o ten pluralizm związkowy, że 
liczba związków była ograniczona do tego jednego. 
I jest pytanie: czy to było dobre, czy niedobre? No, 
nasze zdania różnią się pod tym względem. Ja tylko 
zwrócę uwagę na jedno, tak ze swojego doświadcze-
nia. Była taka sytuacja, że NSZZ „Solidarność”… 
Przypominam sobie, jak parę tysięcy osób protesto-
wało pod urzędem, w którym pracowałem, wybiło 
szyby, rzucało w policjantów śrubami itd. I teraz 
mam pytanie, jak to wpłynie, jeżeli ci związkowcy… 
W służbach mundurowych… Nie można oczywiście 
o tych 3 służbach, o których mówił pan minister… Nie 
wspomnę już o tym, że Straż Pożarna to też służba 
mundurowa, ale trochę specyficzna, bo oni jeżdżą do 
wypadków, gaszą pożary itd., i to może trochę inaczej 
wygląda. Ale jeżeli chodzi o działalność policjanta, 
to ja sobie nie za bardzo wyobrażam, żeby ci prote-
stujący wybijali szyby czy rzucali śrubami akurat 
w kolegów, którzy byli w tym samym związku. Mam 
pewne wątpliwości, czy jeżeli jest 1 związek, który 
jest całkowicie niezależny – z tego, co słyszę, wyni-
ka, że te związki są skupione w Forum Związków 
Zawodowych, są jakieś związki branżowe, czyli jest 
Policja, w forum jest Straż Pożarna, o ile pamiętam… 
Pytanie, czy te służby mundurowe będą mogły wspól-
nie zajmować jakieś stanowisko np. w obronie służb 
mundurowych itd. To mam na względzie.

Różnimy się tutaj w podejściu. Ja tylko mówię 
o swoim zdaniu, ale uważam, że jest to nie tylko moje 
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(senator A. Pociej) ostatnio: policja nie interweniuje, kiedy narodowcy 
biją, a zatrzymuje czy popycha fotoreportera, przed-
stawiciela prasy. Na całym świecie przedstawicieli 
prasy czy fotoreporterów się w ten sposób raczej nie 
traktuje. To nie jest tak… Tam się działa na rozkaz. 
Jeżeli policjant wie, że on może zostać za coś nagro-
dzony bądź zganiony, no to wybierze chyba formę 
pewnej nagrody.

Jeżeli doświadczenie ze związkami zawodowy-
mi Straży Granicznej… Pamiętamy, że związkowcy 
byli przede wszystkim zwalniani, a ustawa zosta-
ła przyjęta – jeszcze raz powtórzę – z naruszeniem 
prawa. Ona dała zezwolenie na to, żeby można było 
zlikwidować… żeby można było zwalniać związkow-
ców, nawet kobiety w ciąży. Proszę państwa, to jest 
wbrew prawu, ale taką ustawę państwo przyjęliście. 
Zlikwidowaliście związki zawodowe i mieliście spo-
kój, tylko że tak można iść…

Panie Ministrze, ja do pana mam zaufanie i wie-
rzę bardzo mocno w to, że intencje pana prezyden-
ta były zupełnie inne, no ale nie wierzę w to, że 
chodzi wyłącznie o to, żeby tworzyć czy rozsze-
rzać pluralizm związkowy. Wierzę mocno w to, 
że tylko mocne związki zawodowe mogą bronić 
swoich przedstawicieli, związkowców. Jeżeli oni 
będą mieli nie tylko dylematy prawne, ale i dyle-
maty moralne dotyczące tego, jak się mają zacho-
wać wobec obywatela czy swojego kolegi… Jest 
tutaj pan senator Jerzy Czerwiński. Mówiliście, 
że Policja nigdy nie wystąpiła przeciwko innym 
grupom związkowym. No, tu przecież była mowa 
o użyciu kul gumowych. Pamiętacie państwo? 
Przeciwko górnikom ich użyto. I co było wówczas? 
Czy związki zawodowe… Wówczas są potrzebne 
związki zawodowe, wówczas są właśnie potrzeb-
ne związki zawodowe, żeby powiedzieć: stop, tak 
nie wolno. Tak, również wówczas. I to muszą być 
funkcjonariusze, którzy się nie będą bali, oni się 
nie mogą bać. A jeżeli stworzymy dodatkowych 5 
związków zawodowych, to pan komendant bardzo 
łatwo to rozegra, bo utworzy jeszcze 1 związek, 
postawi naprzeciwko sobie tych 3 czy 4 funkcjo-
nariuszy, no i sprawa będzie załatwiona – podpisze 
czy wyda decyzję jednoznaczną.

Proszę państwa, tego typu dylematy powinny nas 
wszystkich pobudzić do zastanowienia się nad tym, 
że chyba za wcześnie na takie zmiany w ustawie. 
Reprezentatywność czy też inne formy zmian po-
winny być załatwiane czy też poprawiane oddolnie, 
a nie przez pana prezydenta lub rząd.

Kończąc, chcę powiedzieć, że nie mogę niestety 
zgodzić się na takie zmiany w ustawie. Będę głoso-
wała przeciwko, tylko i wyłącznie dlatego, że – jesz-
cze raz powtarzam – podejrzewam… mam naprawdę 
pewność, że to jest tworzone tylko i wyłącznie w ce-
lach politycznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

że po 30 latach funkcjonowania wspomnianej ustawy 
i wspomnianego mechanizmu, jak Solidarność po-
prosi – a ma zasługi – to ma. I będzie miała kolejny 
obszar, w którym będzie mogła współpracować ze 
stroną rządzącą dużo lepiej niż te branżowe związki, 
ci moniści, którzy tak potrząsnęli ulicami Warszawy, 
że wydusili to, co chcieli.

I tutaj nie ma się co dziwić, nie dziwcie się 
państwo, że mamy podejrzenie, że to jest przede 
wszystkim zagrywka polityczna. Ona opiera się na 
zupełnie prawdziwej tezie, którą opisał pan senator 
Seweryński: że teoretycznie może i jest lepiej. Ale 
aby odpowiedzieć na pewne argumenty, chciałbym 
przypomnieć: konwencja MOP stwierdza, że jak naj-
bardziej, w tego typu służbach może być jeden zwią-
zek. Oczywiście nie musi. Ale jest powiedziane, że 
może i że taka sytuacja nie jest patologią, ona może 
być korzystna. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo, dlaczego ja się boję, że ta usta-

wa naprawdę będzie działała przeciwko obecnym 
związkom zawodowym i jest tworzona naprawdę 
w celach politycznych? I nie chodzi o to, żeby te wol-
ności związkowe regulować. Jeżeli rząd, prezydent 
są twórcami nowej ustawy… No, właśnie dlatego. 
Jeżeli byłby to ruch oddolny, jeżeli to sami związ-
kowcy by przyszli z takim pomysłem – ale mówię 
o związkach branżowych – to byłoby to zupełnie co 
innego. A jeżeli robią to rząd i prezydent, to mnie się 
przypomina… A ja jestem starym związkowcem, ja 
byłam przewodniczącą zarządu regionu Solidarności 
w Koszalinie. Wiecie państwo, zawsze była taka stara 
zasada, że jeżeli pracodawca chce załatwić strajk, to 
tworzy dodatkowy związek zawodowy, potem na-
stępny i jeszcze następny. Jak te związki nie mogły 
się dogadać, to wówczas pracodawca podejmował 
sam decyzję. Stara zasada. I mnie się wydaje, że to 
właśnie o to chodzi. Pan marszałek Seweryński ma 
idealistyczne spojrzenie. Wierzę, że tu są naprawdę 
dobre intencje, no ale jako doświadczony związko-
wiec – powołuję się właśnie na swoje doświadczenia 
z Koszalina – powtarzam, że bardzo się tego boję.

To nie jest tak, że dzisiaj Policja cieszy się wyso-
kim poziomem zaufania. Wiemy sami, co się dzieje na 
ulicy, i mamy o to pretensje. Ja sama mam pretensje, 
kiedy oglądam tego typu obrazy, jakie widzieliśmy 
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polu jednego związku zawodowego. Aby powstały 
inne związki, musi być chęć zapisywania się do nich.

Chciałbym wrócić do tej pierwotnej mojej my-
śli, od której chciałem zacząć wystąpienie, zanim 
wystąpiła moja koleżanka, a mianowicie do kwestii 
moim zdaniem nieuzasadnionego lęku, związanego 
z tym, że jak będzie więcej związków zawodowych, 
to nastąpi upolitycznienie Policji. Nie wiem, na jakiej 
podstawie państwo senatorowie wyciągają wniosek, 
że jeżeli będą 3 związki zawodowe w Policji, to nagle 
Policja zostanie upolityczniona. Nawet zakładając, 
że będzie tam Solidarność. Podejrzewam, że wiele 
central ogólnopolskich związków zawodowych bę-
dzie próbowało tworzyć swoje komórki w Policji czy 
w innych służbach, bo taka m.in. jest ich rola. Każdy 
związek chce się jakoś rozwijać. Dlaczego nagle ma 
być to upolitycznienie, Pani Senator? Ja tego nie rozu-
miem. Powiem więcej, są tacy funkcjonariusze Policji, 
którzy – zgodnie z przepisami prawa, żeby była ja-
sność – są np. radnymi Platformy Obywatelskiej, PiS. 
„Radnymi” w sensie takim, że startują z Komitetu 
Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości lub Komitetu 
Wyborczego Platforma Obywatelska RP czy z ko-
mitetu SLD, czy jakichkolwiek innych lokalnych 
komitetów.

I czy my możemy dzisiaj powiedzieć, że to jest 
jakieś upolitycznienie Policji? Oni wykonują swo-
je obowiązki obywatelskie i mają prawo startować. 
Oczywiście nie mogą należeć do partii politycznych, 
ale startować mogą i stratują. W małych gminach 
mogą jeszcze startować w ramach własnego komi-
tetu, ale jak już ktoś chce startować do sejmiku czy 
do powiatu, to wybiera jakiś komitet wyborczy. I oni 
mogą zgodnie z prawem startować z list komitetów 
wyborczych tworzonych przez partie polityczne.

Pytanie: czy jeżeli ktoś zapisze się do związku 
Solidarność czy jakiegoś innego związku, to już 
od razu będzie w tym polityczność? Ja uważam, że 
generalnie jak ktoś startuje z list jakiegoś komitetu 
wyborczego, to można byłoby powiedzieć, że to jest 
jakaś pośrednia forma upolitycznienia, ale członko-
stwo w Solidarności… Jakież to jest upolitycznienie? 
Policjanta czy służby? A może komendy, w której 
część policjantów należy do związków zawodowych?

Szanowna Pani Senator i Szanowni Państwo, 
większość postulatów Policji ze względu na formę or-
ganizacji tego, w cudzysłowie, specyficznego zakładu 
pracy jest raczej negocjowana na szczeblu krajowym, 
na szczeblu związków zawodowych. Przecież tam 
nikt nie będzie negocjował podwyżek na poziomie 
komendy miejskiej czy wojewódzkiej Policji.

Państwo mówicie… Pan senator Pociej powiedział 
tutaj, że PiS czy rząd sprytnie rozegrał nauczycieli. 
Jak rozegrał? Jak rozegrał, Państwo Senatorowie? 
Gdyby nie Solidarność nauczycielska, to nauczycie-
le nie dostaliby nic. Zero podwyżki. A dostali pod-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa 

Mroza.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałem troszeczkę inaczej zacząć, ale wystą-

pienie pani senator mnie tak trochę zainspirowało, 
ale też zmartwiło, biorąc pod uwagę, że sama pani 
senator przypomniała swoje doświadczenia i zasługi 
w pracy dla związku zawodowego, w tym wypadku 
Solidarności.

Pierwsza kwestia jest taka. No, pani senator 
bardzo dobrze wie… Jako zarzut stawia się to, że 
ta ustawa jest z inicjatywy pana prezydenta, że jest 
wspierana przez rząd. No, a niby z jakiej inicjaty-
wy ma być? Generalnie inicjatywę ustawodawczą 
mają rząd, parlament, prezydent. Wielokrotnie na tej 
sali słyszeliśmy, że jeżeli ustawy są zgłaszane przez 
posłów, to jest źle. No, teraz jest ustawa zgłoszona 
przez pana prezydenta, który ma swoje prerogatywy. 
Tak więc to jest jedna kwestia. Nawet to, kto zgłasza 
ustawę, państwu się nie podoba, co jest oczywiście 
absurdalne.

Druga kwestia. „Za wcześnie” – takiego sformu-
łowania pani senator użyła. No, po 30 latach wolnej 
Polski mówienie o tym, że coś jest za wcześnie… 
Owszem, byli tacy ludzie, którzy mówili, że Polacy 
nie dorośli do demokracji, że dla nas mają być ja-
kieś inne standardy. Ja mam świadomość tego, że 
w państwach demokratycznych są różne rozwiąza-
nia, o czym mówili moi poprzednicy, w tym także 
pan marszałek Seweryński, mam tego świadomość. 
Wiem, że są takie rozwiązania, gdzie jest 1 zwią-
zek, są takie rozwiązania, gdzie tych związków za-
wodowych jest wiele. Mówimy o demokratycznych 
krajach. Ale nie używajmy takiego sformułowania, 
że dla Polaków jest za wcześnie, bo to jest sformuło-
wanie bez sensu. Przez 30 lat funkcjonował pewien 
model, a dzisiaj proponujemy zmianę tego modelu. 
Zmianę tego modelu pan prezydent proponuje dla-
tego, że miał konkretne sygnały społeczne, czyli są 
ludzie w Policji, którzy chcą się skupiać w związ-
kach zawodowych, ale niekoniecznie w tym jednym 
związku zawodowym. Czy powstanie 1 związek 
czy 2 związki, czy 3 – my tego nie wiemy. No, żeby 
ten związek zawodowy powstał, muszą się zebrać 
funkcjonariusze Policji, a także tych innych służb, 
którzy będą chcieli być członkami Solidarności czy 
jakiegokolwiek innego związku zawodowego, który 
powstanie ewentualnie w Policji. My dzisiaj dajemy 
tylko taką możliwość, aby nie było swoistego… nie, 
nie swoistego, powiedzmy to sobie wprost –  mono-
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(senator K. Mróz) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Zbigniew Cichoń.
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Proponowana ustawa w moim przekonaniu zasłu-

guje na uznanie, a te obawy, które są wyrażane przez 
moich poprzedników, zwłaszcza przez panią senator 
Sztark, wydają mi się obawami na wyrost. No prze-
praszam, że tak to określiłem, ale… Proszę państwa, 
teoretycznie oczywiście wszystko się zdarzyć może. 
Proszę państwa, może być tak, że sól zwietrzeje – 
wtedy nic nie jest warta. Może być tak, że związek 
zawodowy przerodzi się w partię polityczną – wtedy 
też jest niewiele wart. Ale, proszę państwa, nie może-
my zakładać takich czarnowidzkich wersji wydarzeń 
w przyszłości. Ja wręcz uważam, że wpisanie tu plu-
ralizmu związkowego jest realizacją tych ogólnych 
zasad, o których wspominał mój przedmówca, pan 
profesor marszałek Seweryński, mówiąc o regula-
cjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, o tych 
wszystkich konwencjach. Przecież pamiętamy, jakie 
boje były w czasach komunistycznych o respektowa-
nie konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dotyczącej wolności związkowej. To jest pe-
wien dorobek, pewien rezultat tych wszystkich walk 
– wreszcie mamy wprowadzone takie regulacje, które 
odpowiadają tym standardom konwencyjnym, jeśli 
chodzi o Międzynarodową Organizację Pracy, ale 
również standardom Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, do której przystąpiliśmy w 1991 r. i która 
od 1993 r. jest dla nas wiążąca. Przypominam o tre-
ści art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
która przewiduje prawo do zrzeszania się ludzi, które 
obejmuje właśnie prawo do tworzenia związków za-
wodowych. Trzeba też przypomnieć, że ta konwencja 
zawiera nawet pewne uprawnienia do nałożenia re-
strykcji wobec określonych kategorii pracowników, 
zwłaszcza tych, nazwijmy to, którzy pełnią funkcje 
w różnych resortach siłowych, czyli są policjantami, 
żołnierzami itd. Ona upoważnia państwo do nało-
żenia restrykcji, o ile one są ustanowione w ustawie 
i służą uprawnionym celom takim jak zachowanie np. 
porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Trzeba przyznać, że nasze państwo – i chwała za 
to Polsce naszej niepodległej, wolnej po 1989 r. – nie 
skorzystało z możliwości nałożenia tych restrykcji. 
Jest wiele, proszę państwa, państw, które, korzystając 
właśnie z dyspozycji art. 11 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka pozwalającego na wprowadzanie 
takich ograniczeń, nie dopuszcza do tego, żeby ist-
niały związki zawodowe w Policji. U nas tego nie 

wyżki. I ci, co strajkowali, i ci, co nie strajkowali, 
i ci, co są w związku zawodowym „Solidarność”, 
i ci, którzy są w ZNP, i ci, którzy nie są w żadnym 
związku zawodowym. Wszyscy dostali konkretne 
pieniądze dzięki temu, że jeden związek zawodowy 
podpisał porozumienie. Nie blokowało to protestu 
innym związkom zawodowym, nie blokowało strajku. 
A inaczej zostaliby z niczym. Obietnice samorzą-
dowców Platformy Obywatelskiej, że za czas strajku 
nauczyciele dostaną pieniądze… Gdzie dostali? Gdzie 
jest prezydent Wrocławia, pan Sutryk, gdzie jest pani 
prezydent Zdanowska, gdzie jest pan Trzaskowski, 
którzy obiecywali, że jak nauczyciele będą strajkowa-
li, to im powypłacają wynagrodzenia? Nie powypła-
cali, bo nie ma takiej możliwości prawnej. I postąpili 
zgodnie z prawem. Tak?

Kiedy mówimy o jakimkolwiek upolitycznie-
niu, to ja bym generalnie bardzo ostrożnie pod-
chodził do tego tematu. Moim zdaniem, to, że ktoś 
jest w jakiejś organizacji związkowej, nie ma nic 
wspólnego… Nie chciałbym tutaj wprowadzać ja-
kiejś polityki, ale powiem, że związki zawodowe 
sympatyzują z różnymi rządami, partiami poli-
tycznymi. Branżowo to się bardzo różnie rozkłada. 
Generalnie rola związków zawodowych jest, była… 
Doświadczyły tego rządy Platformy, PiS i wcze-
śniej SLD. Pewnie jakieś rządy, które przyjdą po 
rządzie Prawa i Sprawiedliwości, też doświadczą 
tego, że po prostu związki zawodowe są zawsze 
wymagającym partnerem dla władzy i dla praco-
dawcy. Bo, tak jak mówiłem, związki zawodowe 
często widzą pracodawcę właśnie jako rząd i to 
jest, że tak powiem, dla każdego pracodawcy, dla 
każdego rządu pewne wyzwanie, żeby dogadać się 
ze związkami zawodowymi.

Jeszcze taka uwaga. Muszę ją sobie tutaj odna-
leźć, bo było ich więcej. Tak na koniec mogę po-
wiedzieć: proszę się nie martwić o upolitycznie-
nie związków zawodowych w najbliższym okresie 
w Policji, bo generalnie, właśnie dzięki rządowi 
Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mateusza 
Morawieckiego, chyba wszystkie rzeczy, których 
chciało środowisko Policji, zostały załatwione. 
Kwestia emerytur została załatwiona i kwestia pod-
wyżek. Są w tym roku, będą w przyszłym roku. 
Myślę, że akurat związkowcy czy generalnie funkcjo-
nariusze Policji nie mają na co narzekać przy rządzie 
pana premiera Mateusza Morawieckiego.

To, co powiedział pan marszałek Seweryński… 
Będzie więcej związków zawodowych, to będzie ja-
kaś konkurencja w ramach tych związków zawodo-
wych, a jeżeli to będzie konkurencja o obronę praw 
pracowniczych, to myślę, że akurat funkcjonariusze 
Policji powinni się z tego ucieszyć. Dziękuję.
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(senator Z. Cichoń) dojdzie do rozbicia tych związków, to one przestaną 
być reprezentatywne ‒ a to jest bardzo ważne.

Po drugie, nigdy nie mówiłam, Panie Senatorze, że 
Polacy nie dorośli do demokracji. Polacy są urodzonymi 
demokratami, na całe szczęście, i dlatego możemy tutaj 
stać, mieć różne poglądy i o tym mówić, m.in. dlatego.

Po trzecie, mówiłam dość długo, dlaczego się 
obawiam, że będzie więcej związków zawodowych. 
Powtórzę: żeby było łatwiej nimi rozgrywać i decy-
dować za nie. Mówiłam dosyć długo na ten temat.

Po czwarte, porównanie związków zawodowych do 
radnych też jest nieporozumieniem, albowiem my mówi-
my o służbach mundurowych i to nie ma nic wspólnego 
z tą ustawą. Radni nie działają na rozkaz, przynajmniej 
nie powinni tak działać, a niestety te 3 służby działają 
na podstawie rozkazów zwierzchników.

Pan niestety utwierdził mnie co do mojego podej-
rzenia o upolitycznienie. Ta pana wypowiedź niestety, 
ale mnie w tym w pełni utwierdziła. Być może jestem 
zbyt mocno przesiąknięta podejrzliwością, ale to dla-
tego, że właśnie rząd i właśnie prezydent wychodzą 
z inicjatywą ustawodawczą. Panie Senatorze, ja wiem, 
że mają prawo. Prawo ma Senat, Sejm, prezydent, 
rząd. Ja o tym wiem, tylko że ja bym chciała, żeby to 
była decyzja czy też inicjatywa oddolna. Gdyby była 
to taka inicjatywa, to ja bym nic nie mówiła, ale boję 
się, że to jest właśnie inicjatywa sterowana.

I na zakończenie ‒ nie wykorzystam, Pani 
Marszałek, 5 minut ‒ mogę się z państwem założyć, 
że po przyjęciu tych zmian to nie związki zawodowe 
będą kształtować nowe prawa pracownicze w tych 
3 służbach, ale ich szefowie i komendanci. Mogę 
przyjąć każdy zakład. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Zamykam dyskusję.
Szanowni Państwo, informuję, że głosowanie 

w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo konsularne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1267, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1267 A.

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

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

ma, tak jak mówię, na szczęście. Ta propozycja pana 
prezydenta zmierza do tego, żeby wprowadzić plu-
ralizm związkowy, co odpowiada ogólnym zasadom. 
Właściwie z prawdziwą demokracją mamy do czy-
nienia tylko tam, gdzie występuje pluralizm, również 
w sferze działania związków zawodowych.

To oczywiście nie przeszkadza wymogowi, żeby 
Policja była apolityczna. Stąd też bodajże w art. 63 
ustawy o Policji jest zakaz przynależności policjanta 
do partii politycznej. Podobnie zresztą jest w innych 
regulacjach, np. dotyczących sędziów – tam też taki 
zakaz jest. Taki zakaz w jednych państwach jest, 
w innych go nie ma. Proszę państwa, w systemie 
naszym wynika on z doświadczeń historycznych, 
z tego, że w minionym okresie, komunistycznym, 
były służby dysponujące siłą wykorzystywane dla 
celów politycznych. I stąd pewna dbałość o to, żeby 
Policja miała charakter integralny, neutralny i żeby 
działała w sposób obiektywny, nie służąc żadnym 
celom politycznym. W związku z tym uważam, że 
ta propozycja, wysunięta przez w końcu zwierzch-
nika narodu, pana prezydenta, jak najbardziej za-
sługuje na akceptację. Nie snułbym tutaj jakichś 
takich podejrzeń czy wręcz spiskowych teorii, że 
ma to być swego rodzaju furtka do wprowadzenia 
polityczności tejże formacji, w sytuacji kiedy art. 63 
wyraźnie zakazuje policjantom przynależności do 
jakiejkolwiek partii.

Tak jak mówię, spełniamy te postulaty, które służą 
większej wolności pracowników, bo takimi ludźmi 
przecież są też policjanci, tyle że pozostają w szcze-
gólnym stosunku służbowym. Nie można im jednak 
w sposób racjonalny odmówić prawa do pluralizmu 
związkowego, chociaż, tak jak mówię, podstawy 
prawne ku temu są, bo art. 11 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka taką możliwość stwarza. Do tej pory 
z niej korzystaliśmy. Ona istniała. Chyba nadszedł 
moment, kiedy możemy z tego zrezygnować i, w imię 
szacunku dla tych pracowników, którymi są policjan-
ci, dać im również to uprawnienie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Sztark. Bardzo proszę, 5 minut.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Ja w odpowiedzi, Panie Senatorze.
Po pierwsze, o to chodzi, co jeszcze raz powtórzę, 

żeby związki nie były reprezentatywne, albowiem 
żeby były reprezentatywne, wymagana jest odpo-
wiednia liczba członków związku. Tak więc jeżeli 
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(senator sprawozdawca R. Majer) Wicemarszałek Maria Koc:

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.

Bardzo dziękuję.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Jest z nami pan 
minister Marcin Przydacz.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Marcin Przydacz: Dziękuję bar-
dzo, na tym etapie nie zamierzam zabierać głosu, 
ale jeśli będą jakieś pytania, to chętnie udzielę od-
powiedzi.)

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

tanie panu ministrowi? Nie.
Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Nie ma chętnych do zabrania głosu w dyskusji.
W związku z tym, Szanowni Państwo, zamykam 

dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Czy to jest zespół „Mazury” z Brazylii? Tak.
Szanowni Państwo, chciałabym bardzo serdecznie 

powitać zespół „Mazury” z Brazylii. Witamy naszych 
rodaków bardzo, bardzo serdecznie. (Oklaski) Z bar-
dzo daleka państwo przyjechaliście, ale w polskich 
strojach ludowych naprawdę wyglądacie wspaniale. 
Dziękujemy, że kultywujecie polskość tak daleko od 
ojczyzny. Dziękujemy bardzo i cieszymy się, że je-
steście w Senacie. Witamy was bardzo, bardzo ser-
decznie.

Proszę usiąść, a my będziemy kontynuować ob-
rady.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o po-
wszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1275, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1275 A.

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

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!

o ustawie o zmianie ustawy – Prawo konsularne. 
Posiedzenie odbyło się 30 lipca 2019 r.

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo konsularne jest usprawnienie 
działania polskiej służby konsularnej. Do naj-
ważniejszych zmian w ustawie należy zaliczyć 
określenie odstępstw od zasad zdawania egza-
minu przez kandydata na urzędnika konsularne-
go. Ustawa przewiduje odstępstwa od zasady, że 
wyznaczenie do wykonywania funkcji konsular-
nych następuje po zdaniu egzaminu konsularnego, 
który jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności 
praktycznych kandydata na urzędnika konsular-
nego, niezbędnych…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Panie 

Senatorze, sekundkę… Panowie Senatorowie, jeżeli 
musicie porozmawiać… Szanowni Państwo, bardzo 
proszę to robić poza salą plenarną.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, przepra-

szam bardzo, ale Senator Sprawozdawca nie może się 
skupić w takim szumie.)

(Senator Grażyna Sztark: Przepraszamy.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo.)
Bardzo dziękuję.
Zwolnienie z egzaminu konsularnego w świe-

tle tej nowelizacji obejmuje 2 grupy osób: osoby, 
które aktualnie nie są urzędnikami konsularnymi, 
ale wcześniej pełniły tę funkcję, oraz osoby będące 
aktualnie urzędnikami konsularnymi, które przy-
gotowują się do objęcia funkcji urzędnika konsu-
larnego w innym państwie, o ile przerwa między 
datą wyznaczenia ich do wykonywania funkcji kon-
sularnych a datą złożenia egzaminu konsularnego 
z wynikiem pozytywnym w związku z wcześniej-
szym wyznaczeniem na urzędnika konsularnego nie 
przekroczyła 12 miesięcy. I wreszcie dotyczy to też 
osób, które aktualnie nie są urzędnikami konsular-
nymi, ale wcześniej pełniły tę funkcję i zaprzestały 
wykonywania funkcji konsularnych nie później niż 
12 miesięcy przed datą wyznaczenia na urzędnika 
konsularnego.

Podczas posiedzenia komisji pytania senatorów 
koncentrowały się wokół aktualnej sytuacji dotyczą-
cej służby konsularnej. Senatorowie dokonywali oce-
ny konsulatów i konsulów, których odwiedzali. No, 
m.in. z wysoką oceną senatorów spotkał się konsulat 
w Odessie, który przyjmował senatorów podczas misji 
obserwacyjnych.

W efekcie Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej rekomenduje Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie tejże ustawy bez poprawek – w takiej wer-
sji, w jakiej ona do nas trafiła. Dziękuję.
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(senator sprawozdawca J. Chróścikowski) Obecnie senatorowie mogą zadawać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedsta-
wiciela rządu związane z omawianym punktem po-
rządku obrad.

Czy są takie pytania? Nie ma.
Dziękuję.
(Głosy z sali: Jest.)
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Panie Prezesie, zapraszam. Zapraszam pana preze-

sa na mównicę, tutaj. Proszę bardzo. Panie Prezesie, 
proszę bardzo. I jak pan tutaj już dotrze, to pan senator 
zada panu pytanie.

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

Dwa krótkie pytania. 
Pierwsze. W poprzednim spisie rolnym był prze-

widziany spis pilotażowy w celu sprawdzenia metod 
i usunięcia ewentualnych niedoróbek itd. W tym spi-
sie – jak widzę – nie planujemy tego. Czyli jesteśmy 
pewni, że wszystko będzie w porządku, czy też po 
prostu już te metody, które są przewidziane, są na tyle 
sprawne, że nie trzeba tego próbnego spisu przepro-
wadzać w kilku gminach, załóżmy.

I drugie pytanie, dotyczące katalogu czy to upraw, 
czy to zwierząt hodowlanych. Chodzi o to, że te katalogi 
są zamknięte, a… Podam przykład z innego spisu, spisu 
powszechnego, gdzie było np. pytanie o narodowość. No, 
przykład odległy, ale dobrze obrazujący sytuację. Były 
wymienione niektóre narodowości, a oprócz tego można 
było w wykropkowanym miejscu wpisać narodowość 
inną – bo życie jest bogatsze niż nam się wydaje. Także 
w przypadku np. zwierząt jest tak, że będzie badana kwe-
stia np. hodowli ryb, ale być może w Polsce hoduje się też 
raki itd., a tego nie wiemy… Ja mówię tu o takich niszo-
wych kwestiach, ale sam chętnie bym się dowiedział, tak 
z czystej ciekawości, gdzie jest w Polsce hodowla raków 
i ile takich hodowli jest. Pytanie wobec tego jest takie: 
dlaczego te katalogi są zamknięte, a nie otwarte?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, minuta już minęła. Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, oddaję panu głos.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Dominik Rozkrut:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie.
Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to prowadzimy 

w międzyczasie, w związku z przystąpieniem do Unii 
Europejskiej, takie bardzo szerokie badania struktury 
gospodarstw rolnych i one mają charakter pilotażu do 
spisu. Tam jest też uwzględniana bardzo pogłębiona 
informacja na temat tego, co się w rolnictwie dzieje 
w tych okresach międzyspisowych. Ponadto metody 

Niezmiernie mi miło w imieniu Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi złożyć sprawozdanie dotyczące 
uchwalonej przez Sejm w dniu 31 lipca ustawy 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Pan marszałek 
skierował ustawę do nas, my dzisiaj ją rozpatrzyliśmy 
i przekazujemy Wysokiej Izbie opinię, że nie wno- opinię, że nie wno-
simy żadnych uwag i prosimy o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek.

Była dyskusja na posiedzeniu komisji, były drobne 
uwagi legislacyjne, które według rządu nie wymagają 
wprowadzenia zmian. W związku z tym bardzo pro-
simy o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Spis jest co 10 lat robiony. Jest to zgodne z pra-
wem Unii Europejskiej i FAO, tak że w sumie jest on 
bardzo potrzebny, gdyż wynika z ogólnoświatowej 
– można powiedzieć – potrzeby ocenienia, jak wy-
gląda sytuacja w rolnictwie, w rolnictwie na całym 
świecie, aby wiedzieć, jakie dalsze projekty, jakie 
dalsze działania podejmować w zakresie polityki 
rolnej. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony…

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę, Panowie Senatorowie.
(Senator Stanisław Kogut: Przepraszam…)
…prezes Rady Ministrów.
Jest dzisiaj z nami pan Dominik Rozkrut, prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego.
Czy pan prezes pragnie zabrać głos w sprawie 

ustawy?
(Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik 

Rozkrut: Nie, myślę, że nie muszę nic dodawać do 
wystąpienia pana senatora…)

(Rozmowy na sali)
Panowie, ja bardzo proszę o ciszę, bo nie mogę 

prowadzić obrad.
(Senator Jan Dobrzyński: Bardzo przepraszam, 

Pani Marszałek.)
Panie Prezesie?
(Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Dominik Rozkrut: Nie, nie potrzebujemy zabierać 
głosu. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
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Komunikaty. Odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

(prezes D. Rozkrut) Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

kolejne, osiemdziesiąte czwarte posiedzenie zosta-
nie zwołane na dzień 30 sierpnia 2019 r. Porządek 
tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą 
elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czterdziestego porządku obrad: odwołanie prze-
wodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Informuję, że pan senator Adam Gawęda złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Wniosek o odwołanie senatora Adama Gawędy 
z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności został pozytywnie za-
opiniowany przez Konwent Seniorów…

(Rozmowy na sali)
To bardzo przeszkadza, że państwo rozmawiacie. 

No naprawdę. Był czas na rozmowy. Bardzo proszę 
o zachowanie spokoju.

Ten wniosek został pozytywnie zaopiniowany 
przez Konwent Seniorów. Projekt uchwały przygo-
towany przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich zawarty jest w druku nr 1271.

Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 
senatora Sławomira Rybickiego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu 31 lipca przyjęła 
jednogłośnie projekt uchwały Senatu, który odczy-
tam Wysokiej Izbie, państwu senatorom, w sprawie 
odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwołuje senatora 
Adama Gawędę z funkcji przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w tej sprawie? Nie widzę.
Zatem przystępujemy do głosowania w sprawie 

odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności.

faktycznie pozwalają na coraz większą sprawność 
i źródła administracyjne są coraz lepsze, tak że nie ma 
potrzeby robienia tutaj pilotażu. Taki pilotaż z kolei 
będzie oczywiście w przypadku narodowego spisu 
powszechnego, jak najbardziej, ale w przypadku tego 
rolnego nie.

Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to katalog nie 
jest zamknięty. Jest…

(Dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym 
Urzędzie Statystycznym Artur Łączyński: Jest za-
mknięty, ale ma bardzo szeroki zakres.)

Jest zamknięty, ale został jakby bardzo szeroko 
zdefiniowany, ujęto tam wszystkie gatunki zwierząt, 
które mają największe znaczenie gospodarcze, rolni-
cze w Polsce. Nie ma potrzeby jakby dalszego uszcze-
góławiania tej wiedzy w takim bardzo rozszerzonym 
zakresie, jakim jest spis rolny. W ramach tego badania 
obejmujemy spisem wszystkie gospodarstwa rolne, 
a więc koszt pozyskania tej informacji jest bardzo 
duży i rozdmuchiwanie tego zakresu przedmiotowego 
byłoby niezasadne. No, po prostu musimy tutaj pilno-
wać też funduszy i ograniczać koszty realizacji spisu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana prezesa? Nie.
Dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik 

Rozkrut: 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.

Czy są komunikaty? Proszę.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Wysoki Senacie, posiedzenie Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej odbędzie się 
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 179. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 15.00. Dziękuję 

bardzo. O godzinie 15.00 będą głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 47  

do godziny 15 minut 00)
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(marszałek S. Karczewski) Głosowało 85 senatorów, 81 – za, 1 – przeciw, 3 
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczą-
cego Komisji Zdrowia.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
dziestego szóstego porządku obrad: zmiany w skła-
dzie komisji senackich.

Przypominam, że wnioski Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich zawarte są w drukach 
nr 1279 oraz nr 1280.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Przemysława Błaszczyka, o przedstawienie 
wniosku komisji zawartego w druku nr 1279.

Senator Sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich w dniu wczorajszym rozpatrzyła 
wniosek pana senatora Adama Gawędy dotyczą-
cy rezygnacji z Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, przygotowała uchwałę i wnosi o jej 
poparcie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
wniosku komisji zawartego w druku nr 1280.

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

Senatorskich na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 
wobec rezygnacji pana senatora Waldemara Kraski 
z udziału w pracach Komisji Zdrowia przyjęła uchwa-
łę w tej sprawie i rekomenduje Wysokiej Izbie przy-
jęcie tej uchwały. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tych sprawach?
Nie widzę chętnych, nie słyszę.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmiany 
w składzie komisji senackiej; druk nr 1279.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Nie działa…)
Działa, działa.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 79 – za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczące-
go Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
dziestego piątego porządku obrad: odwołanie prze-
wodniczącego Komisji Zdrowia.

Informuję, że pan senator Waldemar Kraska złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego 
Komisji Zdrowia.

Wniosek o odwołanie senatora Waldemara Kraski 
z funkcji przewodniczącego Komisji Zdrowia został 
pozytywnie zaopiniowany przez Konwent Seniorów.

Projekt uchwały przygotowany przez Komisję 
Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty 
jest w druku nr 1281.

Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 
senatora Sławomira Rybickiego.

Senator Sprawozdawca  
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia przy- sierpnia przy-sierpnia przy-
jęła jednogłośnie projekt uchwały, który rekomenduje 
Wysokiej Izbie.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie odwołania przewodniczącego Komisji Zdrowia. 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwołuje senato-
ra Waldemara Kraskę z funkcji przewodniczącego 
Komisji Zdrowia. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w tej sprawie? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania w sprawie odwoła-

nia przewodniczącego Komisji Zdrowia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
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(marszałek S. Karczewski) Pan senator Aleksander Pociej.
Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo proszę o poparcie poprawek zgłoszonych 

w trakcie debaty. Ta ustawa jest ustawą ingerującą 
we własność. Podważa podstawowe zasady dotyczące 
ochrony środowiska. Jest ustawą złą. Bez tych popra-
wek będzie bardzo złą ustawą.

W imieniu wszystkich, którzy chcą kształtować 
swój byt na podstawie zaufania do państwa, ludzi, 
którzy często inwestują cały swój majątek w miejsce 
wymarzone do życia, bardzo proszę, byście dali im tę 
ochronę, którą ta ustawa odbiera. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Sprawozdawcą komisji był pan senator Zdzisław 

Pupa. Czy pan senator jeszcze chce zabrać głos? Nie. 
Dobrze. To dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie – w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 58 – za, 26 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 21)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wetera-
nach działań poza granicami państwa oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek; druk senacki nr 1245 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.

Kto jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 83 – za, 1 – przeciw, 2 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackiej.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmiany 
w składzie komisji senackiej; druk nr 1280.

Kto jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 85 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji 
senackiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Środowiska, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 1260 Z.

Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji, 
pana Zdzisława Pupę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senacka Komisja Środowiska wnosi o poparcie 

wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek. Poprawki 
były zgłaszane. Zostało zgłoszonych 13 poprawek, 
żadna z nich nie uzyskała większości. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

Senator Sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan senator 

Maciej Łuczak, pan senator Aleksander Pociej i pani 
senator Jadwiga Rotnicka. Dziękuję.
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie morskim.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o portach i przystaniach morskich oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1247 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o portach i przystaniach morskich oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektó-
rych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1226 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 27)
(Rozmowy na sali)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku de-

Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 22)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o weteranach działań poza granicami państwa oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu marno-
waniu żywności.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, Komisja Środowiska oraz Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1256 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, 84 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświa-
towych.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Nauki, 
Edukacji i Sportu przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 1261 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 86 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpie-
czeństwie morskim.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1232 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
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Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 2 i 5 należy głosować łącz-
nie. Poprawki te zmierzają do skreślenia z ustawy 
rozwiązań związanych z punktami dostępu bezprze-
wodowego o bliskim zasięgu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 82 – za, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Poprawki zostały przyjęte.
Nad poprawkami nr 3 i 4 należy głosować łącz-

nie. Mają one na celu przyznanie prezesowi Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej możliwości obniżenia 
do 80% opłaty za prawo do dysponowania częstotli-
wością w przypadku zgłoszenia stosownego wniosku 
przez nadawcę naziemnej telewizji cyfrowej, który 
musi zwolnić pasmo 700 MHz.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 80 – za, 6 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 30)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 85 – za…
(Głos z sali: 65.)
Tak, przecież nie mogłoby być więcej…
Powtarzam: głosowało 84 senatorów, 65 – za, nikt 

nie był przeciw, 19 senatorów wstrzymało się od gło-
su. (Głosowanie nr 31)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby 
Więziennej w latach 2017–2020”.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 1233 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

baty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 1225 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Komisje na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2019 r. 
rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
1 sierpnia 2019 r. nad ustawą o zmianie ustawy o wspie-
raniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw i przedstawiają Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy 
przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 1–5.

Szanowni Państwo, pozwolę sobie 2, 3 słowa po-
wiedzieć na ten temat. Są 2 bloki poprawek zgłoszo-
nych w toku debaty. Pierwszy blok dotyczy szcze-
gółowych zapisów dotyczących ubiegania się o tak 
zwane rekompensaty dla nadawców telewizyjnych 
za uwolnienie pasma 700 MHz. A drugi blok popra-
wek, zdecydowanie ważniejszy – powiem w dużym 
uproszczeniu – wykreśla z ustawy wszelkie zapisy 
dotyczące potencjalnej, że tak powiem, regulacji tą 
ustawą sieci 5G. Zapisy te, zasygnalizuję, budziły 
dość duże kontrowersje w społeczeństwie. Dziękuję 
serdecznie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

Senator Sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Arkadiusz Grabowski i pan senator Andrzej Misiołek.
Nie. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 2 – za, 66 – przeciw, 

17 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 28)

(marszałek S. Karczewski)
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Wszyscy to znają.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości po-

łączonych komisji, senatora Aleksandra Pocieja, 
o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Pociej:
Chciałbym podziękować panu marszałkowi za in-

terwencję. Gdyby nie pana interwencja, ja nie miałbym 
o czym mówić, ponieważ senator Cichoń tak się rozpędził, 
że chciał uzasadnić wnioski, które zostały odrzucone.

Wracając do tematu, chciałbym bardzo prosić 
Wysoką Izbę o jedną rzecz: żebyśmy się – to kolejny 
taki mój apel – traktowali poważnie. W 2 komisjach 
przeszły 2 poprawki, które zaaprobował rząd. Przeszła 
również poprawka jednego z wybitnych senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości. I potem dzieje się coś ta-
kiego, że przychodzi senator Martynowski, składa 
wniosek o przyjęcie bez poprawek i nagle wszyscy 
ci, którzy byli za, są przeciwko. Bardzo proszę…

(Poruszenie na sali)
No, naprawdę to są bardzo ważne gwarancje pro-

cesowe.
(Senator Marek Borowski: Wybory idą.)
To są problemy, co do których ministerstwo się 

nawet zgodziło. To są poprawki pierwsza i druga. No, 
jak można, tylko ze względu na jakąś interwencję… 
Wszyscy prawnicy się zgadzają, ministerstwo się zga-
dza. Jak można odkręcać coś, co zostało wcześniej 
zaaprobowane? To nie jest poważne podejście. Bardzo 
proszę…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale, Panie 
Senatorze, nie rozmawiamy o niepewnych kulisach, 
tylko o posiedzeniu komisji…)

Tak jest, tak jest.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …i o popraw-

kach. A o tym proszę nie mówić, bo to jest domnie-
manie.)

Natychmiast mówię, że na posiedzeniu komisji… 
Chciałbym powiedzieć…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze, to 
się dzieje na posiedzeniu komisji…)

…że koledzy za zgodą ministerstwa się zgodzili.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No i dobrze.)
I bardzo bym prosił, żeby koledzy, którzy się zgo-

dzili, przegłosowali to, żeby byli raz w życiu konse-
kwentni. Dziękuję serdecznie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
(Poruszenie na sali)

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby 
Więziennej w latach 2017–2020”.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1243 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu komisji został postawiony wnio-

sek o przyjęcie ustawy bez poprawek i większością 
głosów został on przegłosowany, przyjęty.

Z kolei wnioski o wprowadzenie poprawek zo-
stały takie, jak były, o czym wcześniej mówiłem. 
Sprowadzają się one, po pierwsze, do wprowadzenia 
gwarancji, że przy przeprowadzeniu postępowania 
dowodowego pod nieobecność obrońcy lub oskar-
żonego żądanie powtórzenia tych czynności będzie 
wiążące dla sądu. W tej chwili ta regulacja, która 
została uchwalona przez Sejm, tego nie przewiduje, 
tylko uzależnia to od spełnienia szeregu warunków, 
które są sprecyzowane w §2–7 w art. 378a.

Następna poprawka sprowadza się do skreślenia 
w pkcie 33 lit. b, w której to…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, czy one były rozpatrywane podczas po-
siedzenia komisji?)

Nie były.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie były. To 

bardzo proszę już o nich nie mówić.)
Czyli nie muszę ich referować.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, ab-

solutnie nie.)
Dobrze, nie referuję.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To jest niepo-

trzebne.)
Dziękuję bardzo.
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(marszałek S. Karczewski) 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.
Nad poprawkami nr 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19 

i 22 należy głosować łącznie.
Wymienione poprawki zmierzają do zapewnienia 

spójności pomiędzy rozpatrywaną ustawą a ustawą 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, 
która wprowadza prostą spółkę akcyjną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2 koreluje terminologię ustawy z ko-

deksem cywilnym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów… Wielu nie głosowało, 

ale trudno.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 dodaje brakujący przyimek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 5, 12 i 18 należy głosować 

łącznie. Poprawki zmierzają do uwzględnienia, że po 
dematerializacji akcje spółki akcyjnej będą przyzna-
wane, a nie wydawane.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 38)
Poprawki zostały przyjęte.
Nad poprawkami nr 7 i 16 należy głosować łącz-

nie.
Zamieszczają one przepis karny we właściwej 

ustawie merytorycznej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Proszę nie przeszkadzać w prowadzeniu obrad.
Czy senator wnioskodawca Marek Martynowski 

chce jeszcze zabrać głos? Nie. Dziękuję bardzo.
(Wesołość na sali) (Oklaski)
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatora Marka Martynowskiego, popartym przez 
komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosujemy… Tak, już możemy podać wyniki. 

Bardzo proszę.
Głosowało 85 senatorów, 56 było za, 26 – przeciw, 4 

senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych.

Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1242 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Ja nie gło-

sowałem, Panie…)
Słucham?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: 

Przepraszam…)
Widocznie za słabo, trzeba mocniej, żeby zagło-

sować.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Nie będziemy robili reasumpcji.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnaste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek 
do ustawy; druk senacki nr 1257 A.
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(marszałek S. Karczewski) wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Mniejszość 
komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. 
Druk senacki nr 1244 A.

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 przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 73 było za, 6 – przeciw, 

również 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 44)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach 
prawnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druk senacki nr 1265 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 porządkuje terminologię ustawy 

w zakresie pojęć „akta do zgłoszeń wierzytelności” 
i „akta sądowe”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do zapewnienia spójności 

przepisów o upadłości i przepisów o upadłości kon-
sumenckiej w zakresie sposobu obliczania okresu 
spłaty wierzytelności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
Poprawka została przyjęta.

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 13 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 17 i 21 należy głosować łącz-

nie. Poprawka nr 17 zmierza do zapewnienia konse-
kwencji terminologicznej w obrębie ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych. Konsekwencją tej po-
prawki jest poprawka nr 21.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 20 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 43)
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 szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach praw-
nych.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 53)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
uprawnieniach osób poszkodowanych w przypad-
ku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na 
podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 
1 stycznia 2006 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1246 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 54)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczegól-
nych uprawnieniach osób poszkodowanych w przy-
padku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na 
podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 
1 stycznia 2006 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług 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 1259 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora 
Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Poprawka nr 3 ujednolica sposób sformułowania 
analogicznych przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 uściśla, że przepis odnosi się do 

wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości, a nie wnio-
sku o umorzenie postępowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 5 i 9 należy głosować łącznie. 

Zmierzają one do zapewnienia spójności przepisów 
o upadłości i przepisów o upadłości konsumenckiej 
w zakresie katalogu postanowień sądu, na które przy-
sługuje zażalenie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 6 uwzględnia, że przepis dotyczy 

m.in. odmowy umorzenia zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz odmowy wa-
runkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez 
ustalenia planu spłaty wierzycieli, a nie umorzenia 
albo warunkowego umorzenia takich zobowiązań.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 50)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 precyzuje, które zobowiązania będą 

umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 ujednolica terminologię ustawy.
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Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 obejmuje obniżoną stawką VAT, 

w wysokości 5%, tzw. mleka roślinne, na bazie soi, 
orzechów, zbóż lub nasion.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 przesądza o objęciu obniżoną staw-

ką VAT, w wysokości 5%, wszystkich urządzeń do 
przewozu dzieci w samochodach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 26 było za, 56 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 59)
Poprawka odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 80 było za, 1 – przeciw, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1249 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 81 senatorów, 81 było za. (Głosowanie 

nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zapewnianiu do-
stępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o re-

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia rozpa-

trzyła wnioski zgłoszone w toku debaty. Komisja re-
komenduje Senatowi przyjęcie wniosków zawartych 
w pkcie II ppkt 2 i 3.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: sena-
tor Marek Martynowski, senator Grzegorz Bierecki 
i senator Kazimierz Kleina.

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli przeciw. 

(Głosowanie nr 55)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 pozwala zaliczyć do kosztów uzy-
skania przychodu w podatkach dochodowych płatno-
ści dokonane na rachunek inny niż rachunek zawarty 
w wykazie VAT, jeśli do transakcji tej zastosowano 
mechanizm podzielonej płatności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 23 było za, 60 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 56)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 2 uzupełnia przepis przejściowy tak, 

aby umożliwić w zakładanym przez ustawodawcę 
okresie dalsze stosowanie dotychczasowych regulacji 
związanych ze zwrotem VAT rolnikom ryczałtowym 
oraz ze stosowaniem stawki 0% VAT przy imporcie 
określonych towarów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono 
w druku nr 1252 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca  
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje rekomendują przyjęcie ustawy 

bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości po-

łączonych komisji, senatora Aleksandra Pocieja, 
o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Bardzo proszę o poparcie bardzo małej zmiany. 

Chodzi o okres rozliczeniowy, w którym funkcjo-
nariusze mogą odbierać nadgodziny. Ustalenie tego 
okresu jako 6-miesięcznego sprawi, że te zwroty 
dla nich będą dużo mniejsze, prawie że iluzoryczne. 
Bardzo bym prosił o poparcie poprawek, które powo-
dują, że te rozliczenia będą w okresie kwartalnym. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jako wnioskodawca jeszcze raz może pan senator 

zabrać głos, ale chyba… Nie.

alizowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 1240 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 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o realizowaniu 
usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1250 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 63)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1251 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 64)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
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(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 60 było za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 67)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy 
o Służbie Więziennej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o syste-
mie rekompensat dla sektorów i podsektorów ener-
gochłonnych.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1248 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 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o systemie rekom-
pensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naf-
towych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy 
– Prawo energetyczne.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1253 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 81 senatorów, 79 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 69)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów nafto-
wych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy 
– Prawo energetyczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfika-
cyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Bardzo dziękuję.
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 po-
łączonych komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 68 – za, 12 – przeciw, 5 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 65)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz 
ustawy o Służbie Więziennej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, a mniejszość 
komisji wnosi o odrzucenie ustawy; druk senacki 
nr 1241 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 25 było za, 59 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 66)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1270 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, 82 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 73)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 1263 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senator Dorotę 
Czudowską, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Zdrowia rekomenduje przyjęcie tej usta-

wy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Pan senator Grodzki?
Pan senator Czarnobaj?
Nie. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawki do ustawy – druk senac-
ki nr 1254 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad przedstawioną poprawką, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej 
poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wioną przez Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności poprawką. Poprawka ma na celu 
doprecyzowanie definicji określenia „infrastruktura 
niezbędna do obsługi” w związku z rozszerzeniem 
katalogu inwestycji towarzyszących budowie termi-
nalu w Świnoujściu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 71)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyj-
nego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 1255 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, 82 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 72)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w ob-
szarze e-zdrowia.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 1269 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, 79 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 76)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo farmaceutyczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1266 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Mioduszewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuje bardzo Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana 

senatora Grzegorza Napieralskiego, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gdybyście państwo zechcieli nie odrzucać… Są 3 

poprawki, techniczne, lecz bardzo ważne, zapropo-
nowane przez środowiska wszystkich tak naprawdę 

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Zdrowia o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 68 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, 15 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 74)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań 
w obszarze e-zdrowia.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 1264 Z.

Bardzo proszę panią senator Czudowską o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Zdrowia rekomenduje przyjęcie również 

tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Czy panowie senatorowie, senator Tomasz Grodzki 

albo senator Leszek Czarnobaj, chcą zabrać głos?
(Senator Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję uprzejmie.
Przystępujemy do głosowania. W pierwszej ko-

lejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad 
wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a na-
stępnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad 
przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Zdrowia o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 68 – za, 1 – przeciw, 

13 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 75)

(marszałek S. Karczewski)
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(senator sprawozdawca G. Napieralski) (Głosy z sali: Nie działa.)
Zaraz będzie działać, momencik. Działa?
(Głosy z sali: Działa.)
Powtórzę: kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 78)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo konsularne.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o raty-
fikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie 
zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczo-
ści, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 
2019 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej przedstawiły projekt uchwały, w której 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; to druk 
senacki nr 268 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 79)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu 
współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania 
poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie 
dnia 12 czerwca 2019 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego siódmego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej i zobowiązał te komisje do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 1189 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego, o przedstawienie dodatko-
wego sprawozdania komisji.

organizacji młodzieżowych, bo ustawa dotyczy tak 
naprawdę powołania rady dialogu z młodym poko-
leniem. I poprawki dotyczą wprowadzenia 3 kwestii.

Pierwsza mówi o tym, żeby był przedstawiciel mi-
nisterstwa rodziny i polityki społecznej, ponieważ tak 
naprawdę tam jest największy zakres, jeżeli chodzi 
o współpracę z młodym pokoleniem.

Druga poprawka dodawałaby zapis o przedstawi-
cielu pełnomocnika rządu do spraw osób niepełno-
sprawnych, dlatego że kwestia niepełnosprawności 
wśród młodych ludzi jest bardzo istotna.

I trzecia poprawka, bardziej techniczna, do-
precyzowałaby, jeżeli chodzi o delegowanie do tej 
rady, że chodzi o te stowarzyszenia, te organiza-
cje pozarządowe, które działają właśnie na rzecz 
osób młodych. Rozmawiając z panem ministrem 
Lipińskim, sugerowałem mu takie rozwiązania. 
Miałem wrażenie, że nie miał nic przeciwko temu. 
To są naprawdę techniczne poprawki, a wychodzą 
naprzeciw młodym ludziom, którzy bardzo mocno 
za tym lobbowali. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy Aleksander 

Pociej lub Grzegorz Napieralski chcą zabrać głos? 
Nie. Dziękuję.

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 wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 25 – przeciw, 

nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

A teraz powracamy do rozpatrywania punk-
tu trzydziestego piątego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo konsularne.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; to druk senac-
ki nr 267 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
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(Senator Waldemar Sługocki: Nr 1, 2, 3.)
Te 3 poprawki zostały przegłosowane.
Nikt nie zgłasza zastrzeżeń? Nie. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem pro-

jektu ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek, oraz nad projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senatora 
Jerzego Czerwińskiego 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 83 senatorów, wszyscy byli za… Nie! 

Głosowało 83 senatorów, 82 było za, 1 wstrzymał się 
od głosu. (Głosowanie nr 81)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym i podjął uchwałę w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił se-
natora Jerzego Czerwińskiego do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego ósmego: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 1207 S. 

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił senatora Zbigniewa Cichonia do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym 
przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało siedemdziesięciu… No nie… Głosowało 

78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 82)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt uchwały o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Zbigniewa Cichonia do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje rekomendują przyjęcie po-

prawek od pierwszej do trzeciej, a następnie całego 
projektu ustaw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator jeszcze chce zabrać głos? Pewno nie.
(Rozmowy na sali)
Byłby to jeszcze raz senator Jerzy Czerwiński.
A więc już nie chce pan zabrać… Oczywiście.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawoz-
dawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.

W takim razie przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawkami – druk nr 1189 X – we-
dług kolejności przepisów projektu, a następnie nad 
przyjęciem projektu z druku nr 1189 S w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawki nr 1 i 3 należy przegłosować łącznie.
(Senator Piotr Zientarski: I dwa.)
Wprowadzają one do projektu dokument potwier-

dzenia wydania pojazdu z parkingu, który będzie 
stanowił podstawę do wydania tytułu wykonawczego 
w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji. Wzór potwierdzenia wy-
dania pojazdu określi minister właściwy do spraw 
wewnętrznych w drodze rozporządzenia. Do czasu 
wydania rozporządzenia wzór potwierdzenia wyda-
nia pojazdu określać będzie rada powiatu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem pro-

jektu… Już w całości…?
(Głos z sali: Jeszcze jedna poprawka…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: To były 

nr 1–3.)
To było… To znaczy to nie poprawki nr 1 i 3, tylko 

to były… Ja muszę korektę tu zrobić. Proszę państwa, 
to było głosowanie nad poprawkami od nr 1 do nr 3.
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(marszałek S. Karczewski) Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrywała ustawę i re-
komenduje przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Piotr Zientarski 

chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Proszę państwa, poprawka jest bardzo istotna. 

Chodzi o to, że samorządy, które wydają pieniądze 
na oświetlenie ulic i placów, a które mają umowę np. 
z Energą, jako płatnik końcowy będą musiały płacić 
w pełni wyfakturowane rachunki, czyli wyższe niż 
niektóre inne samorządy, które mają bezpośrednie 
umowy. Mamy tu ewidentną nierówność podmiotów. 
Ta poprawka wyrównuje szanse samorządów. Jest to 
wniosek Związku Miast Polskich.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 56 było za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 85)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyj-
nych.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o po-
wszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1275 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Ja myślałem, że to koniec, a to nie koniec.
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o refe-
rendum ogólnokrajowym.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Mniejszość komisji wnosi 
o odrzucenie ustawy i wprowadzenie poprawek do 
ustawy; druk senacki nr 1274 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a na-
stępnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnio-
skiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie 
nad przedstawionymi poprawkami zostanie przepro-
wadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 25 było za, 56 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 83)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

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

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 84)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum 
ogólnokrajowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdzie-
stego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1273 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Tadeusza 
Kopcia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Tadeusz Kopeć:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(marszałek S. Karczewski) (Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 
Państwo Senatorowie… Panowie Senatorowie!)

W gronie osób, które otrzymały to wyróżnienie 
znajdują się takie osobistości, jak papież Jan Paweł 
II; prezydenci Polski: Lech Wałęsa, Bronisław 
Komorowski, Lech Kaczyński i Andrzej Duda; mar-
szałek Sejmu Maciej Płażyński; prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz; miasta: Puck, Kołobrzeg, Gdańsk, 
Gdynia, Warszawa i Toruń.

Podczas tegorocznych obchodów także ja otrzy-
małem Pierścień Hallera z wygrawerowanym nu-
merem 153 oraz tytuł Kawalera Pierścienia Hallera. 
Z ogromnym smutkiem dowiaduję się, że być może 
jestem ostatnią osobą uhonorowaną w ten sposób.

22 lipca tego roku sekretarz stanu Jarosław Sellin 
poinformował organizatorów o zamiarze przejęcia 
uroczystości przez państwo i wyłączenia z niej Ligi 
Morskiej i Rzecznej. Ligi, której zasługi dla Polski 
Senat RP uhonorował uchwałą uznającą rok 2019 
Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Ponoć powodem 
tej dziwnej inicjatywy ministerstwa jest dezaproba-
ta dla zamiaru uhonorowania Pierścieniem Hallera 
byłego premiera Polski i przewodniczącego Rady 
Europejskiej Donalda Tuska.

Panie Ministrze, proszę o informację, czy rzeczy-
wiście ministerstwo chce przejąć organizację świę-
ta zaślubin Polski z morzem i żąda wyłączenia z tej 
uroczystości Ligi Morskiej i Rzecznej. Jeżeli tak, to 
tak naprawdę dlaczego? Przecież pobyt prezydenta 
Polski przez 150 minut w Pucku nie może być uspra-
wiedliwieniem dla rujnowania wieloletniej, pięknej 
tradycji i wyrzucania organizatorów, którzy dbali 
o dobrą pamięć o zaślubinach przez wiele lat. Dotyczy 
to przede wszystkim Ligi Morskiej i Rzecznej, lidera 
dążeń do powiązania Polski z morzem od lat mię-
dzywojennych. Proszę też o informację, czy jest to 
zamiar incydentalny, jednorazowy, czy zamiarem jest 
przejęcie obchodów na stałe.

Jednocześnie apeluję o zmianę tej decyzji i do-
łączenie do grona obecnych organizatorów, jeżeli 
z powodu wizyty prezydenta jest to zasadne lub jeśli 
ministerstwo chce wspierać świętowanie zaślubin 
także w przyszłych latach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Brawo!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 

Senatorze.)
Mam jeszcze jedno oświadczenie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo.)
Oświadczenie kieruję do ministra infrastruktury, 

pana Andrzeja Adamczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
Droga krajowa S-16 jest głównym szlakiem ko-

munikacyjnym i transportowym Warmii i Mazur. 
Przebiega przez cały region na długości ok. 300 km, 

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 86)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r.

Informuję, że porządek obrad osiemdziesiątego 
trzeciego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Są oświadczenia?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Są.)
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad 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 
i wygłosić oświadczenie?

Pan senator Wcisła jako pierwszy.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę na sali.
(Rozmowy na sali)
Proszę senatorów Platformy Obywatelskiej o słu-

chanie oświadczenia.
(Senator Jerzy Fedorowicz: I senatorów PiS.)
Stamtąd dochodziły głosy, tutaj jest cisza.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym złożyć oświadczenie, które kieruję 

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana 
Piotra Glińskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
10 lutego 1919 r. gen. Haller, wrzucając pierścień 

do Bałtyku, dokonał aktu zaślubin Polski z morzem. 
Ten dzień świętowany jest każdego roku, z przerwą 
na lata 1939–1954. Organizatorami święta zaślubin 
są samorząd Pucka, Liga Morska i Rzeczna oraz 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Integralną czę-
ścią obchodów jest wręczanie osobom zasłużonym 
dla spraw morza i żeglugi śródlądowej Pierścienia 
Hallera. W gronie osób…

(Rozmowy na sali)
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(senator J. Wcisła) Pierwsze kieruję do ministra edukacji narodowej.
Proszę o informację, jak Ministerstwo Edukacji 

Narodowej ocenia przebieg rekrutacji gimnazjali-
stów oraz absolwentów 8 klas szkół podstawowych 
do szkół średnich. 

Pytanie moje zadaję w kontekście alarmistycz-
nych informacji, które pojawiały się w przestrzeni 
publicznej i wywołały duże reakcje wśród rodziców 
i samej młodzieży. Później autorzy tych publikacji 
wycofywali się z alarmistycznego tonu. Prosiłbym 
pana ministra o ocenę tego procesu i wnioski, jakie 
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyciągnęło z całej 
tej sytuacji.

Oświadczenie drugie kieruję do prezesa Rady 
Ministrów.

Szanowny Panie Premierze, w związku z opubli-
kowaniem raportu „Sytuacja demograficzna Polski 
do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin” z dnia 
1 sierpnia 2019 r. zwracam się z uprzejmą prośbą 
o informacje, czy wyniki tego raportu są analizowane 
przez podległe panu resorty i instytucje rządowe i czy 
w związku z tym raportem trwają prace studyjne bądź 
bardziej zaawansowane nad korektą polityki rodzin-
nej państwa, tak aby przybrała ona oblicze bardziej 
pronatalistyczne.

I oświadczenie trzecie kieruję do ministra infra-
struktury.

Proszę o szczegółowe informacje, kiedy należy 
się spodziewać oddania drogi krajowej nr 7 na od-
cinku od Płońska do Napierek, ponieważ prace na 
tym odcinku na początku były intensywne, a w tej 
chwili nastąpiło ich zatrzymanie. I proszę pana mi-
nistra o podanie szczegółowego harmonogramu oraz 
przewidywanej daty odbioru całego tego odcinka, 
po której będzie możliwość użytkowania go przez 
obywateli. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I o zabranie głosu poproszę senatora Artura 

Warzochę.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuje bardzo, Pani Marszałek.
Swoje oświadczenie kieruję do pana Witolda 

Bańki, ministra sportu i turystyki.
W związku z ubiegłoroczną decyzją ministra spor-

tu i turystyki w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 
Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie” proszę 
uprzejmie o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania.

Po pierwsze, czy samorząd miasta Częstochowa 
dopełnił wszelkich niezbędnych formalności i do-

łącząc wiele miast, w tym 4 z 5 największych w re-
gionie. Łączy też Warmię i Mazury z przejściami 
granicznymi z Litwą i z Via Carpatią, a przez nią 
z tzw. ścianą wschodnią i południem Europy, a z dru-
giej strony – z autostradą A-1 i portami morskimi: 
Gdańsk, Gdynia i Elbląg.

S-16 może i powinna być kręgosłupem rozwoju 
Warmii i Mazur, regionu – dodajmy – który wymaga 
wsparcia infrastrukturalnego, by przeciwdziałać jego 
wykluczeniu transportowemu i komunikacyjnemu. 
Dlatego S-16 powinna być traktowana jako podsta-
wowy łącznik między Via Carpatią z A-1 oraz pol-
skimi portami morskimi. Jeśli tę rolę będzie pełniła, 
to przyczyni się to do przyspieszenia rozwoju gospo-
darczego całego regionu. Opcja połączenia portów 
z Via Carpatią koło Lublina, lansowana przez rząd, 
przez drogę ekspresową S-7 nie da takich efektów, 
nie zlikwiduje ryzyka wykluczenia komunikacyjne-
go dużego regionu i wsparcia rozwoju jego rozwoju 
gospodarczego. By te efekty były możliwe, wskazane 
jest przyspieszenie prac nad modernizacją tej drogi 
do parametrów drogi ekspresowej. Szczególnie waż-
na jest realizacja odcinka Mrągowo – Orzysz – Ełk, 
którego plany modernizacyjne sięgają lat osiemdzie-
siątych XX wieku. Dla Warmii i Mazur istotne jest 
nie tylko przyspieszenie budowy drogi S16, ale także 
realizowanie tego zadania w sposób uwzględniający 
czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

(Wicemarszałek Maria Koc: Miało być 5 minut, 
Panie Senatorze.)

Pół minuty, Pani Marszałek.
Dla regionu turystycznego ten ostatni czynnik 

jest niezwykle ważny, dlatego społeczności lokalne 
chcą uczestniczyć w opiniowaniu dokumentacji in-
westycyjnej. Sugestie, które niniejszym przekazuję 
panu ministrowi, uwzględniają stanowiska i opinie: 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego; sa-
morządów lokalnych, m.in. Białej Piskiej, Mrągowa, 
Kętrzyna i Orzysza; środowisk gospodarczych, w tym 
Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.

Proszę o życzliwe i dogłębne rozpatrzenie przed-
stawionych wniosków uzasadniających szybką mo-
dernizację drogi S16 oraz o informację, czy są one 
możliwe do realizacji. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę o zabranie głosu senatora Jana Marię 

Jackowskiego. Proszę bardzo. Przypominam: 5 minut.

Senator Jan Maria Jackowski:
Mam 3 oświadczenia.
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(senator A. Warzocha) Przyszłe ofiary zatrzymywano na ulicach, w dwo-
rach, miejscach pracy. Polaków gromadzono na po-
sterunkach policji, w budynkach starych fabryk, 
piwnicach byłych gmachów szkolnych, koszarach 
wojskowych, zabudowaniach gospodarczych. W tych 
prowizorycznych aresztach znęcano się nad zatrzy-
manymi Polakami. Do bicia używano pejczy, desek 
z gwoździami i wideł. W Rypinie szczuto psami, 
gdzie indziej wbijano gwoździe w plecy, a wołają-
cym o pomoc i krzyczącym z bólu wkładano w usta 
gips. W starogardzkim więzieniu ze szczególnym 
okrucieństwem traktowano księży, zwłaszcza tych 
o niemiecko brzmiących nazwiskach. Kobiety na-
uczycielki były torturowane i niejednokrotnie gwał-
cone. Ci, którzy przeżyli tortury, stawali przed tzw. 
sądem ludowym. Najwięcej egzekucji odbyło się 
w okolicznych lasach: piaśnickich, szpęgawskich, 
hopowskich, skarszewskich. Niemcy dokonywali 
eksterminacji także w żwirowniach, piaskowniach – 
Paterek, Mniszek, Małe Czyste – okopach, rozległych 
dolinach, parkach miejskich, na polanach.

Jak wynika z ustaleń historyków, 25–30% ofiar 
nie zginęło w wyniku rozstrzelania, tylko zostało za-
mordowanych w dołach śmierci tępymi narzędziami, 
najprawdopodobniej kolbami karabinów i łopatami. 
Z sądowo-lekarskich oględzin ciał ofiar zbrodni, które 
przeprowadzono po wojnie w Zakładzie Medycyny 
Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku, wynika, 
że kaci strzelali do klęczących lub leżących ludzi od 
tyłu, tak aby zabici upadali twarzą do grobu. Rannych 
dobijano uderzeniami kolb karabinowych lub grze-
bano w grobie bez dobijania. Jak wynika z relacji, 
mordowani często zachowywali godną postawę. 
Niektórzy żegnali się z życiem słowami „Jeszcze 
Polska nie zginęła!”. Wielu Polaków zostało jedynie 
postrzelonych i udusiło się w grobach, gdzie zostali 
przysypani piaskiem i innymi ciałami. Tylko nielicz-
nym udało się przeżyć egzekucję, uciec lub wygrze-
bać się spod stosu ciał. Po wojnie niektórzy złożyli 
relacje świadczące o bestialstwie sprawców. 

Wśród zamordowanych ok. 30 tysięcy osób prze-
ważali przedstawiciele polskiej inteligencji, ale byli 
również polscy rolnicy, robotnicy, rzemieślnicy, Żydzi 
i osoby chore psychiczne.

Była to pierwsza w czasie II wojny światowej tak 
wielka akcja eksterminacyjna wymierzona w ludność 
cywilną. Jak podkreślają historycy IPN, zarówno ska-
la, jak i charakter zbrodni niemieckich na obszarze 
przedwojennego województwa pomorskiego, a także 
rola straży obywatelskiej, przemawiają za potrzebą 
wprowadzenia do edukacji i pamięci narodowej nowe-
go pojęcia: zbrodnia pomorska 1939 r. Naukowcy IPN 
zaznaczają, iż zbrodnia katyńska czy zbrodnia wo-
łyńska stały się częścią pamięci narodowej Polaków 
i powinno się stać podobnie ze zbrodnią pomorską 
– o to również apelujemy. 

trzymał przewidzianych prawem terminów w trakcie 
procedowania wniosku o uzyskanie przeznaczonej na 
ten cel dotacji w wysokości 10 mln zł w programie 
jednorocznym?

Po drugie, czy przyznana kwota dofinansowania 
inwestycji będzie wypłacana beneficjentowi w prze-
widzianym terminie?

Po trzecie, czy w przypadku wykorzystania przy-
znanej dotacji samorząd częstochowski będzie mógł 
ubiegać się o kolejne środki na wymienioną inwe-
stycję z budżetu państwa, np. w ramach programów 
wieloletnich?

Jednocześnie pragnę podkreślić i oświadczyć, że 
klub piłkarski RKS Raków Częstochowa w obecnym 
sezonie w rozgrywkach ekstraklasy ze względu na 
brak własnego stadionu podejmuje drużyny na obiek-
cie GKS Bełchatów, co znacznie utrudnia prawidłowe 
funkcjonowanie samego klubu i może mieć wpływ 
na wyniki rozgrywek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym złożyć oświadczenie w imieniu 3 sena-

torów, Jana Żaryna, Jana Marii Jackowskiego i swoim 
– to oświadczenie skierowane jest do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu 
Pamięci Narodowej – w sprawie zbrodni pomorskiej 
1939 r.

W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny 
światowej należy szczególnie głośno mówić o zbrodni 
pomorskiej i przypominać ją. Termin ten, sformuło-
wany i propagowany przez pracowników Instytutu 
Pamięci Narodowej, wydaje się najbardziej adekwat-
ny. W pierwszych miesiącach działań wojennych na 
Pomorzu Gdańskim zamordowano bowiem ok. 30 
tysięcy osób. Mimo tak dużej skali krwawe wydarze-
nia z jesieni 1939 r. słabo funkcjonują w świadomości 
społecznej Polaków.

Na początku września 1939 r. na Pomorzu 
Gdańskim, w ramach polityki administracji państwo-
wej III Rzeszy, zaczęły powstawać lokalne oddziały 
niemieckiej straży obywatelskiej złożone w miej-
scowych Niemców. Organizacja, do której wstąpiło 
na Pomorzu ponad 38 tysięcy osób, formalnie mia-
ła charakter obronny. W rzeczywistości służyła do 
eksterminacji i załatwiania osobistych porachunków 
z polskimi sąsiadami.
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Zwracamy się także do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci 
Narodowej o podjęcie działań na rzecz godnego upa-
miętnienia zbrodni pomorskiej.

Podpisano: Jan Żaryn, Jan Jackowski, Antoni 
Szymański.

Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

(senator A. Szymański) Informuję, że lista mówców została wyczer-
pana.

Czy mamy jakieś komunikaty? Nie mamy. 
Dziękuję bardzo.

Informuję, że protokół osiemdziesiątego trzecie-
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 trzecie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 26)
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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 - - + - - - + - + - + + + + + + . + + +
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  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 77 75 72 81 83 84 84 81 83 84 82 83 83 82 70 76 82 85 86 86
  Za 24 24 72 22 25 25 60 25 59 25 59 60 59 57 54 76 79 81 83 85
  Przeciw 53 51 0 58 58 59 24 56 8 59 23 23 24 9 16 0 0 1 1 1
  Wstrzymało się 0 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 3 3 2 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.
Wyniki głosowań282

    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 + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
 



83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.
Wyniki głosowań 283

    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 86 86 85 86 86 86 85 85 85 86 84 85 86 84 86 79 86 84 86 84
  Za 58 86 84 86 86 86 85 2 82 80 65 84 56 83 86 79 86 84 86 84
  Przeciw 26 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 2 0 1 0 0 0 0 17 3 6 19 0 4 1 0 0 0 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.
Wyniki głosowań284

    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 + + + + + + + + + + + + + + - - + + - +
 



83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.
Wyniki głosowań 285

    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 86 86 85 85 86 85 85 86 86 86 85 86 86 86 84 85 83 83 83 84
  Za 86 86 85 73 86 85 85 86 86 86 85 86 86 86 0 23 83 83 26 80
  Przeciw 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 60 0 0 56 1
  Wstrzymało się 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.
Wyniki głosowań286

    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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    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 81 85 83 84 85 85 85 79 81 83 83 83 83 83 82 80 82 82 82 81
  Za 81 85 83 84 68 25 60 79 79 83 82 82 82 68 68 79 57 82 82 81
  Przeciw 0 0 0 0 12 59 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 5 1 0 0 2 0 1 1 1 15 13 0 0 0 0 0
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    81 82 83 84 85 86
  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 + + - + + +
 



83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.
Wyniki głosowań 289

    81 82 83 84 85 86
  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 83 78 82 81 81 80
  Za 82 78 25 56 56 80
  Przeciw 0 0 56 24 25 0
  Wstrzymało się 1 0 1 1 0 0
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności przywodzi mi na myśl piękne słowa z wiersza Cypriana Kamila 
Norwida: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba, tęskno mi 
Panie”. Czyż takiego podejścia do żywności nie winno wynosić się z domu, z otoczenia, ze szkoły, z literatury?

Pomimo wielu programów edukacyjnych, kampanii społecznych i aktywnie działających banków żywności 
marnowanie żywności w Polsce nadal jest dużym problemem. Wydawać by się mogło, że w Polsce ten problem 
powinien być mniejszy. W końcu wielu z nas pamięta jeszcze czasy, gdy półki świeciły pustkami, a ekspedientki 
rozkładały bezradnie ręce. Niestety, ciężki okres nie wykształcił w nas nawyku szanowania żywności.

W naszym kraju marnuje się rocznie 9 milionów t żywności. W tej ilości ponad 6,5 miliona t wyrzuca prze-
mysł spożywczy. 2 miliony t wyrzucane są przez gospodarstwa domowe. Choć trudno ocenić tak naprawdę, 
gdzie jest początek „łańcucha marnowania żywności”, to pewne jest, że dużo jedzenia wyrzucają sklepy.

Hipermarkety, zamiast przekazywać żywność organizacjom charytatywnym, wolą zutylizować ją we 
własnym zakresie. Taki proceder jest po prostu haniebny i skandaliczny. Przyszło nam żyć w czasach, kiedy 
możemy zaobserwować 2 skrajne sytuacje, zarówno w Polsce, jak i na świecie – bo marnowanie jedzenia to 
problem wręcz globalny. Z jednej strony – głodujące rodziny i dzieci nieotrzymujące ciepłego posiłku w ciągu 
dnia. Z drugiej strony – totalna nadkonsumpcja z towarzyszącym jej brakiem poszanowania jedzenia, które 
bardzo często ląduje w koszu na śmieci. Jesteśmy odpowiedzialni za te tony marnowanej żywności. Nasz kraj 
plasuje się na piątym miejscu wśród państw Unii Europejskiej marnujących jedzenie.

Istnieje jeszcze inna kwestia dotycząca tego problemu. Mianowicie żywność, która jest marnotrawiona, wy-
wiera wielowymiarowe negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Bo produkt spożywczy to nie 
tylko to, co konsumujemy, lecz także produkcja, opakowanie, transport, energia, emisja odpadów przemysłowych. 
Wyrzucone produkty spożywcze to także marnotrawstwo energii oraz wody potrzebnej do wytworzenia, trans-
portu i dystrybucji żywności. Wszystkie przytoczone fakty i liczby wskazują na jedno – czas coś z tym zrobić!

Nowe regulacje ustawy mają zatem zacny cel, a mianowicie ułatwienie przekazywania takiej żywności 
organizacjom pomocowym, które twierdzą, że są w stanie ją zagospodarować, ponieważ potrzeby są duże. 
Jak wiemy, takie rozwiązania są już wprowadzone w wielu krajach europejskich. W Polsce nie ma regulacji 
prawnych, które miałyby przeciwdziałać marnowaniu żywności. Jedyne zachęty znalazły się w przepisach 
dotyczących odliczenia VAT. Przypomnę, że od października 2013 r. od podatku od towarów i usług zwolnione 
są darowizny, których przedmiotem są produkty spożywcze, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji 
pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne. Odliczenie VAT przysługuje także w przypadku 
utylizacji żywności. Takie rozwiązania to stanowczo za mało.

Wprowadzenie rozwiązań systemowych pozwoli zarówno producentom, jak i sprzedawcom na przekaza-
nie żywności, której nie sprzedadzą, której jest za dużo i która jest wyrzucana, instytucjom, organizacjom, 
ośrodkom pomocy społecznej oraz samorządom, które będą tę żywność przekazywały osobom potrzebującym.

Sprawa jest do pilnego załatwienia ze względu na skalę marnotrawstwa i potrzeby ludzi ubogich, dla których 
wsparcie żywnościowe ma bardzo duże znaczenie.

Ustawa odnosi się do dużych sklepów (o powierzchni powyżej 250 m2), których zarobek ze sprzedaży 
żywności stanowi co najmniej połowę przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów. Jeśli nie przekażą nie-
sprzedanej żywności organizacjom społecznym, zapłacą karę: za wyrzucenie każdego kilograma żywności 
będą musiały płacić 10 gr kary.

Uważam, że to słuszna i właściwa droga z uwagi na zjawisko, jakie jest obecne wśród producentów. Wolą 
oni wyrzucić, niż oddać cokolwiek za darmo. Dlaczego? Ponieważ uważają, że oddając za darmo, tracą poten-
cjalnego klienta – czyjaś potrzeba zostaje zaspokojona bez zapłaty. Natomiast jeśli wyrzucą, chcący zaspokoić 
swoją potrzebę wciąż będzie musiał zapłacić, ponieważ niczego nie dostał. To jest niedopuszczalne. Jest to 
marnotrawstwo energii, pracy, czasu i nieposzanowanie zasobów.

Kary przewidywane będą dla tych sklepów, które nie dostosują się do zapisów ustawy. Jeżeli sklep nie 
podpisze umowy z organizacją pożytku publicznego na przekazywanie żywności na cele charytatywne, to 
będzie grozić mu 5 tysięcy zł kary. Jeżeli nie odprowadzi opłaty „odpadowej”, może zapłacić karę od 500 zł do 
10 tysięcy zł. W dziedzinie utylizacji żywności najbardziej restrykcyjne prawo w Europie ma Francja. Sklepy, 
które wyrzucają tam jedzenie, płacą ogromne kary finansowe.
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Niewątpliwie przeciwdziałanie marnowaniu żywności powinno stać się jednym z priorytetów działań pań-
stwa. Ze względu na ograniczone zasoby oraz nadal znaczący problem ubóstwa zjawisko to ma wydźwięk za-
równo ekonomiczny, jak i etyczny oraz związany z ochroną środowiska. Ustawa ta jest więc pozytywna i bardzo 
się cieszę, że ma szansę zostać rozwiązany problem marnowania żywności w Polsce, który jest poważny. Wejście 
w życie omawianej ustawy pozwoli na uratowanie nawet 100 tysięcy t żywności więcej niż dotychczas. Dlatego 
jestem za tym, aby poprzez tę ustawę przeciwdziałać marnowaniu żywności na tak wielką skalę. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

Zdecydowana większość ludzi nigdy nie miała i najpewniej nie będzie mieć okazji, by spotkać się z funk-
cjonariuszem Służby Więziennej, co jest zresztą zrozumiałe w związku z wykonywaną przez niego pracą.

Opanowanie, stanowczość, umiejętność szybkiego reagowania i logicznego myślenia – to tylko niektóre 
z cech niezbędnych do pracy w więziennictwie. Tego, jak bardzo niebezpieczna jest to praca i z czym każdego 
dnia muszą mierzyć się funkcjonariusze, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Jest to profesja zasługująca na szcze-
gólne uznanie.

Służba Więzienna jest prawie 30-tysięczną farmacją, która w systemie bezpieczeństwa państwa zajmuje 
strategiczne miejsce.

Niewątpliwie z powodu wagi tej formacji w państwie gruntowna reforma więziennictwa jest niezbędna. Do 
rozwiązań już funkcjonujących dojdą kolejne zmiany, co mnie bardzo cieszy, ponieważ uważam, że Służba 
Więzienna dzięki tym wszystkim zmianom stanie się jedną z najnowocześniejszych formacji mundurowych 
zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 
2017–2020” pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych i potrzebnych rozwiązań w więziennictwie. Środki 
z programu są przeznaczane przede wszystkim na poprawę stanu infrastruktury więziennej. W tym zakresie 
realizuje się remonty budynków jednostek penitencjarnych, jak również zakupuje uzbrojenie, systemy łączności 
czy nowoczesne samochody konwojowe. Przekłada się to na poprawę warunków pełnienia służby przez funk-
cjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, jak również poprawę warunków socjalno-bytowych 
osób przebywających w więzieniach.

Zmiany w więziennictwie są widoczne i odczuwalne. Poprawa warunków pełnienia służby, podwyżki 
dla funkcjonariuszy, nowoczesne wyposażenie i zabezpieczenie jednostek penitencjarnych wpływają przede 
wszystkim na bezpieczeństwo wewnątrz jednostek penitencjarnych, ale pozwalają również skuteczniej reali-
zować zadania związane z readaptacją społeczną osadzonych.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu ,,Programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2017–2020” 
jest związana ze zwiększeniem limitu etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji w latach 
2017–2018. Nowe zapisy i finansowanie to konsekwencja m.in. przejmowania przez Służbę Więzienną kontroli 
nad systemem dozoru elektronicznego. Zwiększenie limitu etatów wynika z konieczności zabezpieczenia obsady 
etatowej na realizację zadań związanych z realizacją ustawy z 2011 r. – 313 etatów, a także z konieczności za-
bezpieczenia obsady etatowej w związku z powierzeniem Służbie Więziennej dodatkowych zadań na podstawie 
ustawy z 2018 r. – 125 etatów funkcjonariuszy i 125 etatów pracowników cywilnych.

Większe środki będą przeznaczone na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 
i wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. Zmiany w ustawie zakładają więc dodatkowe 
wsparcie finansowe poprzez zwiększenie środków finansowych w rezerwie celowej o kwotę 2 milionów 258 ty-
sięcy zł w 2019 r. oraz zwiększenie środków finansowych w budżecie Centralnego Zarządu Służby Więziennej 
o kwotę 2 milionów 435 tysięcy zł w 2020 r.

Ogólnie kwota wydatków na realizację programu w latach 2018–2020 wyniesie 1 miliard 506 milionów 
958 tysięcy zł. Wcześniej wynosiła 1 miliard 502 miliony 265 tysięcy zł. Maksymalny limit wydatków budżetu 
państwa w latach 2017–2026 będący skutkiem realizacji programu wynosi 2 miliardy 936 milionów 572 tysią-
ce zł. Wcześniej były to 2 miliardy 917 milionów 269 tysięcy zł.

Cała realizowana reforma Służby Więziennej ma czynić ją po prostu tańszą i bardziej produktywną, nakie-
rowaną na jak najlepszą realizację zadań nałożonych na tę formację.

Uważam, że modernizacja tej strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa formacji zasługuje na po-
chwałę, a środowisko zdaje sobie sprawę z konieczności wprowadzania zmian.

Jako senator RP jestem jak najbardziej za zmianami wprowadzanymi w ustawie o ustanowieniu „Programu 
modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zabieram głos w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług w obronie księgarzy i wydawców, 
a dokładniej mówiąc, staję w obronie książki oraz promocji czytelnictwa. Nie wolno godzić się z sytuacją, że 
64% społeczeństwa nie czyta nawet 1 książki w roku, a do niewielu spośród tych, którzy czytają, trafiają książki 
wartościowe, umacniające naszą polską tożsamość, sławiące ważne wydarzenia historyczne. Nie tak powinna 
wyglądać polska polityka historyczna i kulturalna, skoro księgarnie mogą wyginąć jak niegdyś dinozaury.

Nie muszę przypominać, jak ważną rolę odgrywają książka, film, sztuka teatralna w budowaniu czy odno-
wieniu narodowego etosu. Polacy oczekują obiecanych wielkich filmów w stylu hollywoodzkim o znaczących 
polskich postaciach i ważnych wydarzeniach historycznych. Jedna jaskółka wiosny nie czyni – mam na myśli 
serial „Korona królów”. Książek historycznych, literatury w stylu Sienkiewicza jak na lekarstwo. Czy to wynik 
mitów, że nie ma wielkich twórców albo że Polacy czytać nie chcą? Prawda jest inna, a jedną z przyczyn jest 
ograniczenie dostępu do książek. Przyczynami są totalny upadek i likwidacja księgarń, spowodowane drastycz-
nym spadkiem sprzedaży. Większość likwidacji księgarń jest wymuszona gwałtownie rosnącymi kosztami, 
których nie da się zrekompensować podniesieniem cen na książki.

Księgarze i wydawcy mieli jednak pewną ulgę, w postaci zerowego VAT. To jednak skończyło się 1 stycznia 
2011 r. za rządów PO-PSL. Ów nowo wprowadzony VAT wydawał się niewysoki, 5%, a mimo to okazał się 
dla branży zabójczy.

Tłumaczono wówczas, że tak Unia kazała. Faktem jest, że VAT na książki ma być, ale jak wysoki, o tym 
kraje decydują same. Może być i stawka zero, jak np. w Anglii czy Irlandii, a np. we Włoszech wynosi ona 3%.

Idea podatku VAT jest taka, że obciąża on końcowego odbiorcę, w tym przypadku czytelnika, a to oznacza 
podniesienie ceny książek. Czyli wzrastające koszty czynszu, prądu, wody i gazu, rosnącą stale cenę papieru 
i druku ma pokryć cena książki. Ponadto trzeba pamiętać, że rabaty żądane od wydawców przez dystrybutorów, 
także internetowych, wzrosły od 40% do nieraz 60%! Jeśli widzicie państwo na książce cenę 60 zł, to proszę 
pamiętać, że wydawca, czyli producent, otrzyma z tego zaledwie ok. 25 zł, z czego musi pokryć wspomniane 
koszty utrzymania firmy, druku, papieru, podatki razem z VAT, po prostu wszystko.

Tak się nie da. Jak mówią księgarze, istnieje jakaś granica ceny książki, po przekroczeniu której książka 
zaczyna się sprzedawać coraz gorzej. Przy i tak minimalnych zyskach interes przestaje się opłacać, więc księ-
garnie znikają w oszałamiającym tempie; trudno doliczyć się choćby 1 tysiąca księgarń, a jeszcze 7–8 lat temu 
było ich blisko 4 tysiące.

Owszem, książkę można kupić w internecie. Ale tylko wtedy, kiedy się dokładnie wie, jakiego tytułu się 
szuka. Jednym słowem, internet zaciera sens istnienia księgarń tradycyjnych. Jednak sprzedaż internetowa nie 
zastąpi tradycyjnej księgarni. Owszem, internet może uzupełnić sprzedaż, zintensyfikować działania marke-
tingowe, ale w żadnym wypadku nie zastąpi tradycyjnej formy, czyli księgarni. Internet ze swej natury nigdy 
nie zastąpi osobistego kontaktu między ludźmi.

Spotkanie z książką w księgarni i w internecie to nieporównywalne zjawiska. W księgarni klient może 
mieć do czynienia z tysiącami tytułów, ma księgarza do porady, bierze egzemplarze do ręki itd. Proszę zwrócić 
uwagę, że w internecie zupełnie poległa książka ilustrowana, albumowa, tak samo książka dla turystów, w tym 
obcojęzyczna, a to oznacza przecież totalne osłabienie promocji naszego kraju.

A co z tysiącami książek, które nie mają szans na wielkie nakłady, a są zdecydowanie bardziej potrzebne 
od pospolitych czytadeł? Bez nich ewidentnie nastąpi zapaść cywilizacyjna.

Książka nie jest produktem handlowym, takim samym jak każdy inny towar funkcjonujący na rynku. Takie 
podejście do książki eliminuje jej wartość i zadania kulturowe, jakie spełnia od stuleci. Nic nie zastąpi funkcji 
wychowawczej książki. Dlatego to nie pozwala jej szufladkować, traktować na równi z jajami lub cebulą.

Co zatem zrobić, aby Polacy czytali więcej? Musi być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim nie 
należy zastanawiać się jedynie nad tym, jak zwiększyć czytelnictwo, lecz także nad tym, jak zwiększyć sprzedaż 
książek. Ale żeby książkę przeczytać, trzeba ją najpierw nie tylko napisać, ale i wyprodukować, a następnie 
sprzedać. Cena książki musi pokryć koszty jej produkcji, a także dać pieniądze na następną.

Rodzi się w związku z tym pytanie: jak długo jeszcze będą mogły powstawać książki niezależne, mądre, 
piękne, eksperymentalne, unikatowe? Książki, które dają świadectwo dorobku naszej dawnej i najnowszej kul-
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tury, budzą sumienia, skłaniają do refleksji intelektualnych. Jeżeli państwo nie podejmie stosownych kroków 
ochronnych – niedługo.

Trzeba sobie uświadomić jeszcze jeden aspekt zjawiska degradującego wartościową książkę. Otóż eliminacji 
z rynku podlegają nie tylko książki mądre, ważne i piękne, ale przede wszystkim polskie. Mam na myśli fakt, 
że książka jako ostoja polskości i spoiwo naszej tożsamości narodowej nie jest czytadłem pożądanym przez 
sklepy internetowe czy stacjonarne. Tam wprost trwa walka z polskością.

Konieczna jest więc interwencja władzy i to interwencja ustawodawcza. Nie jest niestety procedowana ustawa, 
choć została dawno opracowana, jest gotowa, o stałej cenie książki, co by unormowało rynek. Taka ustawa jest 
stosowana od lat na Zachodzie. Co możemy już zrobić? Należy przywrócić stawkę zerową VAT. To też porato-
wałoby, może nawet odrodziło, prawdziwe księgarnie oraz wydawców, zwłaszcza mniejszych, ambitniejszych.

W niniejszej ustawie obniżenie VAT ma objąć tylko książki elektroniczne – z 23% do 5%. Tymczasem 
e-booki stanowią zaledwie 1–2% rynku! To będzie działanie uznane słusznie za kosmetyczne, pozorowane. 
Dlatego uważam, że należy przywrócić wszystkim książkom stawkę zerową. Musimy się sprężyć i ratować 
polską książkę, nie przekładając tej jakże ważnej dla narodowej kultury sprawy na następne kadencje.

Skoro nie można tego uczynić w tej nowelizacji, chciałbym, aby Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że taką 
zmianę wprowadzi przy kolejnej nowelizacji ustawy o podatku VAT. Tego będę pilnował.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Stan ochrony zdrowia psychicznego z całą pewnością wymaga radykalnych zmian. Dlatego cieszy mnie 
fakt, że odkąd rząd Prawa i Sprawiedliwości objął władzę w Polsce, zadbał również o tę dziedzinę zdrowia 
i wprowadzane są wciąż nowe regulacje. Do tej pory był to „zapomniany obszar” praw człowieka i pacjenta 
w naszym kraju, a zaniedbania są fundamentalne, system ochrony zdrowia psychicznego jest po prostu częścią 
ogólnej mizerii polskiego systemu ochrony zdrowia. Uważam w związku z tym, że takie regulacje są niezbędne 
i przyniosą dobre efekty, jeśli chodzi o uporządkowanie wielu niejasnych kwestii i usunięcie braków, które do 
tej pory istniały.

Omawiane w dniu dzisiejszym zmiany ustawy mają ograniczyć nieprawidłowości w placówkach całodobowej 
opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub w podeszłym wieku. Kary dla prowadzących 
bez zezwolenia całodobową placówkę dla tych osób będą surowsze i bardziej dotkliwe. Obecnie podmiot, który 
taka placówkę prowadzi bez zezwolenia, ryzykuje karą 10–20 tysięcy zł. Kara wyższa 40 tysięcy zł może zostać 
nałożona jedynie wtedy, gdy podmiot już ukarany mimo kary nie zamknął placówki. Nowela zakłada, że jeśli 
podmiot, na który nałożono już karę za prowadzenie takiej placówki bez zezwolenia, otworzy nową, również 
bez zezwolenia, zapłaci 40 tysięcy zł kary i przez 5 lat od ukarania nie uzyska zezwolenia na prowadzenie 
działalności.

Na placówki nałożone zostaną również nowe obowiązki sprzyjające bezpieczeństwu podopiecznych. Większe 
będą musiały być wyposażone w dźwig osobowy, a jeśli przebywa w nich do 5 osób – w platformę lub krzesełko 
dla niepełnosprawnych. Z pewnością to wszystko zagwarantuje poczucie bezpieczeństwa i poprawę warunków 
życia mieszkańców tych placówek.

W myśl przepisów wprowadzony zostanie również zakaz przyjmowania do placówek osób małoletnich, ze 
względu na szczególną ochronę praw dzieci.

Jedną z istotnych zmian, według mnie, będzie zwiększenie wymagań w stosunku do personelu tak, by 
opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub w podeszłym wieku nie sprawowały osoby 
bez odpowiednich kwalifikacji, które będzie mógł skontrolować wojewoda.

Za słuszne uważam również wprowadzenie regulacji dotyczących możliwości opuszczania placówki przez 
mieszkańców domów pomocy społecznej pod nadzorem sądu, a także możliwości stosowania środków przy-
musu, jeśli podopieczny stwarza zagrożenie.

Osoba kierująca placówką będzie mogła ograniczyć możliwość samodzielnego jej opuszczania osobom, 
w przypadku których brak opieki zagraża ich zdrowiu lub życiu. Kierujący placówką będzie mógł ją ograniczyć 
na podstawie zaświadczenia lekarskiego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Najbliżsi takiej osoby będą jednak 
mogli wystąpić do sądu o zniesienie takiego ograniczenia. Istotną zmianą jest zwiększenie bezpieczeństwa osób 
starszych i niepełnosprawnych przebywających w domach pomocy społecznej poprzez uregulowanie zasad 
opuszczania terenu placówki przez ich niesamodzielnych mieszkańców.

Ustawa poszerza katalog fakultatywnego zwalniania z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej w sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej z jednoczesnym skierowaniem dziecka przez sąd do 
rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, a także w razie wydania wyroku oddalającego 
powództwo o alimenty przeciwko osobie zobowiązanej do wnoszenia opłat.

Osoba płacąca za pobyt rodzica lub bliskiego w domu pomocy społecznej będzie zwolniona (obligatoryjnie) 
z opłat na jej wniosek pod warunkiem przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu o skazaniu za umyślne 
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty i jej mało-
letniego rodzeństwa lub rodzica. Zwolnienia te zostaną rozszerzone na zstępnych osoby zwolnionej z opłaty, 
np. wnuka.

Uważam, że będą to bardzo dobre regulacje, bo jak wiadomo nie od dziś, psychiatria w Polsce jest bardzo 
zaniedbana. Nierównomierny i ograniczony dostęp do leczenia i opieki, a także brak systemowych rozwiązań 
uniemożliwiają szybkie rozwiązanie problemu zaburzeń zdrowotnych. Szpitale psychiatryczne są zaniedbane, 
zatrudnia się w nich za mało personelu, a pobyty w nich są wielomiesięczne i opierają się głównie na dobieraniu 
leków. Wiele osób, które powinny korzystać z hospitalizacji, po prostu z niej rezygnuje, bo szpital jest daleko 
od domu albo oczywiście jego stan jest zatrważająco zły. Pacjent w takim szpitalu czuje się po prostu źle.
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Mam nadzieję, że te regulacje wprowadzą widoczne zmiany, a co za tym idzie, zwiększą komfort i poprawią 
bezpieczeństwo oraz warunki pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w legalnie działających placówkach 
zapewniających całodobową opiekę.

W związku z powyższym jestem za zmianą ustawy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 39. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

1 sierpnia 1944 r. na rozkaz dowództwa Armii Krajowej i przy akceptacji przedstawicieli cywilnych władz 
Polskiego Państwa Podziemnego wybuchło w Warszawie powstanie, które było największą operacją militarną 
Armii Krajowej. Swoim maksymalnym zasięgiem objęło część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar 
prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz 
podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jesz-
cze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc na to, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową 
pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.

Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki 
dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstań-
com przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na 
sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną 
walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 r.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród 
ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców 
Warszawy, ok. 500 tysięcy osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone 
i spalone.

Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszcze-
niu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej 
wartości kulturalnej i duchowej.

Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. 
Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności 
decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

W Warszawie w obszernym programie z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania warszawskiego 
odbywają się liczne uroczystości. Złożeniem wieńców i salwą honorową przy kamieniu upamiętniającym żoł-
nierzy „Żywiciela” na stołecznym Żoliborzu uczczono zbliżającą się siedemdziesiątą piątą rocznicę wybuchu 
powstania warszawskiego. Powstanie w tej dzielnicy zaczęło się 1 sierpnia 1944 r. jeszcze przed godziną „W”. 
Wzruszyła mnie bardzo podczas tej uroczystości wypowiedź prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej 
„Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji, Wacława Glutha-Nowowiejskiego, który powiedział: „To były w naszym 
życiu jedyne takie miesiące. Na skrawku ziemi, polskiej ziemi, wolnej ziemi, której broniliśmy ze wszystkich 
sił, aż do utraty własnego życia. Bo przecież ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Minęło 75 lat, bardzo 
wielu powstańców odmaszerowało już na wieczną wartę. Ale pamięć o nich żyje i jest pielęgnowana nie tylko 
przez weteranów, ale też młodsze pokolenia”.

Wysoka Izbo, jak co roku w godzinę „W” oddamy hołd powstańcom warszawskim, ale pamięć o bohaterach 
zrywu nie kończy się z dniem 1 sierpnia. Senat o kombatantach pamięta i będzie pamiętał na co dzień. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 39. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W pierwszym zdaniu chciałbym podkreślić wagę słów uchwały dotyczącej powstania warszawskiego, w któ-
rej napisaliśmy, że celem powstania było wyzwolenie stolicy z rąk niemieckich okupantów oraz wywalczenie 
niepodległości, szczególnie w obliczu zagrożenia ze strony Związku Sowieckiego, którego armia zbliżała się 
od wschodu do Warszawy. Choć cel powstania nie został osiągnięty, w wyniku walk trwających 63 dni zginęło 
co najmniej 150 tysięcy mieszkańców stolicy oraz 20 tysięcy żołnierzy i oficerów Armii Krajowej, ponadto 
15 tysięcy walczących zostało wziętych do niewoli, a miasto zostało zrównane z ziemią – to bezprzykładnej 
odwadze i ofierze powstańców warszawskich zawdzięczamy, że Polska nie została po wojnie siedemnastą 
sowiecką republiką.

Dzisiaj ostatni powstańcy odchodzą z tego świata, a wielu młodych nie pamięta, że w okresie PRL komuni-
styczne władze robiły wszystko, aby pamięć o powstaniu wymazać z polskiej historii – np. w szkołach starano się 
zohydzić uczniom obraz powstańców, nie wolno było uroczyście obchodzić rocznic powstania na warszawskim 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie znajdują się mogiły powstańcze z charakterystycznymi białymi 
krzyżami. Aby nie być gołosłownym, przypomnę, że Bolesław Bierut twierdził, iż powstanie warszawskie było 
„szaleństwem i chciwością władzy tych, dla których losy narodu były obojętne”. W podręczniku szkolnym 
z 1951 r. czytamy o powstaniu, że „zdradzieckie dowództwo AK poddało się władzom hitlerowskim. Z honorami 
wzięli oni do niewoli hrabiego Bora-Komorowskiego, zbrodniczego przywódcę powstania”.

Liczni powstańcy zostali po wojnie uwięzieni. Ponurym symbolem tego barbarzyństwa było aresztowanie 
jednego z dowódców batalionu „Zośka”, Jana Rodowicza „Anody”. W styczniu 1949 r. zginął on w niewyja-
śnionych okolicznościach w siedzibie bezpieki przy ul. Koszykowej. We wrześniu 1949 r. władze stalinowskie 
ostatecznie wykluczyły żołnierzy AK z grona bohaterów II wojny światowej, a władze założonego wówczas 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację nie dopuszczały akowców do wstępowania w jego szeregi.

Symbolicznym przełomem w świadomości społecznej była pielgrzymka do Polski papieża Jana Pawła II, 
która przypadała niemal w trzydziestą piątą rocznicę tego zrywu. W słynnej homilii na placu Zwycięstwa 
Ojciec Święty stwierdził: „Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 
zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone 
potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł 
również Chrystus-Zbawiciel ze swoim Krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu”.

Warto również dodać, że kiedy w 1984 r. obchodzono czterdziestą rocznice powstania warszawskiego w USA, 
prezydent Ronald Reagan w okolicznościowym przemówieniu stwierdził: „Obchodzimy rocznicę desperackich 
walk II wojny światowej, podjętej przez wolnych Polaków heroicznej próby wyzwolenia ojczyzny spod ucisku 
hitlerowskiej okupacji i uchronienia jej przed powojenną obcą dominacją. Jeśli z podręcznika do historii można 
się czegoś nauczyć, to lekcja brzmi: Polskę można zwyciężyć w bitwie, ale nigdy nie da się jej pokonać”. Tego 
dnia prezydent Reagan odznaczył generałów Stefana „Grota” Roweckiego, Tadeusza „Bora” Komorowskiego 
i Leopolda „Niedźwiadka” Okulickiego orderami Legion of Merit, Legia Zasługi, jednym z najwyższych od-
znaczeń, jakie mogą otrzymać żołnierze armii sojuszniczych.

Dopiero tuż przed upadkiem komunizmu władze zgodziły się na wybudowanie ku czci poległych powstań-
ców pomnika Powstania Warszawskiego. Z kolei Muzeum Powstania Warszawskiego udało się zbudować m.in. 
dzięki osobistemu zaangażowaniu ówczesnego prezydenta miasta, śp. Lecha Kaczyńskiego, dopiero w 2004 r. 
Obecnie w wolnej Polsce co roku 1 sierpnia o godzinie 17.00, godzinie „W”, Polacy w kraju i poza jego grani-
cami przystają w miejscu, by oddać cześć bohaterskim powstańcom.

O czym należy wiedzieć i mówić dzisiaj? Po pierwsze, decyzja o jego wybuchu została podjęta w sytuacji, 
w której nieznana była teherańska umowa Roosevelta ze Stalinem, dotycząca podziału świata na strefy wpływów 
USA i Rosji. Przypomnę, że w Teheranie w 1943 r. uzgodniono przekazanie Polski w strefę wpływów sowiec-
kich oraz wytyczenie wschodniej granicy Polski na linii Bugu. Była to akceptacja zbrodniczego w stosunku do 
najwierniejszego alianta, jakim była Polska, układu Ribbentrop – Mołotow z 1939 r.

Po wtóre, powstanie warszawskie, gdyby nie było zorganizowane przez dowództwo Armii Krajowej, wy-
buchłoby spontanicznie i mogło przynieść jeszcze większe straty.

Po trzecie, w odpowiedzi na wybuch powstania Stalin wstrzymał ofensywę Armii Czerwonej na linii Wisły. 
Wniosek: powstanie zahamowało na przeszło 5 miesięcy dynamizm parcia na Berlin. Powstaje więc pytanie, 
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jak daleko w głąb Europy zaszłaby Armia Czerwona, gdyby nie powstrzymało jej powstanie warszawskie. 
Zapewne dalej aniżeli do uzgodnionej granicy na linii Łaby, co mogłoby doprowadzić do daleko idącego pod-
porządkowania całej Europy Zachodniej reżimowi stalinowskiemu. Potwierdza to sowiecki marszałek Wasilij 
Czujkow, słynny dowódca m.in. obrony Stalingradu, który w swych odfałszowanych pamiętnikach wydanych 
już w latach dziewięćdziesiątych, po upadku Związku Sowieckiego, pisze wprost: „Wojnę można było zakończyć 
pół roku wcześniej – nie w maju 1945, ale do grudnia 1944, gdyby nie decyzja Stalina wstrzymująca I Front 
Białoruski w sierpniu 1944. Moglibyśmy dojść dalej na Zachód, nie do Berlina i nad Łabę, ale aż do Renu. Los 
wojny potoczyłby się inaczej. Ileż milionów istnień ludzkich udałoby się ocalić, iluż żołnierzy mniej by pole-
gło”. W tym wymiarze powstanie warszawskie stało się kontynuacją tradycji obrony Europy łacińskiej przed 
najazdami bizantyjsko-azjatyckiej antykultury.

Po czwarte, zatrzymanie przez Stalina pochodu wojsk sowieckich na Zachód dało Niemcom szansę sku-
tecznego rozbicia powstania warszawskiego, a także całkowitego zniszczenia Warszawy. Polska ma powód do 
żądania odszkodowań z tego tytułu także od Rosji, spadkobiercy Związku Sowieckiego.

Po piąte, dzięki powstaniu Polska, choć znalazła się po wojnie pod sowiecką dominacją, zachowała wiej-
ską prywatną własność, drobnotowarowy sektor prywatny, prasę, ograniczoną wolność religijną. Generalnie 
powstanie zadecydowało nie tylko o przyszłych losach Polski jako takiej, ale i w znaczącym stopniu o losach 
Europy po II wojnie światowej.

Już po zakończeniu wojny w oficjalnym przemówieniu na Kremlu w czerwcu 1945 r., tuż przed udaniem 
się na konferencję Wielkiej Trójki do Poczdamu, Stalin chełpił się i powiedział wprost do swoich marszałków 
i generałów: „To nie Niemcy, ale Polska jest naszą największą zdobyczą wojenną”. Być może to zdanie sowiec-
kiego dyktatora ludobójcy stanowi klucz do zrozumienia sprawy polskiej w latach 1939–1945, w tym także 
powstania warszawskiego.

Cześć i chwała warszawskim powstańcom! Nigdy o Nich nie zapomnimy! Tą uchwałą Senat dziękuje także 
tym sojusznikom, którzy na arenie międzynarodowej wsparli militarnie, dyplomatycznie, a także moralnie 
walczącą Warszawę i dramatyczne polskie starania o prawo do wolności i niepodległości.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Biereckiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Bezpieczeństwo i pokój w Europie zależą od polityczno-wojskowej obecności USA na naszym konty-

nencie – taka myśl została sformułowana w 1949 r. w Stuttgarcie, w przemówieniu sekretarza stanu Stanów 
Zjednoczonych J. Byrnesa. Wyrazem tej atlantyckiej solidarności był plan Marshalla, oferujący gospodarczą 
pomoc w powojennej odbudowie Europy, poparcie Stanów Zjednoczonych dla europejskich tendencji inte-
gracyjnych. Potwierdzeniem transatlantyzmu było utworzenie i rozwój Paktu Północnoatlantyckiego. Idea 
transatlantyzmu to całokształt stosunków gospodarczych, politycznych, militarnych i społecznych łączących 
Stany Zjednoczone z Europą Zachodnią. Stosunki transatlantyckie rozwijają się nie tylko na forum organizacji 
międzynarodowych skupiających państwa po obu stronach Atlantyku, przede wszystkim NATO i OBWE, ale 
także na gruncie bezpośrednich, często nieoficjalnych czy wręcz nieformalnych kontaktów i relacji pomiędzy 
ludźmi i organizacjami na obu kontynentach.

Przykładem tego typu działań jest współpraca sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 
z uniami kredytowymi ze stanu Georgia w USA. Pod auspicjami Światowej Rady Związków Kredytowych 
(World Council of Credit Unions – WOCCU) ponad 20 lat temu zainicjowano i nadal się realizuje ambitny 
program współpracy i „bliźniaczenia” amerykańskich unii kredytowych ze stanu Georgia i ich polskich odpo-
wiedników – SKOK-ów. Dzięki temu spółdzielcze kasy od początku swojej działalności czerpały z doświad-
czeń amerykańskich unii kredytowych. Doświadczyły też wielu aktów bezinteresownej pomocy czynionej 
przez spółdzielców z Georgii w imię miłości bliźniego. Podstawą i wzorcem dla współpracy stała się umowa 
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z Ligą Unii Kredytowych stanu Georgia w USA. 
WOCCU uznało ją za wzorcową, a następnie rozwinęło na jej podstawie kilkadziesiąt porozumień pomiędzy 
organizacjami z różnych krajów. Na podstawie tych doświadczeń Krajowa SKOK rozpoczęła później współpracę 
z Ukraińskim Związkiem Spółek Kredytowych.

Pragnę podkreślić zasługi działaczy unii z Georgii, a przede wszystkim pana Mike’a Mercera, prezesa 
Georgia Credit Union Affiliates, odznaczonego postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi RP, oraz pana Marshalla Boutwella, człowieka, którego roztropność i intelekt są 
równie wielkie co jego skromność i pracowitość, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków. Pan Marshall Boutwell 
nie tylko zaangażował do współpracy Peach State Federal Credit Union, której jest prezesem, ale także od 
wielu lat przeznacza należną mu roczną premię za pracę na wsparcie programu współpracy z polskimi kasami.

Na przykładzie współpracy pomiędzy sektorem SKOK z uniami kredytowymi ze stanu Georgia widać do-
bitnie, że taki rodzaj partnerstwa, które odbywa się bez zaangażowania środków publicznych i jest realizowane 
nie na oficjalnym poziomie kontaktów między odpowiednimi instytucjami polskiej i amerykańskiej admini-
stracji, służy idei transatlantyzmu. Krzewi ją w praktyce. Wzmacnia sojusze i przyczynia się do pogłębiania 
integracji między naszymi narodami w sposób najbardziej efektywny i trwały, bo na poziomie bezpośrednich 
relacji międzyludzkich. Taki model współpracy wart jest promowania, a przedstawiony przykład – nagłośnienia 
i wsparcia, ludzie zaś w to zaangażowani warci są najwyższego uznania.

Z poważaniem 
Grzegorz Bierecki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Biereckiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Mirosława Panka

Szanowny Panie Prezesie!
W drugiej połowie roku 2016 do różnych instytucji (do jednostek prokuratury, do Rzecznika Praw 

Obywatelskich, do Biura Interwencji Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP, do Krajowej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej) zaczęli się zgłaszać członkowie spółdzielczych kas, których upadłość 
ogłoszono, ze skargami dotyczącymi tego, że syndycy masy upadłości żądają od nich dopłat w wysokości 
równej kwotom, które członkowie ci wpłacili do kasy tytułem udziałów.

Do tego czasu, pomimo że upadłość pierwszej z kas (SKOK „Wspólnota” z siedzibą w Gdańsku) ogłoszono 
już w 2014 r., syndykom masy upadłości przez myśl nie przeszło, aby członków kas obciążać dopłatami.

W sierpniu 2016 r., tuż przed wygaśnięciem kadencji ówczesnego przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka, 
Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do syndyków z zapytaniem o to, czy w stosunku do członków kasy 
zostały skierowane żądania pokrycia strat z dodatkowej odpowiedzialności członkowskiej.

Pismo to było dla syndyków przynagleniem, aby podjąć decyzję o obciążeniu członków kasy taką odpowie-
dzialnością. A przecież żeby członkowie kas mogli zostać zobowiązani do dokonania dopłat na pokrycie strat 
kasy do podwójnej wysokości objętych udziałów, potrzebna jest uchwała zebrania przedstawicieli członków 
kasy, podjęta w związku z zatwierdzeniem jej sprawozdania finansowego, o pokryciu strat kasy właśnie z tego 
źródła, w celu zapewnienia kasie stabilności finansowej i zachowania jej działalności, mimo wystąpienia straty 
przewyższającej jej fundusze własne.

Już w czerwcu 2017 r. Prokuratura Krajowa opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat zaty-
tułowany „Prokuratura staje po stronie członków SKOK Wołomin”, w którym wyjaśniła, dlaczego podstawa 
prawna do obciążenia członków dodatkową odpowiedzialnością za straty kasy nie może zaistnieć po ogłoszeniu 
upadłości. Mimo to syndycy dalej prowadzą z członkami kas procesy o zapłatę i wysyłają im wezwania do 
zapłaty. Sądy w przeważającej części oddalają żądania syndyków masy upadłości, choć zdarzają się też wyroki 
zasądzające, w szczególności gdy członkowie nie bronią się skutecznie lub, z różnych przyczyn, nie bronią się 
wcale.

Warto podkreślić, że członkowie 10 kas, które znalazły się w upadłości, to ponad 490 tysięcy ludzi. Kierowane 
do nich wezwania do zapłaty powodują powszechne przekonanie, że członkostwo w SKOK łączy się z ryzykiem, 
że w przyszłości trzeba będzie do niego dopłacać, że będzie się miało z tego tytułu sprawy sądowe. Taki przekaz 
narusza wizerunek kas i ich pozycję konkurencyjną na rynku usług finansowych. Skutki wizerunkowe dotykają 
tych kas, które nadal prowadzą działalność. Przekłada się to na zmniejszenie efektywności funkcjonowania kas 
i realizacji przez nie programów postępowania naprawczego, a w konsekwencji prowadzi do osłabienia kondycji 
finansowej sektora SKOK. Zwiększa to niewątpliwie ryzyko dokonania przez BFG kolejnych wypłat na pomoc 
bankom przejmującym kasy albo na wypłatę depozytów. Wpływy z tytułu dodatkowej odpowiedzialności na 
rzecz syndyków są znikome, w skali całego kraju mogą być liczone zaledwie w tysiącach złotych.

Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje, że od chwili ogłoszenia upadłości kasy nie sprawuje już nadzoru 
nad jej działalnością, a kompetencje w tym zakresie należą do sędziów komisarzy. Ci zaś nie mają za cel dbanie 
o stabilność rynku finansowego. Syndycy twierdzą, że chętnie zaniechaliby dochodzenia dopłat, jednak BFG 
jako główny wierzyciel w postępowaniach upadłościowych SKOK nalega na dochodzenie tych należności.

Według tych relacji BFG nie zwraca uwagi na okoliczność, że żądania dopłat z tytułu dodatkowej odpo-
wiedzialności, w przypadku gdy do chwili ogłoszenia upadłości zebranie przedstawicieli członków SKOK nie 
podjęło uchwały o pokryciu strat kasy z dodatkowej odpowiedzialności, nie znajdują podstawy prawnej, a ich 
kierowanie do członków kas w upadłości istotnie zaburza normalne funkcjonowanie kas działających i reali-
zujących programy postępowania naprawczego, destabilizując sektor SKOK jako część rynku finansowego.

Powstaje w tym miejscu pytanie, czy – skoro celem funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
w świetle art. 4 i 5 ustawy o BFG, jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, 
opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego i sektora kas oraz poszczególnych banków 
i kas – Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie powinien, w odniesieniu do działań syndyków nakierowanych 
na dochodzenie od członków dopłat z tytułu dodatkowej odpowiedzialności, dążyć raczej do wyhamowania 
takich działań? Czy w swoim postępowaniu nie powinien kierować się wynikami przeprowadzonych analiz, 
służących zbadaniu wpływu dochodzenia dopłat od członków kas w upadłości na kondycję finansową sektora 
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SKOK, oraz porównaniem skali ewentualnych korzyści płynących z dochodzenia tych dopłat z ryzykiem dla 
stabilności sektora kas oraz dla stabilności poszczególnych kas?

Czy nie powinien także wskazywać raczej na zgodną z sensem i celem dodatkowej odpowiedzialności in-
terpretację tej instytucji prawnej, zamiast poszukiwać ekstremalnej interpretacji, zgodnie z którą obowiązek 
dopłat miałby powstawać bez wiedzy i zgody członków, gdy strata kasy przewyższy sumę funduszy zasobowego 
i udziałowego (a taką odosobnioną opinię sędziego S. G., sformułowaną na zlecenie BFG, przedstawiają syndycy 
w sporach z członkami, pomimo że – co zapewne wiadomo BFG – w kasach występowała już taka sytuacja, 
a nie powodowało to uruchomienia mechanizmu dopłat z tytułu dodatkowej odpowiedzialności członkowskiej)?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Bierecki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym odnieść się do projektu nowelizacji ustawy – Prawo 

oświatowe w sferze dotyczącej transportu niepełnosprawnych dzieci.
Projekt nowelizacji prawa oświatowego dotyka bezpośrednio opiekunów niepełnosprawnych dzieci poprzez 

pominięcie kosztów amortyzacji oraz dostosowania samochodu do szczególnych potrzeb. Projekt jest niewąt-
pliwie krokiem w dobrym kierunku, jednak algorytm obliczania zwrotu kosztów nie uwzględnia kosztów 
amortyzacji czy dodatkowego wyposażenia samochodu dla osoby z niepełnosprawnością. W zaproponowanym 
projekcie nie widnieje także zapis wprost regulujący możliwość otrzymania zwrotu za 4 przejazdy dziennie 
– może przyczynić się to do ograniczenia liczby przejazdów refundowanych przez gminy. Konieczność inter-
pretacji nowelizowanych przepisów dotyczy także sytuacji, kiedy niepełnosprawne dziecko transportowane jest 
za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego – ustawa nie określa wzoru umowy ani kryteriów, co może działać 
na niekorzyść przewożących dzieci osobiście.

W związku z tym wnoszę o ponowne przeanalizowanie proponowanych zmian pod kątem konsekwencji 
wynikających z ich wprowadzenia. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan



307
83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 83. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek

Szanowana Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zwiększenie kompetencji oraz zastosowanie dodatkowych 

narzędzi dla samorządów lokalnych dotyczących polityki migracyjnej.
Niewątpliwie obcokrajowcy odgrywają coraz większą rolę w lokalnych społecznościach. Niedobory pra-

cowników na rynku pracy z powodzeniem uzupełniane są przez osoby z zagranicy. Samorządy lokalne, zdając 
sobie sprawę z potencjału ekonomicznego, społecznego i kulturowego, apelują o wzmocnienie kompetencji 
samorządów województw na rynku pracy dotyczących sfery pomocy społecznej i edukacji.

Istnieje wyraźna potrzeba dodatkowego funduszu przeznaczonego na integrację, który trafiłby do samorzą-
dów. Wsparcie na poziomie ministerialnym jest w chwili obecnej niewystarczające, fundusze muszą dotrzeć do 
samorządów lokalnych. Brakuje przede wszystkim doradztwa dla osób podejmujących pracę w Polsce – pra-
cownicy otrzymują niskie stawki, nie są wyedukowani międzykulturowo, brakuje im poradnictwa zawodowego.

Obecnie bardzo dużym wyzwaniem jest pomoc osobom podejmującym zatrudnienie w naszym kraju. Napływ 
pracowników ma tendencję wzrostową – do Polski przeprowadzają się całe rodziny potrzebujące wsparcia.

W związku z tym wnoszę o analizę i rozważenie wykreowania dodatkowych narzędzi dla samorządów 
lokalnych w obszarze pomocy społecznej, edukacji czy doradztwa dla cudzoziemców.

Z poważaniem 
Robert Dowhan



308
83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 83. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek oraz do ministra 
finansów Mariana Banasia

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego 

w sprawie ich bieżących problemów finansowych.
Samorządy lokalne po zmianach w PIT, które bezpośrednio je dotknęły, przedstawiają wyliczenia obrazujące 

poziom nadwyżki operacyjnej brutto i netto. Rząd w wyliczeniach bazuje na kwocie brutto, samorządy real-
nie podają kwoty netto, więc występują tu gigantyczne różnice. Według DGP z 23 lipca 2019 r. nr 141 (5043) 
„na koniec zeszłego roku cały sektor j.s.t. odnotował nadwyżkę operacyjną brutto rzędu 23,2 miliarda zł. Po 
przeliczeniu netto jest to kwota 14,4 miliarda zł”. Wiele samorządów przewiduje, że wprowadzenie przepi-
sów dotyczących PIT przyczyni się do problemów finansowych gmin. Istnieje realna potrzeba wprowadzenia 
programu finansowego wsparcia dla j.s.t. z ujemną nadwyżką operacyjną oraz o niskich dochodach własnych. 
Realia są takie, że samorządy mają coraz więcej wydatków rok do roku, finansowanie pozostaje na tym samym 
poziomie, a na dodatek powstają nowe wydatki delegowane do gmin.

Wobec tego w chwili obecnej właściwe jest, aby rząd pochylił się nad problemami finansowymi samorządów: 
spadkiem dochodów j.s.t., wzrostem wydatków na oświatę, pogarszającą się sytuacją szpitali oraz wzrostem 
kosztów energii elektrycznej. Apeluję o podjęcie dialogu i znalezienie korzystnych rozwiązań, które pomogą 
j.s.t. w sprawnym funkcjonowaniu.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do ministra cyfryzacji Marka 
Zagórskiego

28 maja br. złożyłem oświadczenie senatorskie skierowane do ministra infrastruktury, pana  
Andrzeja Adamczyka, który przekierował je do ministra cyfryzacji, pana Marka Zagórskiego.

Wskazanie przeze mnie adresata oświadczenia nie było przypadkowe. Mając świadomość, iż CEPiK, którego 
dotyczyło oświadczenie, jako baza informatyczna jest pod nadzorem resortu cyfryzacji, oczekiwałem raczej 
merytorycznej, „drogowej” reakcji właściwego do spraw infrastruktury ministra. Wywołany przez bratni resort 
do tablicy pan minister Zagórski odpowiedział mi, że wszystko jest w porządku, bowiem CEPiK udostępnia 
dane osobowe tylko wówczas, gdy przedsiębiorca prowadzący parking udowodni swój interes prawny.

A ja uważam, Panowie Ministrowie, że w istocie przedsiębiorcy parkingowi nie udowadniają faktycznego 
istnienia interesu prawnego, bowiem CEPiK umożliwia wysyłanie żądań zapłaty także osobom do niej niezo-
bowiązanym. A umożliwia, bowiem zadowala się informacją pochodzącą od przedsiębiorcy, iż on taki interes 
prawny ma. Skąd bierze się to przekonanie Panów Ministrów, że przedsiębiorcy zawsze wpisują w swoich 
wnioskach tylko prawdę? Może niekiedy się po prostu mylą?

A może należy się zastanowić, czy w sytuacji wprowadzania nowych standardów ochrony (RODO) nie na-
leżałoby także zmodernizować standardów udostępniania informacji przez CEPiK i wprowadzić np. do prawa 
regulującego te kwestie zasady audi alteram partem? Zanim udostępnicie dane wrażliwe, warto zapytać wła-
ściciela pojazdu, czy w tym czasie, w którym miał „wyłudzić postój”, nie był przypadkiem za granicą, a może 
nawet już za ten postój raz zapłacił?

Przy okazji należałoby zastanowić się, czy wszystkie regulaminy parkowania spełniają standardy uzasad-
niające wsparcie takich egzekucji przez organy państwa. Namawiam Panów do analizy dyskusji na forach 
internetowych na te tematy – dowiedzą się Panowie sporo o ukrywaniu znaków wskazujących teren prywatny, 
a także tekstów wspomnianych regulaminów, za przeszkodami utrudniającymi ich spostrzeżenie, jak również 
o tym, że niekiedy pracownicy firm parkingowych w pogoni za efektami ekonomicznymi grają nieczysto, 
zastawiając sidła na kierowców.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek

Dłużą się procedury mające doprowadzić do rozdysponowania ok. 6 miliardów zł pomiędzy gminy i powiaty, 
które aplikowały w tegorocznym naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządy od miesięcy 
czekają na pieniądze, by ruszyć z przetargami na modernizację i budowę dróg lokalnych. I choć jeszcze pocze-
kają, nie przeszkodziło to Ministerstwu Infrastruktury rozpocząć przygotowań do kolejnego naboru, naboru 
na 2020 r. 

Resort w drugiej połowie lipca opublikował limity środków w podziale na województwa. A zgodnie z prze-
pisami ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (DzU poz. 2161) w terminie do 14 
dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2020 r.

Czy w związku z powyższym na rok 2020 są przewidziane procedury, które usprawnią przekazywanie 
wspomnianych środków finansowych samorządom?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Ponad 300 sędziów chce w tym roku przejść w stan spoczynku. To dwa razy więcej niż kilka lat temu. Z roku 
na rok rośnie liczba sędziów, którzy odchodzą z zawodu. Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości mówią, że 
jeszcze w 2014 r. zrezygnowało z orzekania 174 sędziów, trzy lata później było ich już 312, a w 2019 r. w stan 
spoczynku zamierza przejść na razie 102 sędziów, ale już wiadomo, że do końca roku będzie ich znacznie więcej.

W związku z tym zwracam się z pytaniem: 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 środowiska Henryka Kowalczyka

Nowe zasady wywozu śmieci są dziurawe. Łatwo będzie je omijać, więc pozorny stanie się prawny obowią-
zek sortowania wszystkich odpadów komunalnych.

Dziś, płacąc więcej za wywóz odpadów, można z tego obowiązku się zwolnić. Tak ma już nie być, ale nowe 
przepisy zawierają furtki, dzięki którym wielu segregacji uniknie. Np. w nieruchomościach niezamieszkanych, 
czyli m.in. w sklepach, restauracjach, hotelach, biurowcach.

Nowe przepisy dają właścicielom wybór, czy chcą korzystać z komunalnego systemu odbioru odpadów, czy 
nie. Ci, którzy nie zechcą skorzystać z usług gminnych, będą mogli sami organizować wywóz śmieci. A to 
oznacza, że dzikich wysypisk nie ubędzie i raczej nie trafią na nie śmieci segregowane. Komunalny wywóz 
śmieci jest droższy, więc należy się spodziewać, że z możliwości wyłączenia się z systemu komunalnego sko-
rzysta wielu właścicieli niezamieszkanych nieruchomości.

W związku z powyższym proszę o informację we wspomnianej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze!
Aktualnie w Ciechocinku trwa społeczna akcja zbiórki podpisów na listach poparcia dla inicjatywy dotyczącej 

wykupu i rewitalizacji basenu termalno-solankowego w Ciechocinku. Jest to kompleks budynków, urządzeń 
i odkrytej niecki basenowej otoczonej terenem parkowym z wytyczonymi alejkami.

Wskazany obiekt na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków we Włocławku z dnia 29 października 
1993 r. jest wpisany do rejestru zabytków jako zabytek 322A. Niestety obiekt ten jest nieczynny od 2001 r., kiedy 
to po raz pierwszy po 70 latach eksploatacji został wyłączony z użytku. Do tego momentu stanowił on największą 
atrakcję turystyczną Ciechocinka, umożliwiał bowiem kąpiele na wolnym powietrzu w solance produkowanej 
w uzdrowisku. Z uwagi na fakt, że nie została wydana w tej sprawie żadna decyzja organu architektoniczno-
-budowlanego wyłączająca ten obiekt z użytkowania, decyzję w tym zakresie samodzielnie podjął ówczesny 
właściciel. W 2008 r. basen wraz z prawem użytkowania wieczystego został sprzedany, lecz do dnia dzisiejszego 
żaden z inwestorów ani kolejnych właścicieli nie zdołał doprowadzić do rewitalizacji i odbudowy obiektu, przy 
zachowaniu jego walorów zabytkowych. Zarząd Spółki Termy Ciechocinek, która jest aktualnie właścicielem 
basenu, potwierdził przeznaczenie kompleksu do sprzedaży.

Zgodnie z art. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami opieka 
nad zabytkami polega na zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, 
a także na korzystaniu z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Mieszkańcy uzdrowiska i kuracjusze nie mogą pogodzić się z zamknięciem basenu i od lat podejmowane 
są próby, aby przywrócić obiektowi dawną świetność. Zabytkowy charakter obiektu i położenie w centrum 
Ciechocinka, między tężniami, stwarzają uwarunkowanie sprzyjające planowanej inwestycji, niestety wciąż 
niemożliwej do realizacji dla kolejnych właścicieli. W przeciągu minionych 18 lat żaden inwestor nie był w stanie 
poradzić sobie z ogromem tego przedsięwzięcia.

Mając to na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o zainteresowanie się przedmiotową sprawą, o szcze-
gólnie wnikliwe zapoznanie się z tym niezwykle wartościowym obiektem Ciechocinka i rozważenie możliwości 
wykupu obiektu i dokonania niezbędnych inwestycji. Reaktywacja zabytkowego kompleksu basenowo-ter-
malnego nie tylko sprawi, że Ciechocinek odzyska szansę na wzrost zainteresowania mieszkańców lokalną 
infrastrukturą, ale również przyczyni się do podwyższenia jego atrakcyjności dla turystów zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy.

Proszę Pana Ministra o podanie, czy planowane są działania mogące przyczynić się do odbudowy obiektu, 
a jeśli tak, to jaki byłby możliwy termin inwestycji. Czy możliwe jest wykupienie obiektu przez Skarb Państwa? 
A jeśli tak, to kiedy?

Z wyrazami szacunku 
Józef Łyczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze!
Aktualnie w Ciechocinku trwa społeczna akcja zbiórki podpisów na listach poparcia dla inicjatywy dotyczącej 

wykupu i rewitalizacji basenu termalno-solankowego w Ciechocinku. Jest to kompleks budynków, urządzeń 
i odkrytej niecki basenowej otoczonej terenem parkowym z wytyczonymi alejkami.

Wskazany obiekt na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków we Włocławku z dnia 29 paździer-
nika 1993 r. jest wpisany do rejestru zabytków jako zabytek 322A. Niestety obiekt ten jest nieczynny od 2001 
r., kiedy to po raz pierwszy po 70 latach eksploatacji został wyłączony z użytku. Do tego momentu stanowił 
on największą atrakcję turystyczną Ciechocinka, umożliwiał bowiem kąpiele na wolnym powietrzu w solance 
produkowanej w uzdrowisku. Z uwagi na fakt, że nie została wydana w tej sprawie żadna decyzja organu archi-
tektoniczno-budowlanego wyłączająca ten obiekt z użytkowania, decyzję w tym zakresie samodzielnie podjął 
ówczesny właściciel. W 2008 r. basen wraz z prawem użytkowania wieczystego został sprzedany, lecz do dnia 
dzisiejszego żaden z inwestorów ani kolejnych właścicieli nie zdołał doprowadzić do rewitalizacji i odbudowy 
obiektu, przy zachowaniu jego walorów zabytkowych. Zarząd Spółki Termy Ciechocinek, która jest aktualnie 
właścicielem basenu, potwierdził przeznaczenie kompleksu do sprzedaży.

Zgodnie z art. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami opieka 
nad zabytkami polega na zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, 
a także na korzystaniu z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Mieszkańcy uzdrowiska i kuracjusze nie mogą pogodzić się z zamknięciem basenu i od lat podejmowane 
są próby, aby przywrócić obiektowi dawną świetność. Zabytkowy charakter obiektu i położenie w centrum 
Ciechocinka, między tężniami, stwarzają uwarunkowanie sprzyjające planowanej inwestycji, niestety wciąż 
niemożliwej do realizacji dla kolejnych właścicieli. W przeciągu minionych 18 lat żaden inwestor nie był w stanie 
poradzić sobie z ogromem tego przedsięwzięcia.

Mając to na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o zainteresowanie się przedmiotową sprawą, o szcze-
gólnie wnikliwe zapoznanie się z tym niezwykle wartościowym obiektem Ciechocinka i rozważenie możliwości 
wykupu obiektu i dokonania niezbędnych inwestycji. Reaktywacja zabytkowego kompleksu basenowo-ter-
malnego nie tylko sprawi, że Ciechocinek odzyska szansę na wzrost zainteresowania mieszkańców lokalną 
infrastrukturą, ale również przyczyni się do podwyższenia jego atrakcyjności dla turystów zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy.

Proszę Pana Ministra o podanie, czy planowane są działania mogące przyczynić się do odbudowy obiektu, 
a jeśli tak, to jaki byłby możliwy termin inwestycji. Czy możliwe jest wykupienie obiektu przez Skarb Państwa? 
A jeśli tak, to kiedy?

Z wyrazami szacunku 
Józef Łyczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na terenie strefy „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej znacząco 

ograniczona jest dopuszczalność budowy parkingów. W strefie „A” dopuszczalne są parkingi naziemne o licz-
bie miejsc postojowych nie większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach 
uzdrowiskowych i pensjonatach (nie więcej jednak niż 30 miejsc postojowych), a także parkingi naziemne przed 
obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 10. W strefie „B” maksymalna liczba 
miejsc postojowych na parkingu naziemnym wynosi 50.

Regulacja ta, w założeniach słuszna i mająca na celu ochronę najistotniejszych części uzdrowisk, poprzez 
swój rygoryzm powoduje jednak poważne utrudnienia w rozwoju gmin uzdrowiskowych, a także istotne szko-
dy dla środowiska (prawdopodobnie większe niż te, z którymi wiązałaby się budowa większych parkingów). 
Niedostosowanie do faktycznych potrzeb liczby dopuszczalnych miejsc parkingowych powoduje bowiem po-
wstawanie tzw. dzikich parkingów w miejscach niedozwolonych (trawniki, łąki, lasy), co skutkuje istotnymi 
szkodami na terenach zielonych. Podkreślenia wymaga, iż działania podejmowane przez Policję i Straż Miejską 
(mandaty), a także władze gmin uzdrowiskowych – w postaci kampanii społecznych – nie dają oczekiwanych 
rezultatów.

W związku z powyższym należałoby rozważyć zmianę ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych poprzez urealnienie i dostosowanie 
określonych w niej limitów miejsc postojowych do bieżących potrzeb, w szczególności do potrzeb noclegowych 
w szpitalach, sanatoriach i pensjonatach, a także poprzez umożliwienie budowy parkingów podziemnych.

Wspomniana zmiana stworzy kuracjuszom możliwości swobodnego dotarcia do miejsc pobytowych. 
Chciałbym również zauważyć, iż zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w przeważającej większości 
wykonują świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji układu ruchu. Każdy pacjent przy-
jeżdżający z walizką na trzytygodniowy pobyt narażony jest na przeciążenie kręgosłupa i stawów z powodu 
utrudnionego dotarcia do miejsca pobytu przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji.

Proszę uprzejmie Pana Ministra o rozważenie możliwości zwiększenia w ustawie liczby dopuszczalnych 
miejsc parkingowych przed szpitalami uzdrowiskowymi, sanatoriami uzdrowiskowymi i pensjonatami uzależ-
nionej od liczby miejsc noclegowych, jak również o dopuszczenie możliwości budowy parkingów podziemnych 
zarówno w strefie „A”, jak i w strefie „B”.

Wspominana ustawa wymaga również ponownej analizy pod kątem dopuszczalności lokalizowania w strefie 
„A” stacji bazowych telefonii komórkowej. Obecnie obowiązujący bezwzględny zakaz lokalizowania w strefie 
„A” tychże stacji (poza tymi na potrzeby służb ratunkowych) powoduje ogromne problemy praktyczne z łącz-
nością. Dotyczy to zarówno życia codziennego uzdrowiska, jak i sytuacji kryzysowych, np. klęsk żywiołowych. 
W tej sytuacji rodzi się pytanie o to, jakie są racjonalne przyczyny, z których wynika tak rygorystyczny zakaz.

W związku z powyższym proszę o informację, czy możliwe byłoby wzięcie pod uwagę zmiany regulacji 
ustawowej poprzez dopuszczenie w lokalizacji „A” budowy niewielkich urządzeń nadawczych, np. według 
formuły przewidzianej dla strefy „B”.

Z wyrazami szacunku 
Józef Łyczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

Uchwałą nr 161 z dnia 26 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pt. „Polityka społeczna 
wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. To bardzo ważny dokument kreu-
jący najważniejsze kierunki zmian w polityce społecznej rozumianej jako polityka publiczna realizowana przez 
poszczególne podmioty na rzecz podniesienia jakości życia ogółu seniorów w naszym kraju.

Wśród wymienionych zadań do realizacji przez Pański resort jest „Kształtowanie lub wzmacnianie kom-
petencji seniorów w zakresie nowych mediów przez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz 
szkoleń” – zadanie to jest zawarte w Obszarze VII punkcie VII 4. Działanie zostało przewidziane do realizacji 
w 2018 r., a jego skutkiem miało być przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji, ile takich kampanii informacyjno-edukacyjnych 
zostało przeprowadzonych w 2018 r. oraz jaka liczba osób w wieku 65+ w wyniku szkoleń nabyła nowe lub 
rozwinęła posiadane kompetencje cyfrowe.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Do mojego biura docierają informacje od mieszkańców mojego okręgu wyborczego związane z opłatą 
adiacencką w przypadku, gdy działki powstałe w wyniku podziału zostają przekazane następcom prawnym 
w drodze darowizny.

Opłata adiacencka jest opłatą ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym 
budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlega-
jących zwrotowi albo opłatą ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem 
nieruchomości. Opłaty te są niejako z definicji traktowane jako źródło pokrycia kosztów, jakie poniosły Skarb 
Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego na przysporzenie indywidualnego majątku jednostki, a zatem 
są formą rekompensaty. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości różni się jednak znacząco od innych 
rodzajów opłat adiacenckich i nie wydaje się wierną realizacją tej pierwszej idei.

Istnieje wszak katalog podziałów nieruchomości, od których – w myśl art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami – nie można ustalić opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości wskutek jej podziału. Jak bowiem stanowi wspomniany artykuł, przepisów w zakresie ustalania 
opłaty adiacenckiej „[...] nie stosuje się przy podziale nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu 
miejscowego”. Katalog takich podziałów określony został w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Jednak w zamkniętym katalogu przypadków dopuszczających podział nieruchomości na podstawie art. 95 
ustawy nie występuje wydzielenie działek w celu dokonania darowizny.

Proszę o rozważenie dodania do ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 95a o treści: „Nie stosuje 
się opłaty adiacenckiej w sytuacji, gdy działki powstałe w wyniku podziału zostaną przekazane następcom 
prawnym w drodze darowizny i pozostaną w ich majątku przez określony czas”, w kolejnej jej nowelizacji, co 
powinno rozwiązać pojawiające się problemy.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Uchwałą nr 161 z dnia 26 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pt. „Polityka społeczna 
wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. To bardzo ważny dokument kreu-
jący najważniejsze kierunki zmian w polityce społecznej, rozumianej jako polityka publiczna realizowana przez 
poszczególne podmioty na rzecz podniesienia jakości życia ogółu seniorów w naszym kraju.

Wśród zadań wymienionych do realizacji przez Pański resort jest „Poszerzenie zestawu działań i instru-
mentów wsparcia w ramach polityki mieszkaniowej o nowe rozwiązania uwzględniające w większym stopniu 
niż obecnie specyfikę potrzeb i problemów mieszkaniowych seniorów zgodnie z Narodowym Programem 
Mieszkaniowym”. Zadanie to jest zawarte w Obszarze II punkcie II 1 i zostało przewidziane do realizacji 
w 2018 r., a jego skutkiem miało być sformułowanie propozycji nowych działań i instrumentów dotyczących 
osób starszych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie wypracowanych propozycji.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy

Szanowna Pani Minister!
Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje 

wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jed-
nostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę 
zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam 
przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowa-
niu. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub 
organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie 
chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie 
samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi i pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością 
lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:
1. osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami 

psychicznymi;
2. osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o następujące informacje.
1. Jak w ciągu ostatnich 4 lat wyglądała dynamika powstawania mieszkań chronionych (z podziałem na 

wymienione typy)?
2. Jaki był poziom dofinansowania tego typu placówek przez MRPiPS?
3. Jak wyglądają zgłoszone potrzeby w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego?

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Uchwałą nr 161 z dnia 26 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pt. „Polityka społeczna 
wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. To bardzo ważny dokument kreu-
jący najważniejsze kierunki zmian w polityce społecznej, rozumianej jako polityka publiczna realizowana przez 
poszczególne podmioty na rzecz podniesienia jakości życia ogółu seniorów w naszym kraju.

Wśród zadań wymienionych do realizacji przez Pański resort oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest 
„Ułatwienie dostępu do materiałów i sprzętu oraz świadczeń opieki zdrowotnej, wyrobów medycznych rekom-
pensujących utraconą sprawność”. Zadanie to jest zawarte w Obszarze IV punkcie IV 2 i zostało przewidziane 
do realizacji w 2018 r., a jego skutkiem miało być podniesienie poziomu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji, czy podjęte działania podwyższyły poziom za-
spokojenia potrzeb osób korzystających z materiałów i sprzętu oraz świadczeń medycznych rekompensujących 
utraconą sprawność.

Z poważaniem 
Ryszard Majer



321
83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 83. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad 
Tomasza Żuchowskiego

Do mojego biura wpłynęło pismo od wójta gminy Kłomnice dotyczące kwestii bezpieczeństwa i utrudnień 
w funkcjonowaniu mieszkańców gminy wynikających z remontu autostrady A1.

Jak wynika z pozyskanych informacji, pozytywnym rozwiązaniem tej sytuacji byłaby budowa ronda 
w Kłomnicach, które zwiększyłoby bezpieczeństwo pieszych. Jest to o tyle istotne, że odcinek drogi między 
Szkołą Podstawową w Kłomnicach a kościołem stanowi tak naprawdę skrzyżowanie dróg gminnych, powia-
towej i DK1. Nie ma również problemów technicznych, jeśli chodzi o powstanie ronda, gdyż w tym miejscu 
gmina posiada działkę.

W wyniku remontu autostrady zwiększyło się natężenie ruchu na drodze DK1, która przebiega przez 
Kłomnice. Stwarza to duże niebezpieczeństwo dla pieszych i utrudnia funkcjonowanie mieszkańcom gminy. 
Szczególny problem stanowi dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej oraz dla osób 
starszych. Budowa ronda w miejscu skrzyżowania dróg pozwoliłaby na bezpieczne przejście pieszych w tym 
newralgicznym punkcie miasta.

Ze względu na powyższe aspekty słuszne wydaje się podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców gminy Kłomnice.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Coraz więcej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego tworzy swoje ośrodki terenowe w celu zapewnienia 
kursantom możliwości zdawania egzaminów bliżej miejsca zamieszkania. Na chwilę obecną w tych ośrodkach 
można zdawać jedynie egzaminy teoretyczne dotyczące prawa jazdy kategorii A i B. Egzaminy teoretyczne 
w pozostałych kategoriach zdawane są w ośrodkach głównych WORD.

Zgodnie z przedstawionymi mi informacjami ośrodki terenowe WORD dysponują odpowiednimi środkami 
technicznymi w postaci oprogramowania komputerowego, pozwalającego na przeprowadzanie egzaminów także 
w przypadku pozostałych kategorii prawa jazdy, jednak te funkcje oprogramowania są nieaktywne. Zgodnie 
z przekazanymi mi sugestiami nieaktywne funkcje programu mogą zostać odblokowane, co nie wymagałoby 
żadnego wkładu finansowego ze strony poszczególnych WORD-ów, natomiast ułatwiłoby życie kursantom. 
Oczywiście egzaminy praktyczne nadal musiałyby odbywać się w ośrodkach głównych, gdyż dysponują one 
odpowiednio przeszkoloną kadrą i zapleczem technicznym (place manewrowe, pojazdy etc.).

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe wprowadzenie rozwią-
zań, które pozwoliłyby kursantom przystępować do egzaminów teoretycznych na prawo jazdy kategorii innych 
niż A i B w terenowych ośrodkach WORD, a jeśli nie, to jakie są przyczyny zablokowania takiej możliwości.

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Do mojego biura senatorskiego zwróciła się grupa operatorów wózków jezdniowych, sygnalizując problemy 
związane z wprowadzeniem rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Rozporządzenie to wprowadziło zmiany polegające na zrezygnowaniu z imiennych zezwoleń do obsługi 
wózków wydawanych przez pracodawców i zastąpieniu ich zaświadczeniami o ukończeniu z wynikiem pozy-
tywnym szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych. W praktyce oznacza to, że dotychczasowe zezwolenia 
na kierowanie wózkami jezdniowymi uzyskane podczas odpowiednich kursów tracą swoją ważność i wpro-
wadzona zostaje konieczność zdawania przez wszystkich operatorów wózków egzaminów przeprowadzanych 
przez urzędy dozoru technicznego. Osoby zgłaszające problem zwracają uwagę, że ich prawa nabyte zostały 
w ten sposób naruszone.

Osoby pracujące w branży to w większości praktycy, którzy wykonują pracę nierzadko od kilkudziesięciu 
lat. Egzaminy, proponowane pytania egzaminacyjne często odnoszą się do suchej teorii, bazują na wykresach, 
tabelach i diagramach, często nieczytelnych dla osób wykonujących tę pracę od zawsze. Jak podnoszą zgłaszający, 
dotychczasowe zezwolenia pozwalają im podjąć pracę na terenie większości państw europejskich, natomiast 
w Polsce bez zdania egzaminu (płatnego) będzie to niemożliwe.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy ministerstwo rozważa zmiany 
regulacji prawnych, które pozwolą osobom posiadającym stosowne ważne zezwolenia na kierowanie wózkami 
jezdniowymi z napędem silnikowym na podjęcie pracy bez konieczności potwierdzania ich kwalifikacji podczas 
płatnych egzaminów.

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie przez Pana działań zmierzających do udzielenia pomocy prawnej i dy-

plomatycznej rodzinie taksówkarza poszkodowanego przez obywateli Niemiec w napadzie, jakiego dokonali 
w lipcu 2018 r.

Według informacji, jakie uzyskałem, polskie instytucje mają problem z podjęciem współpracy ze stroną 
niemiecką w prowadzonym śledztwie. Tymczasem mężczyzna przebywa w prywatnym ośrodku opieki długo-
terminowej, za co każdego miesiąca musi wnosić opłaty.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina

Ponawiam swoją prośbę z poprzedniego oświadczenia złożonego w sprawie opieki zdrowotnej na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. Informacje napływające z powiatów są przerażające. Większość pla-
cówek ma problemy z finansowaniem swojej działalności, większość szpitali zgłasza problem dostępności 
pracowników na rynku. Wszyscy są zgodni, że koszty działalności wzrosły bardzo mocno, a kontrakty są na 
bardzo niskim poziomie.

Tymczasem obowiązek zapewniania przez państwo dotacji celowej w odpowiedniej wysokości dla jednostek 
samorządu terytorialnego wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powiat starogardzki, prowadzący szpital publiczny w Starogardzie, największym mieście w tej części wo-
jewództwa zachodniopomorskiego po Szczecinie i Koszalinie, zgłasza problem w zakresie deficytu personelu 
medycznego. Kolejny problem to zastąpienie ryczałtu zapłatą za wykonane usługi, które nie są doszacowane 
pod względem liczby i kosztów.

Szpital w Barlinku, prowadzony przez miasto Barlinek i powiat Myślibórz, zwraca uwagę na problem od-
chodzenia personelu do lepiej płatnej pracy, nawet poza opieką zdrowotną. Niski kontrakt NFZ powoduje długie 
kolejki, długie oczekiwanie na wizytę u kardiologa, laryngologa, ortopedy, diabetologa czy gastroenterologa. 
Osoby ze skierowaniem na rehabilitację czekają… 70–80 dni. Czas oczekiwania na przyjęcie na oddział opieki 
długoterminowej też jest długi, gdyż wynosi około 100 dni. Szpital w Dębnie, który jest finansowany przez 
miasto Dębno i powiat Myślibórz, zwraca uwagę na wysokie koszty pracy personelu wykwalifikowanego, co 
pogarsza wyniki finansowe placówki. Kontrakty z NFZ w żaden sposób nie pozwalają wykonywać prac re-
montowych. Brak pieniędzy na inwestycje powoduje, że młody personel nie chce pracować, a pacjenci szukają 
porad w innych placówkach.

W związku z tym zwracam się z prośbą o podjęcie działań na rzecz poprawy warunków działania opieki 
szpitalnej.

Z poważaniem 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o zainteresowanie się sprawą, jaka trafiła do mojego biura senatorskiego w Tarnowskich 

Górach.
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich o sygn. akt III RC 142/10 z dnia 21 maja 2010 r. 

(prawomocnym z dniem 1 października 2010 r.) wnioskodawczyni, pani S. T., przyznano od pozwanego, byłego 
męża, alimenty w kwocie 600 zł, nadając rygor natychmiastowej wykonalności zasądzonego wyroku.

W związku z problemem ściągnięcia wymagalnej należności od pozwanego, który przebywał poza granicami 
kraju (pozwany ma obywatelstwo niemieckie), pani S. T. wystąpiła o wydanie zaświadczenia europejskiego 
tytułu egzekucyjnego, który to wydano wierzycielce decyzją z dnia 18 października 2011 r. (sygn.  akt III RCo 
57/11 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich). Pomimo zapewnień strony niemieckiej, że dłużnik został 
wezwany do zapłaty i roszczenia wkrótce zostaną wyegzekwowane, wnioskowane alimenty nigdy nie zostały 
uregulowane.

W związku z kilkuletnim brakiem uzyskania należności w dniu 9 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy 
w Siemianowicach Śląskich (sygn. akt III RCo 64/17) wydał na wniosek wierzycielki S. T. wyciąg z orze-
czenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego postępowaniem w sprawie uznania 
i stwierdzenia wykonalności w języku polskim i niemieckim do pierwotnego wyroku o alimenty (sygn. akt 
III RC 142/10 z dnia 21 maja 2010 r.), zgodnie z art. 28 i art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz 
współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Niestety i tym razem pomimo pism, spełniania wymogów formalnych, skarg i zażaleń, wielu wizyt w urzę-
dach i Sądzie Okręgowym w Katowicach do dziś nie zostały zaspokojone należne alimenty na rzecz pani S. T.

Roszczenia nie są dochodzone przez urzędy w Niemczech, pomimo iż adres pozwanego jest znany i posiada 
on ustawowe prawo do świadczenia emerytalnego w kraju zameldowania, tj. w Niemczech.

Permanentnie strona niemiecka odsyła panią S. T. do punktu kontaktowego w Katowicach (Sąd Okręgowy 
w Katowicach), do którego kierowana jest przez stronę niemiecką wszelka korespondencja w tej sprawie.

Cała sprawa wydaje się być marginalizowana. Brak woli każdej ze stron, by pomóc poszkodowanej 
S. T. w egzekucji należnych od 2010 r. alimentów.

Mając na uwadze powyższe, bardzo proszę o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałych 
wątpliwości interweniującej.

Z wyrazami szacunku 
Maria Pańczyk-Pozdziej
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Sprawa unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne 

„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach będącym w likwidacji ciągnie się ponad 20 lat.
Zanieczyszczenie środowiska w rejonie oddziaływania Zakładów Chemicznych oceniono jako bardzo duże 

z uwagi na zalegające tam setki ton niebezpiecznych i toksycznych substancji. Zakłady Chemiczne stanowią 
tykającą bombę ekologiczną, zajmując pierwsze miejsce na liście obiektów stanowiących największe zagrożenie 
ekologiczne w województwie śląskim, a same zakłady wpisano na krajową listę największych trucicieli. Stan ten 
jest bardzo niepokojący, odpady poprodukcyjne przez całe dziesięciolecia deponowane były na zwałowiskach 
wokół zakładu, co doprowadziło do skażenia zarówno gleby, jak i wód powierzchniowych i podziemnych. 
Z analizy wyników badań, pozyskanych w ramach prowadzonego monitoringu wód podziemnych, wynika, iż 
zalegające odpady ciągle przenikają do środowiska, w tym zwłaszcza do zbiorników wód podziemnych (330 – 
Gliwice), które stanowią rezerwuar wody pitnej dla północnozachodniej części aglomeracji śląskiej.

Wszystkie odpady poprodukcyjne Zakładów Chemicznych zalicza się do grupy odpadów szczególnie szko-
dliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Wysokie stężenie szkodliwych pierwiastków, takich jak arsen, bar, bor, 
cynk, kadm, ołów czy stront, w sposób negatywny wpływają na wszystkie organizmy żywe, a ich działanie 
określa się jako rakotwórcze, mutagenne, teratogenne i toksyczne.

Konieczność zapewnienia dofinansowania realizacji zadania skutecznej likwidacji zagrożeń unieszko-
dliwienia odpadów niebezpiecznych ze środków publicznych to niestety niejedyna przeszkoda na drodze do 
ekologicznej katastrofy. Dodatkowy problem stanowi prawo własności do gruntów, na których zlokalizowane 
jest zwałowisko nr 1, które to prawo w 2004 r. zostało zbyte przez Agencję Mienia Wojskowego na rzecz osób 
prywatnych.

Kolejny problem, z jakim borykają się lokalne władze to egzekucje komornicze zasądzone wyrokiem sądo-
wym w 2011 r. na skutek roszczeń wierzycieli wobec Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”.

Należałoby również doprowadzić do zakończenia przez organ założycielski – Wojewodę Śląskiego – likwi-
dacji Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” i wykreślić je z Krajowego Rejestru Sądowego.

Trudno policzyć wszystkie spotkania, konferencje czy polityczne obietnice dotyczące Zakładów Chemicznych 
„Tarnowskie Góry”. Pamiętam, że pierwsza konferencja prasowa, jaką zorganizowałam w swoim biurze przed 
14 laty, gdy po raz pierwszy zostałam senatorem, poświęcona była właśnie tym problemom. Od tej pory nic 
w tej sprawie nie zrobiono. W dalszym ciągu nie doszło do ostatecznej likwidacji zagrożeń, jakie stwarzają 
niebezpieczne odpady, a żaden ze zgłoszonych problemów nie został rozwiązany.

Mając na uwadze troskę o zdrowie i życie mieszkańców aglomeracji śląskiej, z uwzględnieniem zapisów 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ślad za apelem lokalnych władz (Uchwała nr XI/114/2019 Rady 
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2019 r.), uważam, iż sprawa likwidacji odpadów po 
Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” powinna być potraktowana priorytetowo. W tej sytuacji aż się 
prosi, by problem rozwiązać np. specustawą, co zażegnałoby groźbę katastrofy ekologicznej, która grozi nie 
tylko Tarnowskim Górom.

Z wyrazami szacunku 
Maria Pańczyk-Pozdziej
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Pocieja

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w związku z Pańskim nadzorem nad Polską Agencją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Niedawno dowiedziałem się o zwolnieniu w trybie natychmiastowym ze stanowiska szefa 
Agencji pana Krzysztofa Brzóski. Pan Brzóska pełnił funkcję dyrektora niezmiennie przez 12 lat jako nieza-
leżny, ponadpartyjny specjalista. Przez ponad dekadę dał się poznać nie tylko ekspertom, ale również opinii 
publicznej jako bezkompromisowy przeciwnik lobby alkoholowego i propagator licznych inicjatyw mających 
na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Powszechne było przekonanie, że znakomicie 
spełnia funkcję, na którą został powołany. Tym bardziej zaskakuje tak nagła decyzja Pana Ministra. Bardzo 
niepokojący jest również fakt, iż odwołanie pana Brzózki zbiegło się w czasie z jego obecnością na posiedzeniu 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 28 maja br. Jako członek komisji byłem świadkiem 
sytuacji, że pan Brzóska jednoznacznie potępił pomysł połączenia dwóch ścieżek kształcenia – terapeutów 
uzależnień od alkoholu i specjalistów prowadzących terapie uzależnień od środków odurzających – w jedną 
formę kształcenia i zdecydowanie poparł petycję, która przeciwstawiała się takiemu rozwiązaniu. Dodam, iż 
petycje są niezwykle ważnym instrumentem w rękach społeczeństwa i komisja wyraża przekonanie, że należy je 
rozpatrywać z ogromną uwagą, gdyż z zasady są głosem obywateli doskonale zorientowanych co do problemu, 
którego dotyczą. Uważam, że jeżeli prezes Brzóska padł ofiarą politycznej zemsty za popieranie petycji, która 
w oczach komisji znalazła uznanie i została skierowana do dalszych prac, to jest to wydarzenie skandaliczne. 
Dodatkowo alarmujące są doniesienia medialne, jakoby pan Brzóska został pozbawiony funkcji z powodu 
ostrego przeciwstawiania się lobby alkoholowemu. 

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z apelem o pilne wyjaśnienie sytuacji oraz dokładną informację, co 
było przyczyną zmian kadrowych w PARPA.

Z wyrazami szacunku 
Aleksander Pociej



329
83. posiedzenie Senatu w dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 83. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat służebności przesyłu w świetle obowiązującego 

w Polsce w tym zakresie prawa.
Uzasadnienie: do mojego biura senatorskiego zgłaszają się osoby poszkodowane przez przedsiębiorstwa 

energetyczne w kwestiach związanych ze służebnością przesyłu. Przez działki tych osób przebiegają elementy 
infrastruktury służącej do przesyłu energii, które w znacznym stopniu utrudniają użytkowanie tych działek. 
Z tego tytułu osoby owe nie otrzymały jednak żadnego zadośćuczynienia.

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, jakie prawa przysługują z tytułu udostępniania przedsiębior-
stwu energetycznemu powierzchni działki z przeznaczeniem pod infrastrukturę elektroenergetyczną. Proszę 
o wskazówki, o co i w jaki sposób mogą się ubiegać osoby, których dotyczy ten problem, bowiem to nie one 
zajęły działki energetyce, lecz odwrotnie.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o złej kondycji i niewłaściwym zarządzaniu stoczniami za-
leżnymi od Skarbu Państwa. Przemysł stoczniowy oraz tzw. program naprawczy dla stoczni miały być jednym 
z najważniejszych priorytetów rządu.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Jak prezentują się dane dotyczące sytuacji finansowej i zdolności produkcyjnych państwowych stoczni 

na Pomorzu, tj. Stoczni Gdańsk, Stoczni Wojennej oraz Stoczni Remontowej Nauta?
2. Na jakim etapie jest budowa promów w ramach programu „Batory”? Czy niniejszy program ma zapew-

nione finansowanie w budżecie państwa?
3. Kiedy upublicznione zostanie szczegółowe sprawozdanie finansowe Stoczni Remontowej Nauta?
4. Jakie dotychczas udzielone zostało wsparcie dla Stoczni Remontowej Nauta oraz jakie konkretne działania 

zostaną podjęte, by poprawić kondycję finansową oraz płynność finansów spółki?
5. Czy opracowany zostanie program wsparcia dedykowany Stoczni Remontowej Nauta?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Od 2017 r. trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym 
Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Ustawa jest niezbędna w celu realizacji zobowiązania wynikającego dla Polski 
z umów międzynarodowych oraz uregulowania niezwykle istotnych kwestii, takich jak np. udzielanie zezwoleń 
na prowadzenie działalności kosmicznej i nadzoru nad tą działalnością oraz prowadzenia rejestru obiektów 
kosmicznych wypuszczanych w przestrzeń kosmiczną przez polskie podmioty. Obowiązujące rozporządzenie 
ministra infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 
miesiące wspomaga założenia, które mają zostać w pełni zrealizowane w ustawie, ale jest niewystarczające. 
Niniejsza ustawa ma zatem fundamentalne znaczenie dla rozwoju polskiej działalności kosmicznej i możliwości 
wysyłania obiektów kosmicznych przez polskie podmioty.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Na jakim etapie są prace legislacyjne nad ustawą? Czy został opracowany harmonogram tych prac? Jeśli 

tak, to jaki jest ten harmonogram?
2. Kiedy planowane jest skierowanie projektu ustawy do Sejmu?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z opublikowaniem na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu ustawy o wsparciu 

finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym zwróciłem 
uwagę na małe postępy w realizacji programu użeglowienia rzeki Odry w regionie lubuskim.

Od początku kadencji rząd informuje nas o planach użeglowienia rzek w celu rozwoju żeglugi śródlądowej 
jako alternatywy dla transportu samochodowego i kolejowego oraz przywrócenia działalności stoczni. Głównymi 
atutami tego transportu są m.in. niska kosztowność i ekologiczność. Wyraża się to poprzez większą ładowność 
barek czy zespołów pchaczy barkowych, niższą emisję dwutlenku węgla oraz niższą degradację środowiska 
poprzez wykorzystanie naturalnych dróg w postaci rzek. Dlatego powinniśmy zadbać o taką rozbudowę 
i dostosowanie żeglowności sieci rzecznej, aby ta pozwalała na optymalne warunki przewozów i łatwiejsze 
zarządzanie sprawami operacyjnymi w transporcie łamanym (gdyż transport rzeczny nie może odbywać się 
w formule d2d – od drzwi do drzwi).

Położenie województwa lubuskiego w dorzeczu rzeki Odry i jej właściwe wykorzystywanie są kluczowymi 
aspektami ekonomicznymi regionu i jego rozwoju, także na płaszczyźnie społecznej. Transport rzeczny, na który 
składają się obiekty infrastruktury – porty śródlądowe i punkty przeładunkowe – to również liczne miejsca 
pracy, nowe możliwości komunikacyjne i niższe koszty transportu dla przedsiębiorców. Ogromna szansa, jaka 
jest związana z tym położeniem, m.in. dla miasta Zielona Góra czy Nowa Sól może być w przyszłości kolejnym 
czynnikiem rozwoju, równie efektywnym jak otwarta niedawno droga ekspresowa S3, która umożliwia transport 
w podobnej linii (Wrocław – Zielona Góra – Szczecin – Świnoujście). Jest to również okazja dla mniejszych 
miast regionu, np. Krosna Odrzańskiego, na uaktywnienie i ożywienie lokalnego rynku oraz trwały proces 
rozwoju oparty o żeglugę śródlądową.

Szanowny Panie Ministrze, inwestycje i programy kształtujące przywrócenie użeglowienia rzeki Odry w stop-
niu umożliwiającym przewozy wysokotonażowe są okazją do stworzenia nowej jakości transportu w Polsce, 
tym bardziej że plan rządu obejmuje wpis dróg rzecznych do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. 
Dzięki kompleksowej realizacji założeń będziemy mogli tworzyć nowe szlaki transportowe oraz komunikacyjne 
generujące wzrost gospodarczy regionu lubuskiego i całej Rzeczypospolitej. W związku z tym uprzejmie proszę 
Pana o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Na jakim etapie są przygotowania planów użeglowienia rzeki Odry, które Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje wraz z zespołem portów w Szczecinie i Świnoujściu?

2. Jaka liczba armatorów w świetle nowej ustawy aktualnie i planowo, w przyszłości, skorzysta z regulacji 
i ma szanse skorzystać z funduszu?

3. Jak będą kształtować się środki przeznaczone na ten cel w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów 
funduszu o przewoźników pasażerskich i służby techniczne i utrzymania?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy alarmują mnie 

o problemach z dostępem do leków. W polskich aptekach brakuje przede wszystkim lekarstw na nadciśnienie, 
cukrzycę, choroby tarczycy, astmę i różnego rodzaju alergie. Naczelna Rada Aptekarska ogłosiła, że przekazała 
Ministerstwu Zdrowia listę około 500 brakujących leków.

Po obiecanej dostawie leków w dalszym ciągu pacjenci skarżą się na duże braki w dostępności produktów 
leczniczych. Sytuacja, w której znaleźli się chorzy, jest bardzo niebezpieczna ze względu na niemożność 
wykupienia leków przepisanych im na stałe. Przykładowo chorzy na cukrzycę lub choroby tarczycy nie mogą 
pozwolić sobie na przerwanie prowadzonego leczenia – może to zagrażać nie tylko ich zdrowiu, ale również 
życiu. W trudnej sytuacji są również mieszkańcy małych miejscowości, w których jest tylko jedna apteka bądź 
nie ma jej wcale. Jednak nawet w dużych miastach, gdzie leków można szukać w kilku aptekach, jest to sytuacja 
niezwykle uciążliwa dla chorych. Ministerstwo Zdrowia wskazuje na możliwość wydawania przez farmaceutów 
zamienników, ale to z kolei zmusza pacjentów do kolejnych wizyt u lekarzy w celu zmiany przepisanej recepty. 
I niestety nawet to nie gwarantuje chorym dostępu do danego odpowiednika leku w ich aptece.

Szanowny Panie Ministrze, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej powinni mieć zapewniony stały 
i nieograniczony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. W ochronie zdrowia dostępność leków ma kluczowe 
znaczenia dla efektywnego i szybkiego leczenia. Dlatego, mając na uwadze dobro i zdrowie pacjentów, zwracam 
się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowego problemu, podjęcie działań 
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa lekowego Polaków oraz o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje aktualnymi danymi z rynku, które przedstawiają dostępność leków 
w poszczególnych regionach, w tym w województwie lubuskim? Jeżeli tak, proszę o ich upublicznienie.

2. Jakie działania zostały podjęte do tej pory w celu poprawy dostępności leków?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy

Szanowna Pani Minister!
Mając na uwadze podstawowe prawo dziecka do wychowania w rodzinie biologicznej, a jeśli to niemożliwe, 

w zastępczej bądź adopcyjnej, zwracam się z pytaniami dotyczącymi umieszczania dzieci w zagranicznych 
rodzinach adopcyjnych.

Jak mi wiadomo, liczba adopcji dzieci do rodzin obywateli zagranicznych uległa w ostatnich latach zmniej-
szeniu. Proszę zatem o informacje:

– czy nie wpłynęło to negatywnie na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w rodzinach adopcyjnych?
– ile dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, niemających szans powrotu do rodziny biologicznej, oczekuje 

na adopcję lub umieszczenie w rodzinie zastępczej?
– czy zwiększyła się liczba dzieci chorych i niepełnosprawnych oczekujących na adopcję?
– jaka była liczba dzieci umieszczonych w adopcji zagranicznej w latach 2014–2018?

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Rozpoczął się sierpień. Miesiąc ten w wielu polskich domach traktowany jest jako czas abstynencji od 
alkoholu. W tym roku warto to podkreślić w szczególny sposób, bowiem obecnie przypada trzydziesta piąta 
rocznica zobowiązania naszego narodu do trzeźwości za sprawą starań Kościoła katolickiego. Sierpień wybrano 
na miesiąc abstynencji ze względu na szczególne czczenie i „nagromadzenie” świąt maryjnych. Obecnie są 
jeszcze dodatkowe ważne okazje obligujące nas do głębszej refleksji i trzeźwego przeżywania jubileuszu na-
rodzin Solidarności, rocznicy powstania warszawskiego czy Cudu nad Wisłą. Statystyki pokazują, że wolność 
zdobytą z takim trudem nie zawsze wykorzystujemy z rozsądkiem. Alkohol w Polsce jest dostępny przez całą 
dobę i w bardzo wielu miejscach. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz ostrzegał nas, że „Polska albo 
będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”. 

Odpowiedzialność każe nam stanąć w prawdzie i ocenić sytuację zagrożenia wynikającą z nadmiernego 
spożywania alkoholu. Sytuacja ta jest bardzo poważna, przede wszystkim w związku ze stałym wzrostem 
spożycia alkoholu i popadaniem w różnorakie uzależnienia coraz większej liczby osób. W latach osiem-
dziesiątych roczne spożycie alkoholu na 1 Polaka wynosiło nieco ponad 5 l czystego spirytusu, w roku 
ubiegłym Główny Urząd Statystyczny odnotował konsumpcję alkoholu na prawie dwukrotnie wyższym 
poziomie, tj. 9,5 l czystego spirytusu. Badania pokazują, że rosnące statystyki dotyczące picia niosą za 
sobą konkretne straty w wymiarze zdrowotnym, finansowym i społecznym. Destrukcyjną tendencję po-
głębia powszechna reklama alkoholu jako napoju ofiarującego szczęście i dobre relacje towarzyskie. Lobby 
przemysłu spirytusowego przeznacza ogromne budżety reklamowe, aby utrwalać przyjemnie skojarzenie 
alkoholu z muzyką, sportem, wypoczynkiem i relaksem. Tragiczne konsekwencje tej szkodliwej działalności 
widać na każdym kroku: prawie milion osób uzależnionych, 4 miliony pijących ryzykownie i szkodliwie, 
2 miliony dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. W badaniu ankietowym w ramach europejskiego 
programu ESPAD przeprowadzonym w szkołach w 2015 r. czytamy, iż „Picie napojów alkoholowych jest 
na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 48,6% piętnasto-szesnastolat-
ków i 82,3% siedemnasto-osiemnastolatków. Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej 
młodzieży jest piwo, a najmniej – wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu 
nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 12,5% uczniów z młod-
szej kohorty i 19,7% ze starszej grupy wiekowej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 63,1% 
uczniów młodszych i 35,6% uczniów starszych”. Te liczby są przerażające. 

Do problemu alkoholizmu, a także nikotynizmu dochodzą nowe zagrożenia, związane z uzależnieniem 
od hazardu, mediów społecznościowych, gier komputerowych czy też smartfonów. Tymczasem w wielu 
gminach nieustannie zwiększa się liczbę punktów sprzedaży alkoholu. Statystycznie 1 punkt handlu alko-
holem przypada na około 200 mieszkańców. Wydaje się, że coraz łatwiej dochodzi do sprzedaży alkoholu 
nieletnim oraz osobom pijanym. Odpowiedzialni za kontrolę respektowania przepisów zabraniających tego 
typu praktyk niejednokrotnie twierdzą, że próby ograniczenia tego zjawiska są trudne do przeprowadzenia 
z uwagi na traktowanie jej przez wymiar sprawiedliwości jako czynów o niskiej szkodliwości społecznej. 
Tym bardziej trzeba więc przypominać i promować inicjatywy, które przyczyniają się do trzeźwości. 
W tym roku przypadają 3 ważne jubileusze: dwudziestopięciolecia Stowarzyszenia Wesele Wesel, czyli 
stowarzyszenia małżeństw, które miały przyjęcia bezalkoholowe; czterdziestolecia Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka, deklarującej całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju pod wszelką po-
stacią; oraz czterdziestopięciolecie Anonimowych Alkoholików w Polsce, ruchu samopomocowego dla 
trzeźwiejących osób z problemem alkoholowym.

Rosnąca liczba osób uzależnionych od alkoholu to czynnik przyczyniający się do pogorszenia stanu zdrowia 
fizycznego, moralnego, intelektualnego i społecznego obywateli. To problem, do którego rozwiązania niezbędna 
jest współpraca instytucji państwowych, samorządowych, rodzin i kościołów oraz organizacji pozarządowych. 
W tym kontekście proszę o następujące informacje.

Jakie są szacunki dotyczące kosztów medycznych leczenia uzależnienia od alkoholu oraz zatruć i chorób, 
a także wypadków przy pracy i komunikacyjnych z tym związanych?

Jakie działania podejmowały Ministerstwo Zdrowia oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w ostatnich 4 latach, by zwiększyć świadomość społeczeństwa co do zagrożeń wynikających 
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ze spożywania alkoholu, oraz jakie były propozycje nowych rozwiązań prawnych dotyczących tego problemu, 
w szczególności w zakresie ograniczenia reklamy alkoholu oraz zmniejszenia liczby punktów jego sprzedaży?

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Wojtyłę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina oraz do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele samorządu pielęgniarek i położnych, zgłaszając 

niepokojące zjawisko dotyczące jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone przez Wydział 
Medyczno-Społeczny w Jarocinie – wydział Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Studia te są prowadzone, jak sprawdziłem, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 17 maja 2019 r., wydanej po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i uzyskaniu akredytacji 
Ministra Zdrowia.

Zdaniem składających skargę studia prowadzone są bez wymaganych programem studiów praktyk zawodo-
wych oraz ćwiczeń i wykładów. Informacje te potwierdziłem, pozyskując dane od dyrekcji Szpitala Powiatowego 
w Jarocinie i szpitala Pleszewskiego Centrum Medycznego, czyli funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia 
placówek medycznych położonych najbliżej od siedziby wydziału. Żaden z tych szpitali nie ma podpisanej 
umowy na prowadzenie praktyk zawodowych wymaganych w programie kształcenia.

Burmistrz Jarocina jest również zaniepokojony jakością kształcenia pielęgniarek na wspomnianym wydziale. 
Sam z własnej inicjatywy podjął próby podpisania porozumienia z okolicznymi uczelniami wyższymi kształ-
cącymi pielęgniarki w celu zabezpieczenia zapotrzebowania dotyczącego tej grupy zawodowej dla szpitala 
funkcjonującego w Jarocinie.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zgłaszają również, że administracja 
Wydziału Medyczno-Społecznego w Jarocinie występowała do nich z propozycjami prowadzenia wykładów 
i ćwiczeń ze studentami pielęgniarstwa w miesiącach wakacyjnych 2019 r., czyli po zakończeniu roku akademic-
kiego. Informacje te potwierdzają również przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Zwracam się do Panów Ministrów o zajęcie się przedstawionym problemem.
Mam świadomość, że w całej Polsce na rynku usług medycznych istnieje ogromne zapotrzebowanie na pie-

lęgniarki, jednak należy brać pod uwagę fakt, że jakość ich kwalifikacji decyduje o zdrowiu i życiu pacjentów.

Z poważaniem 
Andrzej Wojtyła
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Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
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Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 37

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw  
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Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 38
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senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 45
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Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 46
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Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca  
Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Pociej . . . . . . . . . . . 62
senator Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . . 62
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 63
senator Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . . 63
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Wystąpienie przedstawiciela rządu
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Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
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senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 65
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Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
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Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
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minister środowiska  
Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
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senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 69
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Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
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Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 71
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Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 72
minister środowiska  
Henryk Kowalczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Pociej . . . . . . . . . . . 73
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 74
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . . 75
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 76
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 77
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 78
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 78
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 79

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o weteranach działań poza granicami państwa oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca  
Michał Potoczny . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 81
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Wystąpienie przedstawiciela rządu
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Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
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