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Porządek obrad

84. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 30 i 31 sierpnia 2019 r.

1. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Li-
tewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej mię-
dzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

2. Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

3. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

5. Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej 
i Funduszu Rezerwowym.

6. Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

7. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej.

8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków fi-
nansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych 
zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

9. Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

10. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

 
 

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – podsekretarz stanu, sekretarz Rady Ministrów 
    Tomasz Szczegielniak 

Najwyższa Izba Kontroli  – powołany przez Sejm prezes Marian Banaś

Rządowe Centrum Legislacji   – prezes Jolanta Rusiniak

Główny Urząd Statystyczny  – prezes Dominik Rozkrut

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Tadeusz Kościński



Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  – podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki

Ministerstwo Spraw Werwnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Sylwester Tułajew 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałek Maria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram osiemdziesiąte czwarte posiedzenie 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-

szałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Rafała Ambrozika oraz senatora Łukasza 
Mikołajczyka. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Łukasz Mikołajczyk.

Informuję, że Sejm na osiemdziesiątym pią-
tym posiedzeniu w dniach 31 lipca oraz 9 sierpnia 
2019 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy 
o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji, do ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do ustawy 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw, a także do ustawy 
o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie termi-
nalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
osiemdziesiątego pierwszego posiedzenia stwier-
dzam, że protokół tego posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokół osiemdziesiątego drugiego 
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeśli 
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego za-
strzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym po-
siedzeniu.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad 
został wyłożony na ławach senatorskich. W projek-
cie porządku obrad, który został państwu wysłany, 
znajdowały się następujące punkty: wyrażenie zgo-
dy na powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
oraz ustawa o zmianie ustawy o Polskim Instytucie 
Spraw Międzynarodowych. W związku z niepowo-
łaniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli przez Sejm 
oraz nieuchwaleniem ustawy punkty te nie zostały 

uwzględnione w projekcie porządku obrad do zatwier-
dzenia przez Senat. Punkt dotyczący wyboru preze-
sa Najwyższej Izby Kontroli wykreślimy, a później 
wprowadzimy, bo prezes będzie wybrany niebawem. 
Ale teraz musimy to wykreślić.

Proponuję rozpatrzenie punktów od pierwszego 
do piątego projektu porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę 
głosów sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

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

Szanowni Państwo, proponuję zmianę kolejno-
ści rozpatrywania punktu piątego: ustawa o raty-
fikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie 
dokumentacji granicznej określającej przebieg linii 
granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 
17 lutego 2018 r., i rozpatrzenie tego punktu jako 
punktu pierwszego. Jeśli nie usłyszę głosów sprze-
ciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

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

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

Pan senator Pociej, proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Pozwalam sobie jeszcze raz zawrócić głowę 

Wysokiej Izbie ważną sprawą, o której mówiłem pa-
rokrotnie. To, że ośmielam się do tego wracać, wynika 
z nowych okoliczności.

Otóż wracam do problemu alienacji rodzicielskiej, 
wracam do projektu wypracowanego przez więk-
szość senacką, tak z klubu Prawa i Sprawiedliwości, 

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator A. Pociej) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moja propozycja jest dalej idąca. Zmierza do tego, 

aby w porządku dzisiejszego posiedzenia, a więc 
w porządku posiedzenia, które prawdopodobnie 
nie będzie posiedzeniem przedostatnim – zatem 
jest ostatnia szansa – umieścić wszystkie projekty 
uchwał i ustaw, które posiadają sprawozdania, które 
mają zakończone postępowania w komisjach. Jest to 
wyraz stosowania zasady demokracji, zgodnie z któ-
rą nie dyskryminujemy żadnej z grup czy żadnego 
z senatorów.

Zdarzyło się… Ja mówiłem już o tym, apelowałem 
do pana marszałka, żeby niektóre uchwały rozpatry-
wać wcześniej, tak aby nie pozbawiać Wysokiej Izby, 
senatorów ich prawa do przedkładania projektów 
ustaw i ich rozpatrzenia. Niestety, zamrażarka dzia-
łała w Senacie. Było to rzadkie zjawisko, w Senacie 
jestem 3 kadencje. Pan marszałek mojej prośby nie 
wysłuchał i w tej sytuacji Senat będzie kończył swo-
ją pracę z deficytem, z nierozpatrzonymi sprawami. 
W związku z tym propozycja jest jak najbardziej 
zgodna z regulaminem, z zasadami demokracji i przy-
zwoitości.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, powiem, że nie bardzo, dla-

tego że musi pan wymienić wszystkie projekty 
uchwał i wszystkie ustawy, których ma to dotyczyć, 
bo senatorowie nie wiedzą, czego to ma dotyczyć. 
Wszystkich… Ja nie podejmę się zarządzenia głoso-
wania nad takim wnioskiem…

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, wypo-
wiedź moja jest precyzyjna: wszystkie.)

Wszystkie.
Dobrze. Ja pójdę panu senatorowi na rękę i to 

przegłosujemy.
Ja jestem przeciwny.
Głosujemy nad wnioskiem pana senatora 

Rulewskiego.
Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad 

o wszystkie projekty uchwał i ustawy, które nie zo-
stały rozpatrzone przez Senat, a są druki, są sprawoz-
dania? Bo tylko takie możemy dołączyć, tak?

(Senator Jan Rulewski: Tak, dobrze pan powie-
dział. Zakończone.)

(Głos z sali: Mikrofon.)
Czy są jakieś takie druki? Nie wiem. Ciekawe.
(Senator Jan Rulewski: Zakończone.)
Rozumiem, Panie Senatorze, ja to rozumiem. Mają 

być druki.
(Senator Jan Rulewski: Rozumiem, że pan chce 

poprzeć ten wniosek.)
Nie, ja jestem przeciwko.

jak i z Platformy Obywatelskiej, dotyczącego zmian 
w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Do tej pory 
argumentem za tym, abyśmy nie procedowali nad 
tym projektem, był fakt, iż podobno – zapewniano 
nas tu o tym wielokrotnie – prace na ten temat cały 
czas miały się toczyć w Sejmie.

Chciałbym panów senatorów powiadomić, że 
zablokowaliśmy bardzo dobry projekt, tzn. zablo-
kowaliście państwo bardzo dobry projekt, który nie 
jest poddawany obradom w Sejmie. A chciałbym po-
wiedzieć…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, krótkie uzasadnienie. To jest wniosek 
formalny, a pan w tej chwili prowadzi debatę.)

Chciałbym powiedzieć, że ten projekt…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 

króciutko uzasadnić.)
Już kończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To bardzo się 

cieszę. Chciałbym, żeby do tego właśnie pan zmie-
rzał.)

Panie Marszałku, proszę, ja naprawdę nie naduży-
wam pana cierpliwości.

Ten projekt nie jest procedowany w Sejmie, tak 
jak nas zapewniano, nic się z nim nie dzieje, a ko-
lejnym argumentem za tym, żebyśmy sami się tym 
zajęli, jest to, że opiekunem tego projektu z ramie-
nia ministra sprawiedliwości był – kto? – pan mi-
nister Piebiak. Tak że to powoduje, że na pewno 
nie będzie to procedowane przy tych wszystkich 
zmianach i skandalu, który był w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Dziękuję.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy pan senator złożył wniosek?
(Głos z sali: Nie.)
Tak? Dobrze.
Ja jestem przeciwny.
W takim razie przystąpimy do głosowania.
Kto jest za wnioskiem formalnym pana senato-

ra Pocieja o uzupełnienie porządku obrad o rozpa-
trywanie punktu: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz usta-
wy – Kodeks karny?

Kto jest przeciw?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 67 senatorów, 16 – za, 50 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Czy ktoś z państwa jest jeszcze…
Bardzo proszę, pan senator Rulewski.
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84. posiedzenie Senatu w dniu 30 sierpnia 2019 r.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji 

granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską…

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji gra-
nicznej określającej przebieg linii granicy państwo-
wej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1277, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1277 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
pana senatora Rafała Ślusarza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ślusarz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Przypadło mi w udziale przedstawienie 

Wysokiemu Senatowi ustawy o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie doku-
mentacji granicznej określającej przebieg linii gra-
nicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 
17 lutego 2018 r.

Przywołana umowa stanowi wykonanie innej 
umowy: umowy o wspólnej granicy państwowej 
z 5 marca 1996 r. W tej umowie nałożony jest na 
strony obowiązek utrzymania granicy państwowej 
oraz prowadzenia okresowej kontroli jej przebiegu. 
Przeprowadzono pierwszą kontrolę przebiegu granicy 
i sporządzono dokumentację graniczną zawierającą 
m.in. opis przebiegu granicy, mapę, wykaz współ-
rzędnych, protokoły znaków granicznych i protokół 
pierwszej kontroli. Treścią ustawy jest wyrażenie 
zgody na ratyfikację umowy przez pana prezydenta.

W dniu wczorajszym Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej wspólnie 
z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej wysłuchała opinii rządu o wspomnianej 
ustawie, opinii Biura Legislacyjnego i jednogłośnie, 
bez dyskusji zarekomendowała Senatowi jej przyjęcie. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, 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.

Panie Senatorze, w takim razie bardzo serdecznie 
dziękuję.

(Senator Rafał Ślusarz: Dziękuję.)

Kto jest za wnioskiem pana senatora Jana 
Rulewskiego?

Kto jest przeciw?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 16 – za, 54 – przeciw. 

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

w sprawie porządku obrad?
(Głosy z sali: Nie.)
Nie.
W takim razie stwierdzam, że Senat zatwierdził 

porządek obrad osiemdziesiątego czwartego posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję, że głosowania w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie 
dokumentacji granicznej określającej przebieg linii 
granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 
17 lutego 2018 r. – to jest teraz punkt pierwszy, bo 
tak ustaliliśmy – oraz ustawy o wsparciu finanso-
wym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi 
Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, punkt piąty, 
zostaną przeprowadzone dzisiaj. Pozostałe głosowa-
nia odbędą się pod koniec posiedzenia.

Jeśli Sejm na trwającym posiedzeniu powoła pre-
zesa Najwyższej Izby Kontroli, to porządek obrad 
obecnego posiedzenia zostanie uzupełniony o punkt 
dotyczący wyrażenia zgody na jego powołanie.

Informuję państwa, że posiedzenie Senatu zosta-
nie wydłużone o kolejny dzień, tj. sobotę 31 sierpnia. 
Obrady rozpoczniemy o godzinie 9.30.

W przypadku uchwalenia przez Sejm na bieżącym 
posiedzeniu ustaw oraz przygotowania przez komisje 
senackie sprawozdań porządek zostanie uzupełniony 
o następujące punkty: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania 
środków finansowych w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zin-
tegrowanym systemem zarządzania i kontroli; ustawa 
o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przy-
padków czynności skierowanych przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 
lat 15; ustawa zmieniająca ustawę o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw – to obniżenie podat-
ku PIT z 18 do 17%. Ponadto porządek może zostać 
uzupełniony o punkt dotyczący rozpatrzenia uchwały 
okolicznościowej w sprawie rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 

(marszałek S. Karczewski)
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Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Przechodzimy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Tekst zawarty jest w druku nr 1285, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 1285 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Piotra Florka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 9 sierpnia 2019 r. ustawie o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Druk 
senacki nr 1285.

Marszałek Senatu dnia 12 sierpnia 2019 r. skie-
rował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na 
posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2019 r. komisja wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kilka słów o ustawie. Ustawa o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. pochodzi 
z przedłożenia rządowego. Celem ustawy jest stwo-
rzenie podstawy prawnej do przygotowania, zorgani-
zowania oraz przeprowadzenia przedsięwzięcia sta-
tystycznego, jakim jest narodowy spis powszechny 
ludności i mieszkań. Obowiązek przeprowadzenia 
spisu powszechnego ludności i mieszkań raz na 10 lat 
wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów po-
wszechnych ludności i mieszkań.

Narodowy spis powszechny ludności i miesz-
kań odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 
30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 
2021 r., godz. 24.00.

Zasadą będzie przeprowadzenie samospisu inter-
netowego. Jeżeli osoba fizyczna nie będzie w stanie 
przeprowadzić samospisu internetowego, w szcze-
gólności ze względu na stan zdrowia lub inny uza-
sadniony interes takiej osoby, dane będą zbierane 
w drodze wywiadu telefonicznego lub wywiadu bez-
pośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrzów 
spisowych.

Spis powszechny zostanie poprzedzony 2 spisami 
próbnymi. Pierwszy z nich odbędzie się w okresie 
od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. 
Drugi spis próbny zostanie przeprowadzony w okre-
sie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. i obej-
mie 16 gmin w 16 województwach.

Pracami spisowymi kierować będzie prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego jako generalny ko-

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister spraw wewnętrznych 
i administracji.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stano-
wisko? Panie Ministrze? Nie? A pan, Panie Ministrze? 
Też nie?

Witam na posiedzeniu pana ministra Piotra 
Wawrzyka i pana ministra Sylwestra Tułajewa.

Czyli nie? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Tak?

Proszę bardzo, pan senator.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Chciałbym zapytać, czy strona litewska przyjmuje 
podobną ustawę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Jeśli będzie to krótka odpowiedź, to może być 

z miejsca, a jeśli dłuższa, to bardzo proszę na mów-
nicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Taka ustawa została już uchwalona.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak? Została 

uchwalona. Dziękuję bardzo… Panie Ministrze, ale ja 
jednak poproszę do mikrofonu, bo to jest potrzebne… 
Tam też jest mikrofon.)

Ustawa została już przez parlament, przez sejm 
litewski przyjęta.

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

Nie ma.
Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.

(marszałek S. Karczewski)
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(senator sprawozdawca P. Florek) warstwy informacyjnej, ma także pewną wartość kon-
stytutywną. Chodzi o uprawnienia mniejszości na-
rodowych i etnicznych. Otóż część uprawnień, które 
są zawarte w odpowiedniej ustawie, zależy od pro-
centowego udziału osób należących do mniejszości 
narodowych lub etnicznych w ludności danej gminy. 
Tutaj progiem jest 20%.

Pytanie jest następujące. W spisie z 2011 r. pytanie 
dotyczące narodowości i etni nie było niejako w pełni 
obsłużone, tak bym to nazwał, tzn. w tym zakresie 
– przynajmniej takie głosy były podnoszone przez 
przedstawicieli mniejszości – wyniki spisu nie były 
w pełni wiarygodne. Może inaczej: nie były pełne, bo 
nie o wiarygodność chodzi, ale o kwestię pełności, 
zupełności. Jak będzie w tym spisie? To po pierwsze.

Po drugie – to też jest ważne – ustawa o mniej-
szościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym wymienia, enumeratywnie wskazuje, 
jakie są u nas mniejszości. Wobec tego pytanie jest 
takie: czy w spisie będzie możliwość deklarowania 
przynależności do innej mniejszości, czyli de facto 
domyślnie możliwość „powoływania” innej mniejszo-
ści, przynajmniej w sferze faktycznej, a nie prawnej? 
Chodzi tu np. o narodowość śląską. Dyskusje na ten 
temat są, powiedziałbym, bardzo emocjonalne. Po 
raz pierwszy możliwość zadeklarowania narodowości 
śląskiej była w spisie z roku 2001. Mówiąc inaczej, 
ówczesny szef GUS stworzył wtedy możliwość za-
deklarowania takiej narodowości, chociaż w prawie 
polskim takiej możliwości wtedy nie było.

Zatem 2 pytania. Czy będą kompletne dane na 
temat kwestii narodowościowych? To jest ważne dla 
uprawnień mniejszości narodowych, kompletność 
danych jest ważna. To jedno. I drugie: czy jest moż-
liwość zadeklarowania innej narodowości niż te, któ-
re Polska uznaje w odpowiedniej ustawie, w swoim 
prawie?

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Dominik Rozkrut:
Już odpowiadam, Panie Senatorze.
Bardzo dziękuję za te pytania.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to, jak rozumiem, 

wątpliwości dotyczące poprzedniego spisu mogły 
wynikać z tego, że stosowaliśmy wtedy jeszcze taką 
metodę mieszaną, co de facto kontynuujemy, tzn. 
metodę korzystania z różnych źródeł danych, w tym 
źródeł administracyjnych, a w źródłach administra-
cyjnych faktycznie czasami pewnych informacji bra-
kuje. Ich jakość nie była jeszcze w ówczesnym mo-
mencie odpowiednio wystarczająca, a na to nałożyła 
się niska frekwencja w samospisie internetowym, 
co powodowało takie obawy, że być może jakość 
tych danych nie jest odpowiednia. Ludzie podno-
sili argument, że nikt ich nie odwiedził, a w spisie 

misarz spisowy. Na terenie województwa pracami spi-
sowymi kierować będzie wojewoda jako wojewódzki 
komisarz spisowy, jego zastępcą będzie właściwy 
miejscowo dyrektor urzędu statystycznego, natomiast 
na terenie gminy pracami spisowymi kierować będzie 
wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia 
ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami. Ustawa nie budzi 
zastrzeżeń, jeżeli chodzi o prace legislacyjne.

Krótko jeszcze na temat posiedzenia komisji 
i dyskusji, jaka się odbyła. Otóż na wczorajszym 
posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej ustawę przedstawił 
pan Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego. Powiedział o tej ustawie parę zdań, 
zaznaczył, że to jest ustawa taka bardziej techniczna, 
oczywiście z przedłożenia rządowego. Zastrzeżeń 
legislacyjnych nie było. W czasie dyskusji pan senator 
Grabowski zapytał, w jaki sposób zostały dobrane 
gminy do spisu próbnego. Pan prezes to wyjaśnił. 
Ja zaś pytałem o novum, o różnicę między spisem, 
który odbył się w 2011 r., a tym, który ma się odbyć 
w 2021 r. Ponieważ akurat brałem czynny udział 
w spisie w roku 2011, zapytałem, co się zmieniło. 
Pan prezes też powiedział kilka słów na ten temat.

Ustawa została przyjęta jednogłośnie na posiedze-
niu komisji. Wszyscy obecni senatorowie głosowali 
za przyjęciem ustawy.

To wszystko. Dziękuję, Panie Marszałku.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony prezes Rady 
Ministrów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w tej 
sprawie? Nie.

Czy są pytania do przedstawiciela rządu?
Jest pytanie, tak?
W takim razie proszę bardzo, Panie Ministrze.
Proszę pytać, proszę bardzo.

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

Ten spis oprócz dostarczenia informacji, czyli oprócz 
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(prezes D. Rozkrut) Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, proszę. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Co do pierwszej sprawy to ja nie uzyskałem jasnej 

odpowiedzi na pytanie, czy w zakresie narodowości 
pytanie będzie kompletne, a więc czy odpowiedzi 
będą kompletne.

Jeśli chodzi zaś o drugie pytanie, to odpowiedź jest 
w miarę prosta – może być albo katalog zamknięty, 
albo katalog otwarty nazw narodowości, albo jeszcze 
tego nie wiemy.

Panie Prezesie, proszę odpowiedzieć przynajmniej 
na drugie pytanie.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Dominik Rozkrut:
To odpowiadam na drugie pytanie: katalog jest 

otwarty na ten moment.

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Kleina. Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Chciałbym zapytać pana ministra o sprawy doty-

czące sposobu wybierania 16 próbnych gmin. Pan już 
tutaj zasugerował, że to są także takie gminy, w któ-
rych ta tożsamość jest różnorodna. Prawda? Bo chodzi 
o to, żeby też przeanalizować kwestię tożsamości 
narodowej czy regionalnej. A więc rozumiem, że będą 
tam także gminy kaszubskie czy gmina kaszubska. 
Chodzi bowiem o to, żeby pokazać to zróżnicowanie.

I chciałbym zapytać – a może to będzie wynikało 
dopiero z tego spisu próbnego – czy w spisie w 2021 r. 
będzie możliwość opowiedzenia się za podwójną toż-
samością, tak jak było poprzednio, co według mnie 
było bardzo korzystne dla właśnie takiej otwartości 
osób, które tak uważały, tak deklarowały swoją toż-
samość.

I kolejne pytanie. Chciałbym zapytać, czy np. 
w gminach kaszubskich, w związku z tym, że tam… 
Czy będzie pytanie o język, jakim się posługują oso-
by zamieszkujące daną gminę czy dane terytorium? 
I czy ewentualnie wśród materiałów promocyjnych 
będą przygotowane jakieś dokumenty czy odpowie-
dzi w języku pomocniczym, którym w niektórych 
gminach na Kaszubach jest język kaszubski? Tak, 
żeby po prostu ułatwić osobom komunikowanie się 
z urzędnikiem zbierającym deklaracje.

w jakiś sposób zostali ujęci. Ale oni zostali w nim 
ujęci za pomocą metod statystycznych, którymi się 
na co dzień posługujemy. Dlatego z tej perspektywy 
bardzo ważna jest realizacja spisu. O to będziemy 
apelować do społeczeństwa i w ten sposób komuni-
kować jej potrzebę. Ona nie wynika z obowiązku, 
który zapisaliśmy w ustawie, ale jest w czystym 
i wyłącznym interesie lokalnych społeczności, które 
powinny mocno zaangażować się w proces przepro-
wadzenia spisu powszechnego. Będziemy apelować 
do mieszkańców o to, żeby wzięli w nim udział. 
A wzięcie udziału w spisie, który teraz nadchodzi, 
będzie, myślę, stosunkowo prostsze niż w poprzed-
nim.

Będziemy bardzo promować samospis interneto-
wy, który został ograniczony co do cech, jak tylko 
się dało, po to żeby przeprowadzenie tego samospisu 
było możliwie proste, nieobciążające i dostępne dla 
wszystkich. Będziemy udostępniać ten samospis in-
ternetowy również osobom, które nie mają dostępu do 
internetu, w placówkach oświatowych i w gminach. 
Oczywiście są też zapasowe metody, o których wspo-
mniał tutaj pan senator sprawozdawca.

Rezultaty, czyli wyniki spisu, są naszym wspól-
nym wysiłkiem – nie tylko GUS, ale również społe-
czeństwa. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby 
ten spis odpowiednio wypromować i wytłumaczyć, 
dlaczego tak ważne jest uczestnictwo w nim. Od 
tego będzie zależała jakość spisu. I tu jest apel do 
społeczności lokalnych – żeby odpowiednio się w to 
zaangażowały i spisały.

W przypadku drugiego pytania… Oczywiście 
to, w jaki sposób prowadzimy spis powszechny, 
musi odpowiadać obowiązującemu porządkowi 
prawa, a więc tutaj nie przewidujemy jakiegoś od-
stępstwa od obowiązujących przepisów. Przy czym 
jeżeli mielibyśmy dzisiaj szczegółowo wytłuma-
czyć, w jaki sposób te pytania będą formułowane… 
One są jeszcze przedmiotem prac metodycznych. 
Po to właśnie realizujemy 2 spisy próbne. Gminy 
zostały dobrane w taki sposób, żeby pewne takie 
skrajne przypadki uwzględniać. Dobraliśmy rów-
nież takie gminy, w których liczba społeczności, 
które mogą się uznawać za mniejszość narodową, 
jest stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi 
gminami. Zrobiliśmy to właśnie po to, żeby prze-
testować w konkretny sposób zadawanie pytań 
w tym zakresie. Ale, tak jak mówię, co do zasady 
te pytania nie mogą wyjść poza obowiązujący po-
rządek prawny.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 
Marszałek, to chciałbym dopytać.)
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I drugie pytanie. Mianowicie czy monitorują 
państwo w tej chwili – a nawet powinno się to już 
rozpocząć – zbiór informacji, które są w posiada-
niu najpewniej 2 resortów, tzn. Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, dotyczących skutków 2 ustaw, 
o Karcie Polaka i ustawy repatriacyjnej? W jakiej 
mierze to ustawodawstwo i jego konsekwencje, czy-
li napływ nowych, potencjalnych bądź już rzeczy-
wistych obywateli polskich, zostaną ujęte w spisie 
z 2021 r.? Ponieważ niewątpliwie jako Senat opiekują-
cy się Polonią i Polakami liczymy na to, że te zmienne, 
których jesteśmy w jakiejś mierze współtwórcami, 
zostaną uchwycone przez spis.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)
I czy to będzie w formie jakiejś…
(Wicemarszałek Maria Koc: Już minęła minuta.)
…szczególnej troski, czy też w ramach po prostu 

urzędniczego widzenia rzeczy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, aby pytania mieściły się w minucie.
Proszę bardzo.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Dominik Rozkrut:
Już odpowiadam.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za pytanie.
Jeżeli chodzi o stulecie, to oczywiście chce-

my wykorzystać ten fakt w celach promocyjnych. 
Niedawno obchodziliśmy również stulecie Głównego 
Urzędu Statystycznego, który był pierwszym urzę-
dem, powołanym jeszcze przed odzyskaniem nie-
podległości. Podkreślamy to skrzętnie na każdym 
kroku. Oczywiście wszelkie sposoby na to, żeby 
wypromować tę obywatelską okazję… Bo to nawet 
nie jest powinność, to nie jest obowiązek – wzięcie 
udziału w tym spisie jest przejawem pewnego poczu-
cia odpowiedzialności za swoją lokalną społeczność. 
Będziemy to komunikować i jak najbardziej wpisy-
wać to w różnego rodzaju rocznice.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to my jako GUS 
jesteśmy w posiadaniu jednolitej bazy danych doty-
czącej wszystkich rejestrów i zbiorów informacyjnych 
w administracji publicznej; to jest przeszło 600 reje-
strów. Mamy opisane wszystkie zmienne i na potrze-
by spisu będziemy korzystać wprost, bezpośrednio 
z ponad 40 rejestrów, w tym rejestrów prowadzonych 
przez gestorów, o których pan senator wspomniał, 
właśnie po to, żeby tę sytuację dobrze rozpracować.

Spis powszechny, przypominam… Oczywiście on 
nam się kojarzy z tym bezpośrednim spisem w postaci 
wywiadu, który przeprowadzamy za pomocą inter-

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę bardzo.
Już pan minister odpowiada na pytanie.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Dominik Rozkrut:
Już odpowiadam.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za pytania.
Gminy były dobierane w taki sposób, żeby 

uwzględnić różne struktury ludności według okre-
ślonych cech, które są istotne dla nas z powodu stoso-
wanych przez nas metod statystycznych. I faktycznie 
w przypadku ludności kaszubskiej dobrana zosta-
ła gmina Puck, w której jest dosyć duży udział… 
Oczywiście ona spełnia również szereg innych kry-
teriów. Co do zasady gminy były dobierane w ten 
sposób, żeby z każdego województwa była przynaj-
mniej jedna gmina, a dopiero później były dobie-
rane te cechy. Bo chodzi również o przetestowanie 
aparatu organizacyjnego we wszystkich wojewódz-
twach i funkcjonowania wojewódzkich komisarzy 
spisowych.

Jeżeli chodzi o spis narodowy, to tak, będzie moż-
liwość wskazywania podwójnej, tak jak w poprzed-
nim spisie… I oczywiście będzie też pytanie o język 
wykorzystywany w domu.

Co do materiałów promocyjnych, to trudno mi 
dzisiaj to określić. Myślę, że to, żeby w ten sposób 
promować spis, jest również jednym z dobrych po-
mysłów.

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Żaryn, a potem pan senator Jan 

Maria Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Ja mam 2 pytania do pana, Panie Ministrze.
Pierwsze to pytanie mniejszej wagi, ale z racji tego, 

że jestem historykiem, to chciałbym, żeby pan jednak 
ustosunkował się też do tego pytania. Mianowicie tak 
się składa, że spis powszechny w roku 2021 będzie 
dokładnie w stulecie pierwszego spisu powszechnego 
z 1921 r. Czy państwo, świadomi tej setnej rocznicy, 
przygotowują się do promocji spisu w roku 2021 tak-
że w tym aspekcie? To pierwsze pytanie. Bo oczy-
wiście można ten fakt wykorzystać także w celach 
promocyjnych, mobilizacyjnych, obywatelskich. No, 
to oczywiste.
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(prezes D. Rozkrut) Co do drugiego pytania, dotyczącego kwestii, czy 
katalog narodowości jest zamknięty, czy otwarty… 
Są dwie możliwości: może być to katalog w zupeł-
ności zamknięty, ograniczony do tych narodowości, 
które my uznajemy w naszym prawie, może być to 
katalog otwarty, ale z uwzględnieniem narodowości 
powszechnie uznanych, np. wietnamskiej, koreańskiej 
itd.; ale może to być też katalog na tyle otwarty, że 
osoba samospisująca się mogłaby wpisać tam dowol-
ną narodowość, np. narodowość śląską. Dlaczego ja 
o tym mówię? Bo były już dyskusje z tym związane 
i były w tym zakresie problemy. Czy nie uważa pan, 
że akurat GUS nie powinien być inicjatorem takich 
dyskusji? A przez taki, a nie inny formularz spisowy, 
przez takie, a nie inne ukształtowanie tego katalogu 
możecie państwo niechcący wejść w oko cyklonu, 
w dyskusje na temat istnienia narodowości śląskiej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Dominik Rozkrut:
Już odpowiadam, w kolejności.
Najpierw na pytania pana senatora Jackowskiego.
Ilu rachmistrzów w poprzednim spisie mieliśmy? 

Przeszło 27 tysięcy rachmistrzów. Na ten spis planu-
jemy redukcję do 17 tysięcy rachmistrzów. Właśnie 
w związku z zaplanowanym zwiększonym udziałem 
poprzez internet, ale również dzięki lepszej jakości 
rejestrów administracyjnych jesteśmy w stanie ogra-
niczyć tę liczbę rachmistrzów, a dzięki temu rów-
nież ograniczyć koszty – bo realizujemy to z niższym 
kosztem niż w przypadku poprzedniego spisu po-
wszechnego. Rachmistrze będą dobierani – taka jest 
nasza polityka i taka też była w przypadku poprzed-
niego spisu – z pomocą gminnych biur spisowych. 
Chodzi o to, żeby te gminne urzędy i lokalne spo-
łeczności czuły, że to jest ich przedsięwzięcie, i żeby 
miały wpływ na to, w jaki sposób ci rachmistrzowie 
są dobierani. Przez to wybrani zostaną tacy, którzy 
będą oczywiście budzić szacunek, zaufanie lokalnej 
społeczności, a w związku z tym jakość informacji 
będzie oczywiście dużo, dużo lepsza. W ten sposób 
planujemy przeprowadzenie… Ale oczywiście cała 
procedura co do naboru jest zaplanowana, jest opisana 
w ustawie – trzeba zdać egzamin… Oczywiście to 
jest nabór otwarty, każdy może się do tego zgłosić.

Jeżeli chodzi o RODO, o kwestię RODO a kwe-
stionariusze, to my jesteśmy w tej korzystnej sytuacji 
– o którą zresztą walczyliśmy, i to na poziomie euro-
pejskim, a później na naszym poziomie – że statysty-
ka publiczna ma derogację w RODO, jest wyłączona 

netu czy telefonu, albo z wywiadem bezpośrednim, 
ale tam jest cały aparat silnych narzędzi i metod sta-
tystycznych korzystających wprost z rejestrów admi-
nistracyjnych. I te informacje są później korygowane 
w wywiadach bezpośrednich. Tak że ta informacja 
jest nam wręcz niezbędna, tak bym powiedział. To 
nawet nie jest kwestia tego, czy chcemy. My musimy 
to zrobić, jeżeli chcemy zrobić to dobrze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, mam 2 pytania.
Pierwsze pytanie: jak duża liczba rachmistrzów 

spisowych powinna zostać zaangażowana? Sam by-
łem w 1978 r. – przymusowo, jako student wówczas 
– rachmistrzem spisowym i trochę pamiętam, jak 
to było wtedy organizowane. Teraz chodziłoby mi 
o szczegóły dotyczące pracy rachmistrzów: czy bę-
dzie dieta, jak będą pozyskiwani, jaka rekrutacja… 
Bo czasy się zmieniły itd.

I druga kwestia. Jak kwestionariusz samego spisu 
będzie gwarantował zapewnienie standardów RODO 
i ochrony danych osobowych? Pytam, ponieważ mogę 
powiedzieć, że w czasie, gdy byłem rachmistrzem spi-
sowym, to po prostu dozorca w budynku, w którym 
byłem, udzielał mi informacji na temat wszystkich 
mieszkańców. Wtedy w tym bloku mieszkali funk-
cjonariusze służb specjalnych – akurat na taki blok 
trafiłem – i wtedy była specjalna procedura, w jaki 
sposób dokonywało się tego spisu, ale największą 
wiedzę na temat tych wszystkich osób miał oczywi-
ście tzw. gospodarz domu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze…
Senator Czerwiński. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Co 

do pierwszego mojego pytania, tego pierwotnego, to 
prosiłbym, by pan zapewnił, że dane, które w ramach 
tego zbliżającego się spisu w 2021 r. będą zebrane 
w zakresie narodowości – a te dane, jak mówię, są 
konstytutywne dla praw mniejszości – były zupełne, 
żeby nie było potem prób podważania tych danych.
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(prezes D. Rozkrut) syć dobrze się sprawdziło w poprzednim spisie i nie 
wywołało żadnych szczególnych kontrowersji. Tak 
mi się wydaje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Maria Jackowski powtórnie chce 

zadać pytanie.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Tak jest.
Odnosząc się do moich doświadczeń z 1978 r., 

a więc innych realiów, powiem, że wtedy w zasadzie 
nie było odmów udzielania informacji. Obywatele, że 
tak powiem… Bo wtedy za nieudzielenie informa-
cji były sankcje karne czy administracyjne, już nie 
pamiętam tego w tej chwili, po 41 latach. Ale mam 
pytanie, jak to teraz będzie regulowane. Bo jest część 
osób, która z różnych powodów, gdyż chce chronić 
swoje dane osobowe, obawia się, że jednak szczel-
ność tej ankiety nie będzie taka do końca dobra… 
Przecież tam będą dane wrażliwe, chociażby adres 
zamieszkania, bo to musi być, określenie powierzchni 
lokalu, liczby osób zameldowanych i sytuacji rodzin-
nej, dochodów, zatrudnienia itd., a więc będzie tam 
cały szereg różnych danych wrażliwych. Czy ustawa 
przewiduje jakiś mechanizm? Czy to jest obowiązko-
we, czy to jest dobrowolne? Jak wyglądają te sprawy 
w relacji: obywatel – rachmistrz spisowy – Główny 
Urząd Statystyczny? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Dominik Rozkrut:
Już tłumaczę.
Oczywiście ten cały aparat jest dosyć skompliko-

wany, bo zakres zmiennych, które są objęte spisem 
powszechnym, jest daleko szerszy niż te zmienne, 
które będą ujęte bezpośrednio w wywiadzie, np. sa-
mospisie internetowym, ale to po naszej stronie jest 
konieczność wykorzystania odpowiednich metod sta-
tycznych, żeby wyszacować odpowiednie wartości 
również dla pozostałych cech, nieujętych w spisie 
bezpośrednim. Rzeczywiście dane są wrażliwe.

Co do zasady, zgodnie z regulacją, którą mamy 
przyjąć, istnieje obowiązek uczestnictwa w spisie 
powszechnym. My tego nie komunikujemy, ale jest 
również teoretyczna możliwość ukarania za odmo-
wę uczestnictwa w spisie. Statystyka publiczna od 

z RODO ze względu na to, że z natury rzeczy musi 
ona kolekcjonować dane, często bardzo wrażliwe, ale 
niezbędne do tego, żeby opracowywać pewne agre-
gaty statystyczne. Korzystamy z tego precedensu, że 
my nasze dane wykorzystujemy tylko do celów staty-
stycznych, one nigdy… One są stosowane wyłącznie 
do celów statystycznych, nigdy do żadnych innych. 
Wobec tego możliwe było tu wyłączenie z GDPR na 
poziomie europejskim, z RODO na poziomie krajo-
wym. My jesteśmy wyłączeni z tych regulacji. Ale 
oczywiście dochowujemy wszelkiej staranności, 
żeby zabezpieczyć odpowiednio systemy od strony 
technicznej, tak żeby nie było żadnych przecieków 
danych, żeby nigdy jakieś nieprawidłowości się nie 
zdarzyły. To tyle pokrótce…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo…)
Jeszcze drugie pytanie, pana senatora…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, proszę bar-

dzo.)
Oczywiście ja jestem w stanie dzisiaj zapewnić, 

że te dane będą pełne na tyle, na ile może to wyni-
kać z wysiłków prowadzonych przez Główny Urząd 
Statystyczny. Jestem przekonany, że jakość tych wy-
ników będzie lepsza niż po poprzednich spisach. Ale 
musimy mieć wspólną świadomość – i będę apelował, 
również do państwa senatorów, żeby rozpowszech-
niać świadomość tego w społeczeństwie i w lokalnych 
społecznościach – że potrzeba uczestnictwa w spisie 
wynika właśnie z tego celu, by jakość danych była 
jak najlepsza. Bo jakkolwiek byśmy się starali, jakie-
kolwiek źródła byśmy wykorzystali, to i tak zawsze 
największą wagę i najwyższą wartość będzie miał 
bezpośredni udział w spisie poprzez wywiad bez-
pośredni. Tak że będziemy apelować o to, żeby te 
społeczności lokalne, zwłaszcza jeżeli im zależy na 
pokazaniu swoich charakterystyk w sposób wyraź-
ny, wzięły w tym udział. Ale oczywiście te metody, 
które planujemy, zakładają dużo wyższą jakość niż 
poprzednie.

Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to my oczywiście 
nie chcemy zmieniać metodyki, która była stosowana 
w poprzednim spisie, bo nie wydaje nam się, żeby 
były jakieś kontrowersje podczas analizy wyników. 
Co do zasady te kafeterie są otwarte i ludzie mogą 
wpisywać to, co chcą. Zasadniczym celem statystyki 
jest odzwierciedlanie takiej sytuacji, jaka jest, takiej, 
jaką ludzie widzą, z wszystkimi tego zaletami i wa-
dami. Oczywiście od nas, statystyków, później zależy 
to, w jaki sposób przedstawimy te informacje, jak je 
zagregujemy, w jaki sposób dokonamy przekrojów 
statystycznych. Ale nie wyłączamy takich możliwo-
ści, żeby właśnie nie budzić kontrowersji, że kogoś 
próbujemy eliminować ze spisu powszechnego. Nie 
przypominam sobie, żeby takie podejście… Ono do-
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(prezes D. Rozkrut) jest jądrem trwania państwa, jądrem trwania społe-
czeństwa. I w tym zakresie chciałbym podziękować 
za ten raport. Mam nadzieję, że on będzie przedmio-
tem refleksji i że znajdzie to również odzwierciedle-
nie w polityce rodzinnej, którą kolejne rządy będą 
w przyszłości prowadziły, bo to są zjawiska bardzo 
skomplikowane, długotrwałe, długofalowe, wymaga-
jące szczególnej staranności.

A w tej chwili, przechodząc do samej ustawy, po-
wiem, że oczywiście wiadomo, że takie spisy są po-
trzebne. One dają bardzo precyzyjny obraz faktyczne-
go stanu liczbowego, wiekowego, wykształceniowego, 
społecznego, ale również jeśli chodzi o wymiar mate-
rialny, to znaczy budynki, nieruchomości, zasobność, 
to wszystko, co się składa na nasze państwo. I oczy-
wiście ta ustawa jest bardzo potrzebna i bardzo dobra.

Ja bym chciał, Panie Prezesie… To taka chwila 
refleksji na temat 1978 r. Otóż ja nie przypadkiem 
zadawałem pytania o dane wrażliwe, bo chciałbym… 
Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak to wówczas było 
zrobione. Otóż w 1978 r. rachmistrzami, przynaj-
mniej w Warszawie, byli głównie studenci, którzy 
niejako przymusowo byli skierowani… Tam była 
jakaś bardzo niewielka dieta, już w tej chwili nie 
pamiętam kwoty. Poza tym było intensywne szkole-
nie. Co było ciekawe na tym szkoleniu? Poza poda-
niem ogólnych zasad, w jakich godzinach chodzić, 
jak się zachowywać, jak wypełniać kwestionariusz, 
co wpisywać w poszczególnych rubrykach, na tym 
szkoleniu była mowa o szczegółowych pytaniach 
dotyczących wykształcenia, miejsca pracy osoby, 
która była ankietowana. W sytuacji, gdy ktoś był 
związany z resortami siłowymi bądź ze służbami 
specjalnymi, była taka formuła – i myśmy to mieli 
na szkoleniu, pamiętam to doskonale – że w ankiecie 
wpisywało się „służba państwowa”. I już pomijało się 
poszczególne rubryki, dzięki którym można byłoby 
się zorientować, jakie jest miejsce pracy, czy to jest 
MSWiA, czy MON, czy jest to Milicja Obywatelska, 
czy Służba Bezpieczeństwa, czy jakaś inna struktura. 
Dalej po prostu w tej ankiecie były kreseczki, „służba 
państwowa” – i to zamykało temat wykształcenia, 
miejsca pracy itd.

I ja akurat trafiłem na to w bloku w jednej z dziel-
nic Warszawy – nie będę mówił jakim i w jakiej dziel-
nicy to było – gdzie na 6 mieszkań mniej więcej 1 oso-
ba na piętrze… 10-piętrowy budynek, 6 mieszkań… 
Przepraszam, 11-kondygnacyjny, 66 mieszkań miałem 
do zankietowania. Na każdym piętrze była „służba 
państwowa”. I to w jednym pionie były te mieszkania, 
więc widać wyraźnie, że po prostu te resorty w tej 
spółdzielni miały jakieś umowy i zasiedlały tam… te 
budynki były zasiedlane przez osoby pracujące w ta-
kich instytucjach. I to było, uważam, bardzo ciekawe 
doświadczenie. Do dzisiaj je pamiętam, co pokazuje, 
że to było jakieś… no, to pozostawało w pamięci.

lat unika tego typu działań, nie chcemy kojarzyć się 
z tym trybem administracyjnym, w którym ukarze 
się respondenta, raczej staramy się po dobroci, bym 
powiedział, namawiać wszystkich, uświadamiając im 
rangę tych informacji w życiu publicznym, społecz-
nym, gospodarczym czy też politycznym. I to mniej 
więcej zawsze się udaje. Przy czym, jak mówię, jeżeli 
ktoś naprawdę by chciał prowadzić jakąś kampanię 
przeciwko nam, namawiając do tego, żeby nie głoso-
wać, to taki instrument w postaci kary istnieje, on jest 
zapisany w podstawowej dla nas ustawie o statystyce 
publicznej i do niego możemy się odwołać również 
w przypadku spisu powszechnego.

Jeśli chodzi o wrażliwość tych danych, to my 
oczywiście zapewniamy wszelkie techniczne środ-
ki pozwalające na to, żeby zapewniona była pouf-
ność. Samospis internetowy też będzie odpowiednio 
chroniony, sposób autentykacji będzie np. taki… 
Będzie wiele sposobów zalogowania się do syste-
mu. Planujemy, że tak jak dzisiaj w przypadku 500+ 
można to zrobić przez swój bank, tak samo będzie 
w przypadku spisu powszechnego. Tak więc będzie 
możliwe korzystanie z tych wszystkich kanałów elek-
tronicznych, które w przestrzeni życia społecznego 
już się zadomowiły i są dostępne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że do głosu zapisał się pan senator Jan 

Maria Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, proszę o zabranie 

głosu.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Panie Prezesie! Przedstawiciele Głównego Urzędu 
Statystycznego!

Ja w tym wystąpieniu chciałbym wyrazić duże 
uznanie dla państwa działalności. Ostatnio miałem 
okazję zapoznać się z raportem na temat sytuacji de-
mograficznej. Uważam, że niestety ten raport, który 
powinien być bardzo dokładnie analizowany przez 
polityków, organizacje społeczne, wszystkie środo-
wiska zatroskane o przyszłość Polski, chyba nie miał 
aż takiej recepcji. Mówię tutaj o waszej diagnozie, 
w której zawarliście takie oto prognozy, że w roku 
2040 ubędzie 2,8 miliona obywateli. I tam były też 
bardzo interesujące i ważne uwagi na temat stabil-
ności rodzin, dzietności, a więc tego wszystko, co 
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(senator J.M. Jackowski) ta możliwość była otwarta, był katalog otwarty, jeśli 
chodzi o narodowość. Wtedy właśnie prezes GUS 
wprowadził do polskiej dyskusji publicznej bocz-
ną ścieżką, bocznymi drzwiami narodowość śląską. 
Umożliwił coś takiego. Myśmy wtedy, uchwalając 
tę ustawę, nie mieli świadomości tego. Nie było 
powszechnej świadomości tego, nikt jej nie miał 
oprócz kilku osób, które, jak mówię, protestowały. 
Odpowiedź prezesa GUS była wtedy, tak bym to na-
zwał, okrągła, na okrętkę, taka, z której można było 
wysnuć dowolne wnioski. A potem wnioski dopisała 
rzeczywistość. Część z państwa, która się interesuje 
tymi problemami, zdaje sobie sprawę, jakie mogą 
być dalsze konsekwencje takich, a nie innych działań 
związanych z neutralnym w sumie spisem ludności 
i mieszkań.

Ten spis jest neutralny we wszystkim oprócz jed-
nej zasadniczej kwestii. Otóż wyniki tego spisu są 
konstytutywne dla praw mniejszości narodowych, 
etnicznych i języka regionalnego. Mianowicie w tych 
gminach, w których liczba osób przyznających się 
do tych mniejszości jest większa niż 20% ogółu 
stanu ludności takiej gminy, można używać języka 
mniejszości narodowej jako języka pomocniczego 
i podwójnego nazewnictwa na tablicach z nazwami 
miejscowości i nazewnictwa topograficznego. Co to 
oznacza? To oznacza, że te mniejszości będą starały 
się utrzymać pewnego rodzaju status quo, które w tej 
chwili istnieje. Obecny stan jest taki, że w kilkunastu 
gminach w województwie opolskim oraz bodajże 
w jednej czy w dwóch gminach w województwie ślą-
skim te uprawnienia są wykorzystywane, i to w opar-
ciu o spis powszechny z roku 2002. W roku 2011 
z racji naturalnych procesów, tj. wyjazdów do RFN, 
wymierania, w cudzysłowie, tzn. uszczuplania tej 
puli, procent mniejszości narodowych w wielu gmi-
nach schodził poniżej 20%. I to wykazał spis z roku 
2011. Żeby zachować uprawnienia co do języka po-
mocniczego w urzędach gmin oraz nazewnictwa to-
pograficznego, przedstawiciele mniejszości – mówię 
tutaj o mniejszości niemieckiej – zaczęli podważać 
wyniki spisu z roku 2011, które w kilku gminach te 
uprawnienia po prostu znosiły z racji naturalnych 
procesów demograficznych. I dlatego moje pierw-
sze pytanie, Panie Prezesie, dotyczyło tego, jak pan 
zapewni całkowitość, zupełność danych w tym wła-
śnie zakresie, w zakresie tego pytania o narodowość 
i ewentualnie język ojczysty. No, ja nie wiem, jakie 
tam będą pytania.

Drugą kwestią jest kwestia otwartości katalogu. 
No, właśnie w spisie w 2002 r. i potem w 2011 r. po-
jawiła się narodowość śląska. Były takie działania, 
szczególnie w województwie śląskim, ale także opol-
skim, które zachęcały do wpisywania tej tożsamości 
śląskiej nie jako etni, tylko jako narodowości. I teraz 
nasuwa się proste pytanie do pana prezesa. Ja zresztą 

Wydaje mi się, że w tej chwili problemem, który 
będzie się pojawiał, będzie problem ochrony danych 
osobowych, ponieważ opinia publiczna – i słusznie 
– jest coraz bardziej w tym zakresie przeczulona. 
Dlatego wydaje mi się, że przede wszystkim ważne 
będzie – i tu mam sugestię dla Głównego Urzędu 
Statystycznego czy administracji, która będzie na 
temat spisu informowała, bo zapewne będzie kam-
pania społeczna przypominająca o spisie i sam spis 
zostanie poprzedzony tego rodzaju działaniami – aby 
zwracać uwagę właśnie na kwestie bezpieczeństwa 
danych osobowych. W tej chwili opinia publiczna – 
podkreślam to raz jeszcze: i bardzo słusznie – jest 
szczególnie w tym zakresie przeczulona. I stąd ta 
gwarancja dla obywatela, że te dane są przetwarza-
ne tylko i wyłącznie w celach statystycznych, a nie 
żadnych innych, i nie wypłyną gdzieś, ma po prostu 
fundamentalne znaczenie.

Reasumując, chcę powiedzieć, że jak najbardziej 
popieram tę ustawę i życzę, żeby ta operacja – a jest 
to olbrzymie wyzwanie logistyczne dla państwa in-
stytucji – została przeprowadzona w sposób sprawny 
i abyśmy jak najszybciej mogli poznać wyniki tego 
spisu powszechnego. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Zapraszam.

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

Panie Prezesie!
Chcę zabrać głos w kwestii wyjaśnienia tych 

spraw, które podniosłem w trakcie pytań. Myślę, że 
powinno to wybrzmieć z tej trybuny, dlatego że hi-
storia powinna być nauczycielką życia. Sama decyzja 
o podjęciu czy też przygotowaniu spisu powszechnego 
jest jak najbardziej korzystna i wskazana, oczywiście. 
Państwo powinno wiedzieć czym, w cudzysłowie, 
dysponuje, jakimi zasobami, czy to mieszkaniowymi, 
czy ludnościowymi. Jednak myśmy już kilka spisów 
po przełomie 1989 r. niejako zaliczyli, mamy je za 
sobą i wiemy, jakie problemy wynikły z tych spisów 
– z takiej, a nie innej agregacji, z takiego, a nie innego 
przeprowadzenia akcji spisowej.

W latach 2001–2005 byłem posłem. W roku 2002 
był organizowany narodowy spis powszechny ludno-
ści i mieszkań. I wtedy pisałem, jeszcze z kilkoma 
zacnymi osobami, list protestacyjny do ówczesnego 
prezesa GUS, który umożliwił, w sumie pozaprawnie, 
bo poza ustawą, możliwość wpisywania do jednej 
z rubryk spisowych otwartego katalogu… To znaczy, 
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(senator J. Czerwiński) na podstawie tych danych, które będą pochodziły 
z narodowego spisu powszechnego, będzie można 
wyciągać różnorodne wnioski.

Kwestią bardzo drażliwą, o której tutaj mówił 
pan senator Czerwiński, jest kwestia narodowości 
i tożsamości. Chcę powiedzieć, że ja mam dokład-
nie odwrotne zdanie niż pan senator Czerwiński. 
Konsekwentnie od 4 lat przy tego rodzaju okazjach 
spotykamy się na mównicy, ponieważ wydaje mi 
się, że nie można mówić o tożsamości, o poczuciu 
tożsamości regionalnej czy narodowej, czy etnicznej, 
że to są kwestie, które szkodzą państwu polskiemu. 
Każdy przypadek zamykania tych list, czyli wpro-
wadzania pytań zamkniętych, na które będzie się 
odpowiadało tylko w ten sposób, że są takie i takie 
narodowości czy grupy etniczne… No, takie ad-
ministracyjne, ustawowe zamykanie tych list nie 
rozwiąże żadnych problemów, które są w Polsce. 
Nawet jeśli na Kaszubach, na Śląsku zabroni się ko-
muś mówić, że jest Kaszubem, Ślązakiem, to z tego 
nie wyniknie to, że nie będzie tam osób czujących 
się Kaszubami czy Ślązakami. Tak że pan chce po 
prostu trochę dopasować rzeczywistość do swojej 
wizji państwa.

Ja myślę tak. Siłą Polski jest to, że ona jest róż-
norodna narodowo i etnicznie. Dzisiaj mniejszo-
ści narodowe i etniczne w Polsce to jest absolutny 
margines. One – jestem o tym przekonany – nigdy 
w przeszłości nie zagrażały Polsce, samo ich ist-
nienie w granicach Rzeczypospolitej wręcz świad-
czyło o tym, że Rzeczpospolita jest silna, bogata tą 
swoją różnorodnością. A zamykanie, sprowadzanie 
Rzeczypospolitej tylko i wyłącznie do jednolite-
go narodu zawsze prowadziło do różnych tragedii 
w naszych dziejach, prowadziło do tego, że my jako 
Rzeczpospolita, jako Polska schodziliśmy na margi-
nes różnych ważnych wydarzeń w świecie. Tak więc 
jeśli mówimy o tym, żeby nasza ojczyzna była silna, 
żeby była mocna, to – ja tak myślę – mówimy o ta-
kiej ojczyźnie, w której nie boimy się mniejszości, 
wręcz odwrotnie, uważamy że są one bogactwem 
naszej ojczyzny.

Każde zamykanie tych list, tych spisów, mówie-
nie, że mogą być tylko takie czy takie tożsamości, 
to jest po prostu sytuacja szkodliwa. Ta szkodliwość 
była widoczna w 2001 r., kiedy nie było możliwości 
odpowiedzi… nie można było podać podwójnej toż-
samości. To wymuszało na osobie, która mówiła, że 
jest Polakiem i Kaszubą, bo tak to najczęściej jest na 
Kaszubach… To prowadziło do tego, że obywatele 
naszego regionu musieli dokonywać często drama-
tycznego wyboru. Po co to robić? Lepiej mówić, żeby 
się otworzyli, pokazali, jacy są. To jest siła państwa. 
Nie chodzi o to, żebyśmy poprzez administracyjne 
działania spychali ludzi do tego, żeby musieli w tak 
ostry sposób się wypowiedzieć.

starałem się już je tutaj zadać. Czy rozumiemy to 
pytanie o narodowość w aspekcie obiektywnym, czy 
też subiektywnym? Czy w rubryce „narodowość” 
można wpisać tylko te narodowości, które faktycz-
nie istnieją – powiem wprost: te, które są uznawane 
przez ustawę o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych – czy również te, które dana osoba może sobie 
przypisać w aspekcie subiektywnym. A w aspekcie 
subiektywnym można dowolne narodowości wpisać, 
nawet te, które obiektywnie nie istnieją. No i pytanie 
brzmi właśnie tak: o co pan prezes w tym spisie bę-
dzie pytał? O narodowość obiektywną czy subiektyw-
ną? Bo jeśli o obiektywną, to katalog powinien być 
zamknięty albo półzamknięty. Jeśli o subiektywną, 
to może być całkowicie otwarty.

No, takie pytanie będzie miało skutki. Naprawdę 
będą takie skutki, bo one już były. Nie liczmy na to, że 
się to nie powtórzy. Istnieją takie siły – nie chciałbym 
ich określać w sposób bardziej dokładny – szczegól-
nie na Górnym Śląsku, ale także na Opolszczyźnie, 
które starają się jakby nieco rozwodnić jednolitość 
państwa polskiego. Może lepiej powiedzieć: rozluź-
nić. Są różne metody: albo poprzez próby powołania, 
w cudzysłowie, języka mniejszości – ma to być język 
śląski, co jest bzdurą oczywiście, bo tam istnieją 2 
dialekty, a tych gwar jest, nawiasem mówiąc, wiele – 
albo właśnie poprzez narodowość śląską jako osobną 
kategorię. A niektórzy z nich wprost mówią, że chodzi 
o autonomię.

Reasumując, Panie Prezesie, chciałbym powie-
dzieć, że pana poprzednik w roku 2002 celowo lub 
nieświadomie popełnił pewien błąd. No, być może 
wynikało to z metodologii działań spisowych, ale 
oprócz metodologii, czyli kwestii ścisłych, są jeszcze 
cele państwowe. I ja o realizację tych celów państwo-
wych apelowałbym w aspekcie tych 2 kwestii: zupeł-
ności danych oraz zamkniętości lub otwartości – to 
już od pana decyzji zależy – katalogu narodowości, 
które będzie można wpisać. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Wiem, że jeszcze pan senator Kleina pragnie za-

brać głos.
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przy okazji dyskusji o narodowym spisie po-

wszechnym podejmowanych jest wiele różnych spraw, 
bo rzeczywiście na podstawie tych zapisów, rozstrzy-
gnięć, które znajdą się właśnie w narodowym spisie, 



17
84. posiedzenie Senatu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(senator K. Kleina) Informuję, że lista mówców została wyczer-
pana.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1284, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1284 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Infrastruktury, senatora 
Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Połączone komisje wczoraj na posiedzeniu roz-

patrzyły ustawę o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. Połączone komisje 
jednogłośnie rekomendują przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek.

W trakcie posiedzenia komisji senatorowie zapo-
znali się szczegółowo z kwestiami, które reguluje ta 
ustawa, ustawa przygotowana przez działający przy 
ministrze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 
Zespół Trójstronny do spraw Żeglugi i Rybołówstwa 
Morskiego.

Ta ustawa ma pełne poparcie strony społecznej, 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym od 
lat. Celem ustawy jest zmiana ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
polegająca na zwolnieniu z podatku dochodowego 
dochodów marynarzy uzyskiwanych z tytułu pracy 
na statkach morskich w żegludze międzynarodowej, 
a w konsekwencji zachęcenie armatorów do przefla-
gowania swoich statków spod bander, które gwaran-
tują marynarzom zwolnienie podatkowe, pod banderę 
polską.

Ta ustawa poprawia także konkurencyjność pol-
skich marynarzy na rynku pracy, międzynarodowym 
rynku pracy.

Zmiana jest zgodna z prawem europejskim. Ta 
ustawa wdraża w Polsce wytyczne Wspólnoty w spra-
wie pomocy publicznej dla transportu morskiego, 
wytyczne z 2004 r., w których Komisja zaleca sto- r., w których Komisja zaleca sto-, w których Komisja zaleca sto-
sowanie środków pomocowych w zakresie kosztów 
pracy i podatków armatorów statków morskich w że-
gludze międzynarodowej.

Połączone komisje po zapoznaniu się z ustawą 
rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie jej bez popra-
wek. Dziękuję bardzo.

Dzisiaj kwestia narodowości w Polsce, w Europie, 
pewnie w całym świecie to nie jest taka prosta sprawa, 
to jest sprawa absolutnie dynamiczna. Do tego stop-
nia, że nawet te narody, które były wymarłe i trakto-
wano je jako wymarłe, dzisiaj w wielu miejscach się 
odradzają. Języki, które prawie nie istniały, dzisiaj się 
odbudowują. To jest właściwie wartość tego, że spo-
łeczeństwa w świecie są w ogóle żywotne. Przykład 
Walii: język walijski, który praktycznie już nie istniał, 
dzisiaj jest przedmiotem dumy tego społeczeństwa. 
Czy Walijczycy są gorszymi obywatelami Wielkiej 
Brytanii, bo mają swój język, chronią go, rozwijają 
itd.? Ten język nigdy w 100% nie zastępuje angielskie-
go, ale jest wartością kulturową tego społeczeństwa. 
Czy w Polsce dzieje się coś złego z tego powodu, 
że w gminach kaszubskich są napisy dwujęzyczne? 
Wręcz odwrotnie, z tego powodu nigdy nie doszło tam 
do takiej sytuacji, w której byłyby jakieś konflikty. 
Powiem więcej, ci, którzy z czysto narodowych po-
budek występowali w tych sprawach, a więc polskich, 
zaczęli niszczyć te napisy, wywoływać konflikty. Nie 
było ich nigdy. Dopiero jak się pojawił pomysł… No, 
niestety kiedy przez telewizję publiczną kilka mie-
sięcy temu pokazany został Gdańsk i napis „Gduńsk 
– stolëca Kaszëb witô”, to oczywiście pojawiły się 
chęci… No, zamalowywano to. Nigdy nikomu przez 
myśl to nie przeszło, ale zawsze znajdzie się jakiś 
idiota, który powie, że trzeba niszczyć, psuć i działać. 
Wtedy się zaczynają problemy.

Ja myślę, że bogactwo polskie właśnie na tym pole-
ga, że jesteśmy różnorodni, że równocześnie jesteśmy 
obywatelami jednej ojczyzny. Jednak chcemy, że tak 
powiem, wszyscy być szanowani. Nie chcemy, żeby 
było tak, że tylko dlatego, że wprowadzi się ustawowy 
zakaz mówienia o swojej tożsamości, będziemy od 
razu bezpieczniejsi i silniejsi. Ja bym przestrzegał 
przed takimi działaniami. Wręcz odwrotnie, myślę, 
że większa otwartość w tych sprawach zawsze będzie 
służyła dobru. O to prosiłbym tutaj także pana pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ja uważam, 
że te działania, które urząd podejmuje, są dobre, dają 
możliwość, powiedziałbym, niekonfliktowego opo-
wiadania się w różnych sytuacjach. A to jest zawsze 
lepsze niż ostre postawienie sprawy, bo takie zawsze 
prowadzi do konfliktów, także narodowościowych, 
także etnicznych. Ja myślę, że ludziom myślącym 
w kategorii jednego narodu, jednego wodza, jednego 
państwa jest po prostu… Chcieliby, żeby tak było. 
Nie, Polska jest jednak bogatsza, niż niektórzy myślą. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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skarbowe na terenie województwa pomorskiego sto-
sują właśnie taką praktykę zmuszającą… No, wręcz 
całe postępowania przed urzędem skarbowym pro-
wadzą, aby właśnie te PIT-y zostały przedstawione. 
A w innych urzędach tego nie ma. Czy tutaj można 
oczekiwać jakiegoś jednolitego stanowiska? Chyba 
jednak powinno ono mówić o tym, że ci marynarze 
są zwolnieni z tych podatków.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, kwestie, które pan podnosi, są 

poruszane w ustawie o pracy na statkach rybackich. 
To nie dotyczy marynarzy floty handlowej. Pan teraz 
mówi o rybakach.

(Senator Kazimierz Kleina: O marynarzach floty 
handlowej.)

Tak, no ale pan doskonale wie, że w innych spra-
wach też mamy do czynienia z taką sytuacją, że urzę-
dy skarbowe różnie interpretują te zapisy. Ja wpływu 
na ministra finansów i na urzędy skarbowe niestety 
nie mam. W innych tego typu sprawach, chociażby 
w przypadku prac pogłębiarsko-czerpalnych, również 
mamy do czynienia z kwestią różnych interpretacji 
przepisów skarbowych.

Ta ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, Szanowni 
Państwo, była konsultowana kilka lat – przez obec-
ny rząd, ale też poprzedni – z Komisją Europejską. 
Tak jak wczoraj mówiliśmy na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Infrastruktury, poruszamy się po bardzo cienkim 
lodzie, jeśli chodzi o pomoc publiczną, jeśli chodzi 
o ułatwienia podatkowe dla marynarzy, i nie możemy 
uchybić ani na centymetr wytycznym opracowanym 
wspólnie z Komisją Europejską oraz Ministerstwem 
Finansów. My podnosiliśmy wiele kwestii, o których 
pan mówił, niemniej Ministerstwo Finansów nie było 
skore do poluzowania tudzież rozszczelnienia pew-
nych swoich zasad i zaleceń. Albobyśmy zrobili tę 
ustawę w takiej wersji, jaką przedstawiamy gronu 
szanownych senatorów, albo tej ustawy by nie było. 
Dlatego apel pana senatora – myślę, że bardzo słuszny 
– należy kierować do ministra finansów.

Myślę, że w nowej kadencji będziemy musieli 
wyjść z taką inicjatywą, ale jeszcze raz podkreślę 
to, co powiedział pan senator sprawozdawca: ta usta-
wa jest też efektem konsultacji ze stroną społeczną, 
z Zespołem Trójstronnym, ze związkami zawodowy-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Bardzo proszę. Nie ma.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jest dzisiaj z nami pan minister Grzegorz 
Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
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 takie py-
tanie zadać?

Pan senator Kazimierz Kleina.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę, bo będą 

pytania do pana. Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Marynarze pol-

scy, którzy pływają pod banderami zagranicznymi, 
np. Norwegii… Może opowiem właśnie o przykładzie 
Norwegii. Tacy marynarze, zgodnie z umowami, jakie 
zostały podpisane między rządem polskim i rządem 
norweskim, są zwolnieni z podatku, czyli płacą poda-
tek zerowy. Dochodzi jednak do takiej sytuacji – ma-
rynarze mi to zgłaszają – że niektóre urzędy skarbowe 
zobowiązują tych rybaków do składania formularzy 
PIT dotyczących normalnego podatku, jaki wynika 
z przepisów prawa polskiego. Nie wszystkie urzędy 
to robią, ale niektóre urzędy tak robią. Trwa nawet 
postępowanie sądowe przed sądem administracyjnym 
w tej sprawie. Czy jest jakaś jednolita interpretacja ze 
strony Ministerstwa Finansów, zmierzająca do tego, 
aby ci marynarze, którzy pływają u armatorów nor-
weskich – ale możliwe, że u innych także – byli trak-
towani tak samo przez wszystkie urzędy skarbowe? 
Jak mówię, zdecydowana większość tych urzędów 
traktuje ich według tego porozumienia, w ramach 
którego nie ma tego podatku, ale niektóre urzędy 
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(podsekretarz stanu G. Witkowski) Europejskiej, po drugie, będą ubezpieczeni – i oni, 
i ich rodziny – no i, po trzecie, armatorzy będą mogli 
przeflagować swoje statki pod naszą banderę. Dopóki 
tego się nie zrobi, to nie mamy żadnej oferty dla ar-
matorów ani dla marynarzy.

Ale proszę się nie oburzać, pół świata pływa pod 
tanimi banderami, niestety, z ekonomią nie wygramy 
w tej sprawie. Żadna droga na skróty tutaj nam nie 
pomoże. Bahamy, Liberia, Bermudy, a tak naprawdę 
kancelarie prawnicze zarządzają statkami i życiem 
marynarzy. Niestety, ten rynek jest tak skonstruowa-
ny. Bardzo chcielibyśmy to zmienić.

W przyszłym roku będziemy obchodzili stulecie 
zaślubin Polski z morzem. Może warto byłoby w przy-
szłym roku pochylić się nad tym. Życzymy sobie 
w ministerstwie, żeby przyszły rok był rokiem Polski 
morskiej, a ta ustawa ma duży potencjał, aby mary-
narze i armatorzy byli lepiej zabezpieczeni. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Senator Kazimierz Kleina. Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, końcówka pańskiej wypowiedzi 

pokazywała istotę tego problemu. Duża część, może 
nawet większość armatorów czy właścicieli firm że-
glugowych zarejestrowała swoje statki pod tzw. tani-
mi banderami, ale najczęściej są to przedsiębiorstwa 
i z krajów Unii Europejskiej, i nawet z Polski. Przecież 
większość polskiej floty państwowej, polskich statków 
będących w dyspozycji przedsiębiorstwa państwowe-
go, jakim jest PŻM w Szczecinie, jest zarejestrowana 
– tak mi się wydaje – pod tanimi banderami. Prawda? 
A więc nawet państwowy podmiot w warunkach pol-
skich taką decyzję podjął, według pana ministra inter-
pretacji, ze szkodą dla pracowników. Ja myślę – i tu 
wracam do mojego pytania – że tu pewnie cudów nie 
da się zwojować…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Nie powiedziałem, że ze szkodą dla pracowników…)

No jak? Mówił pan, że…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
To jest w ich…oni sami…)

…są źle traktowani.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Jeśli państwowi armatorzy z Niemiec, z Belgii, 
z Włoch, z Hiszpanii, ze Stanów Zjednoczonych będą 
rejestrować u siebie, pod swoim prawodawstwem…)

I z Polski także, prawda?

mi, a więc to do nich należy ostatnie słowo na temat 
tego, w którą stronę ma pójść ewentualna przyszła 
nowelizacja. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Rozumiem, że 

ta ustawa dotyczy tylko tych armatorów, którzy dzia-
łają w ramach Unii Europejskiej bądź Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Nie jestem pewien, czy 
Rosja jest w Europejskim Obszarze Gospodarczym…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Nie jest.)

Nie jest, więc nie wszystkich europejskich krajów 
to dotyczy.

A jaka jest sytuacja np. tych marynarzy, którzy są 
zatrudnieni pod banderami spoza tego katalogu, czyli 
poza Unią Europejską i poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym? No, weźmy np. Liberię, Panamę czy 
jakieś tam inne kraje, które mają tzw. tanie bandery. 
Jaka jest sytuacja marynarzy, którzy pływają u ta-
kich armatorów? Czy to coś zmienia, czy to nic nie 
zmienia w ich sytuacji? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Niestety sytuacja marynarzy pływających pod 

tanimi banderami jest dramatyczna, ponieważ nie 
są oni w ogóle objęci jakąkolwiek ochroną, jeśli cho-
dzi o pracę, o warunki sanitarne, o bezpieczeństwo, 
ubezpieczenia itd., itd.

Ta nasza ustawa jest jednym z 3 etapów. Pierwszym 
etapem, pierwszą próbą wyjścia naprzeciw tej sytu-
acji była podpisana z inicjatywy, ale też dokończona 
przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawa 
o podatku tonażowym. Ona była przyjęta chyba 
w 2006 r. albo 2007 r. Drugim krokiem jest dzisiej-
sza ustawa. Trzecim krokiem będzie ustawa, która 
jest procedowana przez kancelarię pana prezydenta 
Andrzeja Dudy, o ubezpieczeniach marynarzy. Jeśli 
te wszystkie 3 ustawy wspólnie zagrają, to marynarze 
będą mieć realne narzędzie i realną zachętę do po-
wrotu – marynarze i armatorzy – pod polską banderę. 
Wtedy, po pierwsze, wejdą w system podatkowy Unii 
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(senator K. Kleina) Panie Senatorze, będzie czas na dyskusję i usto-
sunkowanie się…

(Senator Kazimierz Kleina: Przepraszam, już nie 
będę dyskutował.)

…do tych wypowiedzi.
Proszę bardzo. 

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. 
Koledze senatorowi Kleinie chciałbym zwrócić 

uwagę, że właśnie tą ustawą znosimy podatek docho-
dowy od dochodów uzyskiwanych przez marynarzy 
i te niejasności, o których pan senator mówił, ta usta-
wa wyjaśnia. Właśnie zaistnienie tej ustawy pomoże 
urzędom skarbowym w ujednoliceniu stanowiska.

Ale pytanie, które chciałem zadać i którego nie 
zadałem na posiedzeniu komisji, a właściwie teraz, 
pod wpływem tej dyskusji, przyszło mi ono do gło-
wy… Bo rzeczywiście walka z tanimi banderami 
przypomina mi walkę z rajami podatkowymi, którą 
dość skutecznie OECD zainicjowała. Miały potem 
być przyjęte stosowne dyrektywy unijne, a w kon-
sekwencji także zmiany w polskim prawie. Czy na 
forum OECD toczą się jakieś prace dotyczące wła-
śnie przeciwdziałania funkcjonowaniu tanich ban-
der, a tym samym przecież unikaniu opodatkowania, 
przerzucaniu tych podatków do rajów podatkowych? 
A jeśli się nie toczą, to czy nie warto rozważyć, aby 
rząd polski takie prace zainicjował na forum tej orga-
nizacji? Bo rzeczywiście walka z problemem, który 
jest problemem globalnym, może się odbyć wyłącznie 
na forum organizacji międzynarodowej, którą jest 
OECD.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Taka dyskusja się nie toczy, przynajmniej nic nam 

o tym nie wiadomo, a na pewno bylibyśmy włączeni 
w tę dyskusję, ponieważ, tak jak pan senator powie-
dział, mamy trochę floty, zarówno pasażerskiej, jak 
i towarowej. No, nikt nie jest zainteresowany taką 
dyskusją. Wszystkim jest…

(Senator Grzegorz Bierecki: To rząd powinien być 
zainteresowany.)

Mówię o naszych partnerach zagranicznych, któ-
rzy korzystają z tego, że są te raje podatkowe i mogą 
tam rejestrować swoje statki, swoją flotę, jak rów-
nież o marynarzach, którzy z różnych względów po 

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
…to zaręczam, że polski armator, narodowy przewoź-
nik morski również to rozważy.)

Dokładnie o tym mówię, że nawet polski państwo-
wy armator, z dużą flotą, niemałą przecież w Europie, 
zarejestrował swoje statki pod tanimi banderami.

Ale chodzi mi głównie o to pytanie podatkowe, bo 
to jest ten pierwszy krok, który można byłoby zrobić. 
Te inne sprawy są oczywiście istotne, ale… I stąd 
było moje pytanie. Chodzi o to, żeby była wyraźna 
interpretacja rządu polskiego, że traktuje się tak samo 
wszystkich marynarzy pracujących pod takimi bande-
rami czy w takich przedsiębiorstwach żeglugowych, 
i traktowanie tych marynarzy wynika z porozumień 
międzynarodowych, np. między Polską a Norwegią, 
właśnie co do traktowania marynarzy. Oni powinni 
być traktowani w taki sam sposób. I to jest problem, 
bo dzisiaj urząd skarbowy z województwa mazowiec-
kiego traktuje marynarzy inaczej niż urząd skarbowy 
z województwa pomorskiego. I na tym polega pro-
blem. Dzisiaj państwo, my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, 
budujemy dużą ustawę, zaczynamy się nią chwalić, 
ale w praktyce, z punktu widzenia marynarza, ona 
niestety nie daje żadnego takiego efektu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, Panie 
Senatorze, ale teraz jest czas zadawania pytań…)

I właśnie jest pytanie o to, dlaczego tak się dzieje. 

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:

Bardzo dobry postulat, bardzo dobra uwaga, jed-
nak ona jest skierowana do Ministerstwa Finansów. 
Zróbmy teraz to, co możemy zrobić w tej chwili, czy-
li wykonajmy ten drugi krok, o którym mówiłem, 
z trzech, a w przyszłym roku, w stulecie zaślubin 
Polski z morzem pochylimy się nad interpretacją. 
Bo, tak jak mówię, to jest pytanie do Ministerstwa 
Finansów, nie do nas.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, pan senator Bierecki…
(Senator Kazimierz Kleina: Interpretacja mogłaby 

być zrobiona od ręki. I to jest problem.)
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(podsekretarz stanu G. Witkowski) W przypadku Polski chodzi o połączone porty 
Szczecin-Świnoujście, o Gdynię oraz o Gdańsk, gdzie 
mają powstać odpowiednio: głębokowodny terminal 
kontenerowy, port centralny w Gdańsku oraz port 
zewnętrzny w Gdyni.

Pan minister wyjaśnił nam, że ustawa ta wskazuje, 
jakie instytucje są uprawnione do tego rodzaju inwe-
stycji, oraz określa relacje pomiędzy poszczególnymi 
samorządami, które będą w to zaangażowane.

Pan legislator zgłosił jedną formalną uwagę. Pan 
minister obiecał, że przy okazji kolejnej nowelizacji 
będzie ona zrealizowana. Później przystąpiliśmy do 
głosowania i jednogłośnie, 5 głosami za ustawa zo-
stała poparta.

Komisja zwraca się do Wysokiego Senatu z wnio-
skiem o przyjęcie ustawy.

Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania?
Pan senator Jan Rulewski, proszę.

Senator Jan Rulewski:

Zgadzając się z panem co do potrzeby rozbudowy 
systemu portów, chciałbym zwrócić uwagę na jeden 
problem i na brak rozwiązania w tym zakresie ze stro-
ny rządu przy jednoczesnej presji ze strony samorzą-
dów, o których pan – słusznie – mówił. Porty to jeden 
problem, a zaplecze portów to drugi problem. Pytanie 
stawiam takie: czy w ramach tej koncepcji, zgodnie 
z którą tworzymy tylko, powiedziałbym, te końców-
ki, czyli same porty, myślimy o zapleczu, myślimy 
o portach intermodalnych – m.in. w województwie 
kujawsko-pomorskim, gdzie przecież następuje, po-
wiedziałbym, regulacja przepływów do tych różnych 
portów – o rozbudowie kolei, dróg wodnych, a nawet 
lotniczych? Czy to obejmuje ta ustawa, czy ona skupia 
się tylko na główce problemu?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Jacek Włosowicz:
Chętnie odpowiedziałbym panu senatorowi, ale 

nie było to przedmiotem dyskusji. Jest to zawarte 
w ustawie. Sądzę, że gdyby pan senator przekiero-
wał to pytanie do pana ministra, to pan minister na 

prostu wolą nie być objęci systemem podatkowym 
swoich krajów macierzystych, ojczystych tudzież 
Unii Europejskiej. My na pewno będziemy podnosić 
tę sprawę, ponieważ w XXI w. nie może być takiej 
sytuacji, że marynarze są traktowani jak w XVI w.

(Senator Grzegorz Bierecki: No właśnie, tak.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Pan senator, jak rozumiem, chce się zapisać do 

dyskusji?
(Senator Kazimierz Kleina: Nie. Ale przed chwilą 

pan minister mówił, że wszystko jest okej, a teraz, że 
marynarze są traktowani jak w XVI w.)

Dobrze, Panie Senatorze, ale zapraszam do dys-
kusji, którą za chwilę otworzę. Jeśli pan ma jakieś 
uwagi, to proszę bardzo.

Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Otwieram dyskusję. 
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozparzenia punktu czwarte-

go porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie 
budowy portów zewnętrznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1283, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1283 A.

Bardzo proszę pana senatora Jacka Włosowicza, 
sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Wczoraj, 29 sierpnia, Komisja Infrastruktury omó-

wiła ustawę o inwestycjach w zakresie budowy por-
tów zewnętrznych. Na początku pan minister przed-
stawił sytuację, jaka jest na Bałtyku, to, że handel na 
Bałtyku znacznie się zwiększa – dotyczy to również 
3 polskich portów – w związku z czym jest potrzeba 
budowy, rozbudowy tych miejsc.
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(senator J. Włosowicz) to, że ten ostatni kilometr, o którym pan mówił, jest 
w terenie ściśle zurbanizowanym, tak więc towary 
niebezpieczne, które są dowożone do portu i wywożo-
ne z niego, są po prostu transportowane przez osiedla 
mieszkaniowe. Po to, aby zmienić tę sytuację, jest 
właśnie ta specustawa. Chodzi o to, abyśmy mogli 
port rozbudować w innym kierunku, dalej od ludzkich 
skupisk, tak jak to się dzieje w całej Europie. Na po-
czątku XX w. w Antwerpii prawie całe miasto zostało 
wysiedlone, aby można było zrobić port, który dzisiaj 
jest jednym z największych na świecie. My takich 
rzeczy nie będziemy robić, nie planujemy, jednak 
musimy jakoś sobie poradzić z tą sytuacją.

I kolej, i Ministerstwo Infrastruktury mają swoje 
specustawy – drogową, kolejową – dzięki którym są 
również duże pieniądze z perspektywy finansowej, 
z POIiŚ i z „Łącząc Europę”, przeznaczone na rozwój 
infrastruktury dostępowej do portów.

Jeśli chodzi o Bydgoszcz…
(Senator Jan Rulewski: Przede wszystkim.)
…to również przypominam, że jest ona natural-

nym zapleczem trójmiejskich portów. Rzeczywiście 
zarówno marszałek Całbecki, jak i nowo powołany 
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, który 
jest jednym z 3 w kraju, prowadzą zaawansowane 
rozmowy właśnie z samorządem Bydgoszczy na te-
mat powstania intermodalnego portu w Bydgoszczy. 
Dodatkowo przypominam, że ponad 3 miliardy zł 
będzie kosztowała duża inwestycja na Wiśle poniżej 
Włocławka, w Siarzewie, która usprawni warunki 
nawigacyjne na Wiśle, tak bardzo dzisiaj zanieczysz-
czonej.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Kleina. Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek, ja przepraszam, że zadaję tyle 
pytań, ale akurat tak się złożyło, że w tym ostatnim 
dniu…

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale bardzo proszę, 
Panie Senatorze.)

…jest sporo takich tematów, które mnie interesują, 
a więc dotyczących spraw morskich i regionalnych…

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, oczywiście.)
…i spraw marynarzy.
Chciałbym zapytać o kwestię związaną z porta-

mi zewnętrznymi. Polska była swego czasu zobo-
wiązana do tego, żeby wzmocnić utworzenie portu 
schronienia, który byłby takim portem zabezpiecza-
jącym ruch żeglugowy na Bałtyku. Przewidywana 

pewno opowiedziałby o kwestii doprowadzenia dróg 
kolejowych do portu.

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

Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: 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.

Czy pan minister Grzegorz Witkowski pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Nie.)

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, zapewne zechce pan powtórzyć 

to pytanie, zadać je panu ministrowi. Tak? Panie 
Senatorze? Do pana senatora Rulewskiego się zwra-
cam. Tak?

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak. Bardzo dziękuję, 
Pani Marszałek, za pamięć.)

Szanowni państwo senatorowie mogą teraz zgła-
szać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę pytania 
do pana ministra.

Pana ministra zapraszam na mównicę.
Pytanie jako pierwszy zadaje pan senator Jan 

Rulewski, a potem pan senator Kazimierz Kleina. 
Tak?

(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Czy jeszcze ktoś z państwa będzie chciał zadać 

pytanie? Nie widzę na razie więcej zgłoszeń.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Pani Marszałek! Panie Senatorze, temat, który pan 

podniósł w swoim pytaniu, był przedmiotem debaty 
w tej Izbie kilka tygodni temu podczas dyskusji o no-
welizacji ustawy o portach i przystaniach morskich. 
Tam udało nam się po długich debatach zarówno 
z samorządem Trójmiasta, jak i z Ministerstwem 
Infrastruktury wpisać m.in. Drogę Czerwoną 
w Gdyni, stworzyć nowy katalog dróg prowadzących 
do portów. No, mamy kuriozalną sytuację, z którą po-
przedni rząd nic nie zrobił – skala zaniedbań jest kil-
kudziesięcioletnia wręcz – taką, że porty w Gdańsku 
i w Gdyni są w centrum miasta, co się przekłada na 
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(senator K. Kleina) Morskiego w Słupsku w warunkach, że tak powiem, 
doprojektowania napisze, że to jest port schronienia 
spełniający takie, takie i takie warunki, to projektuje 
się to w taki, taki i taki sposób. Chodzi o odpo-
wiednie wejścia, głębokości, nabieżniki i różne inne 
rzeczy. Czyli to nie jest kwestia nadziei czy wiary, 
tylko konkretnego, że tak powiem, oczekiwania, 
zapisu co do tego, jaki ma być ten port. Moje pytanie 
dotyczyło wprost tego, czy on w tych kategoriach 
jest portem schronienia.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:

W tej ustawie tego nie ma. Ta ustawa traktuje…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale czy w ogóle… Bo 

mówimy tu, jaki…)
Jest brany pod uwagę. Port w Ustce jest brany pod 

uwagę jako port towarowy, handlowy, jako nowa duża 
przystań rybacka, natomiast w tej ustawie tego nie 
ma. I za wcześnie na tego typu rozważania.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie chciał jeszcze zadać pan senator 

Czerwiński.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Pytanie będzie luźno związane z treścią tej ustawy, 
ale związane. Mianowicie do portów, których do-
tyczy ta ustawa, należy też terminal kontenerowy 
w Świnoujściu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Przyszły terminal.)

Proszę?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Przyszły terminal.)

Przyszły, oczywiście. No tak, na szczęście mówi-
my o przyszłości. Pytanie jest takie: czy budowa Nord 
Stream II nie pokrzyżuje planów w tym zakresie? Czy 
będziemy mogli rzeczywiście wybudować po prostu 
to, co chcemy, żeby statki tam wpływały?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

była do tego właśnie Ustka. Wiem, że trwają prace 
projektowe nad rozbudową portu w Ustce. One idą, 
niestety, bardzo powoli, ale idą – z tego się trzeba 
cieszyć. Czy projektując obecnie rozbudowę portu 
w Ustce, potraktowano ją właśnie w taki sposób, 
żeby ten port stał się portem schronienia dla żeglugi 
bałtyckiej w rozumieniu zasad żeglugi na Bałtyku?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Szanowni Państwo, doczekać na tej sali głosu 

Platformy Obywatelskiej, która ubiega się o gospo-
darkę morską… Naprawdę warto było doczekać tych 
chwil. Ale bez złośliwości.

Panie Senatorze, rzeczywiście w Ustce trwają 
prace projektowe dotyczące przebudowy portu. Ten 
port został po prostu zniszczony po II wojnie świato-
wej. Falowanie i zabudowa hydrotechniczna w porcie 
w Ustce są skandaliczne. Mówią o tym sami ryba-
cy. Dochodzi tam do coraz większej liczby niebez-
piecznych zdarzeń i wypadków. W ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i morze” są przez nasze 
ministerstwo przeznaczane środki na zaprojektowanie 
nowego wejścia do portu. Nie wiem, czy uda się to 
szybko zakończyć.

Polska nigdy nie była zobowiązana do wy-
budowania takiego portu schronienia. Robimy 
to w ramach środków budżetowych i środków 
z Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”. 
A robimy to dlatego, że rynek promowy i handel 
na Bałtyku rosną, tak jak senator sprawozdawca 
Włosowicz przedstawiał. Chodzi o to, abyśmy 
mieli dodatkowy port schronienia. Czy Ustka 
będzie takim zapleczem, takim portem? Mam 
nadzieję, że tak. Ale ta ustawa skupia się przede 
wszystkim na Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku 
i Gdyni. Dziękuję.

(Senator Kazimierz Kleina: Chciałbym o coś do-
pytać pana ministra.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, oczywiście.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, to nie jest kwestia nadziei, 
tylko tego, że port schronienia musi spełniać pew-
ne warunki. Jeśli dzisiaj państwo jako minister-
stwo, a z waszego upoważnienia dyrektor Urzędu 
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Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, na 
te cele wydawało się niewiele lub mniej niż za czasów 
obecnego rządu. Otóż oczywiście, przede wszystkim, 
senator ma prawo w każdej chwili zapytać o różne 
sprawy, które dotyczą ustawy lub działalności mini-
sterstwa – i to nie powinno budzić… Niestosowne jest 
dodawanie do takiej sytuacji kontekstu politycznego 
– ale to już inna sprawa. A rolą ministra jest bez, że 
tak powiem, jakiegoś podtekstu, w sposób uczciwy 
odpowiedzieć. Tym bardziej że ja w żadnym moim 
pytaniu, ani zadanym wcześniej, ani dzisiaj, takiego 
właśnie… W nich prób dyskredytowania kogokolwiek 
nigdy nie ma. I po prostu dlatego poczułem się trochę 
urażony i niestety zachęcony do tego, żeby wystąpić.

Nie jestem przygotowany, żeby dzisiaj powiedzieć 
o wszystkich inwestycjach, które były realizowane za 
czasów naszych rządów, ale to były ogromne projekty, 
to były naprawdę ogromne projekty. Obecny rząd nie-
stety projektów w takiej skali nie zrealizował. Jedyną 
zapowiedzią większego projektu jest ciągle kwestia 
przekopu na Mierzei Wiślanej, który budzi dużo 
kontrowersji. Ale jeżelibyśmy ocenili choćby cały 
program ochrony brzegu morskiego i to, jak duże, 
ogromne były działania na samym tylko odcinku ob-
szaru Urzędu Morskiego w Słupsku, to okazałoby się, 
że nikt nigdy nie zrobił tam więcej. Zostały tam wpro-
wadzone całkiem innowacyjne rozwiązania, rewy 
na morzu, które zabezpieczają brzeg, sprawiają, że 
plaże i brzegi są bezpieczne… A ile inwestycji zostało 
zrealizowanych w małych portach, np. w Darłowie, 
w Łebie, w innych takich portach? Dziesiątki milio-
nów złotych zostały zainwestowane w ostatnich latach 
w te właśnie porty, to były pieniądze i ze środków 
budżetu państwa, i ze środków unijnych. Skala roz-
woju, rozbudowy portu w Gdyni i zaawansowania 
projektów, które w tej chwili są realizowane, była 
naprawdę ogromna. 

Ja mam nawet takie poczucie, że w tych ostat-
nich 4 latach… Nie mówię, że nic w tym czasie nie 
robiono, bo to nie byłaby prawda – są oczywiście… 
Np. w moim porcie, w Łebie, trochę zostało zrobione, 
nawet teraz coś się robi, ale to jest daleko mniej niż 
w latach poprzednich. Po prostu zostały… Ten port 
w Ustce, o którym tutaj mówimy i który ja tutaj wspo-
mniałem – nie dlatego, by wywoływać jakąś dyskusję 
polityczną… Bo problem z tym portem w Ustce pole-
ga na tym, że do dzisiaj nie zostały do końca określo-
ne cele projektowe. Zresztą w wypowiedzi pana mi-
nistra wyraźnie to było widać – prawda? – że myśli… 
że może… że może tak się stanie… Ale budowanie 
portu, szczególnie morskiego, nie polega na tym, że 
ja myślę czy że chciałbym, żeby coś się stało. To jest 
inwestycja na dziesiątki, a nawet setki lat. A więc 
decyzja o tym, jakie ma być wejście do portu, o jakich 
parametrach, jest istotna, bo jej konsekwencją jest to, 
jak są rozbudowywane nabrzeża wewnątrz portu itd., 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:

Szanowni Państwo! Rzeczywiście współpraca na-
szych sąsiadów z zachodu razem z naszymi sąsiadami 
ze wschodu mocno utrudnia warunki żeglugowe na 
Bałtyku, szczególnie w kontekście wejścia do portu 
w Szczecinie i Świnoujściu. Z informacji, które posia-
damy, z takich bieżących badań hydrotechnicznych, 
hydrogeologicznych, wynika, że obecnie te warunki 
żeglugowe nie są zagrożone. Mamy jednak infor-
macje tylko i wyłącznie z gazociągu Nord Stream I, 
gazociąg Nord Stream II jeszcze nie jest wybudowa-
ny. Strona niemiecka zapewnia, że uwzględni nasze 
uwagi i nasze postulaty. Jak będzie, to zobaczymy, 
ale wejście tych największych gazowców do termi-
nala gazowego, do gazoportu czasem rzeczywiście 
jest utrudnione i w przyszłości też może być utrud-
nione. Jednak obecnie nie mamy twardych danych 
na temat niebezpieczeństwa wejścia do gazoportu. 
Mamy za to twarde zapewnienia strony niemieckiej, 
że wezmą pod uwagę warunki nawigacyjne, tak aby 
one z niczym nie kolidowały, żeby nowa inwestycja 
na dnie Bałtyku nie kolidowała z wejściem do portu 
w Szczecinie i Świnoujściu tudzież do przyszłego 
terminala kontenerowego. Tyle mogę uczciwie po-
wiedzieć w obecnej chwili.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Senator Kleina jeszcze chce zadać pytanie?
(Senator Kazimierz Kleina: Nie.)
Nie? Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, dziękuję, bo nie widzę już py-

tających.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę… Nie ma zgłoszeń.
(Senator Kazimierz Kleina: Jest zgłoszenie, jest.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: A nie, 

jednak pan senator Kleina.)
Pan senator Kleina. Dobrze.
Panie Senatorze, zapraszam na mównicę, już bez 

telefonu. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pewnie bym w tej sprawie nie zabierał głosu, gdy-

by nie wypowiedź pana ministra, który mówił, że dzi-
wi się, czemu przedstawiciel Platformy Obywatelskiej 
zabiera głos w sprawie gospodarki morskiej, głównie 
infrastruktury morskiej. W domyśle miało to oznaczać 
tyle, że w czasach, gdy rządziła koalicja Platformy 
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(senator K. Kleina) w Gdańsku. Sprawa tego portu była przedmiotem 
dyskusji i mówiono wówczas, że jest potrzeba zbu-
dowania portu schronienia na środkowym wybrzeżu. 
Mówiono o Kołobrzegu, mówiono o Ustce. Łeba jest 
moim, że tak powiem, ukochanym portem, ale wiem, 
że ona nie będzie nigdy dużym portem. To jest mały 
port, który ma swoje inne funkcje. Ale z tych portów 
można byłoby coś zrobić. Gdyby nie była zabloko-
wana budowa trasy ekspresowej nr 6 od Koszalina 
do Gdańska – w przypadku odcinka do Koszalina 
od Szczecina za naszych czasów podjęto decyzje, 
rozstrzygnięto przetarg itd. – to te porty by w sposób 
naturalny, że tak powiem, wchodziły w ekspresówkę, 
tak że byłby prostszy transport ładunku, towarów itd. 
Można różne rzeczy zrobić, tylko trzeba spojrzeć sze-
rzej na te sprawy. Ja nie mówię, że za naszych czasów 
byliśmy w tych sprawach idealni, broń Boże – miałem 
wiele sporów w tej materii z moimi kolegami, którzy 
się na tych sprawach znają – ale mówienie, że w spra-
wach infrastruktury morskiej zrobiono mało w tam-
tym czasie, jest po prostu wielką nieuczciwością.

Rzecz polega na tym, że do tej pory tego jesz-
cze nikt nie przebił. Jak przebijecie, to będę wam 
klaskał. Pokażcie państwo, poza zapowiedziami 
ciągle… Nawet ta nieszczęsna mierzeja to ciągle 
jest zapowiedź, tak jak ten prom, pod który premier 
Morawiecki przybijał stępkę. Proszę państwa, nikt nie 
rozpoczyna budowy statków od stępki, wpierw musi 
być znany armator, a on nie był znany. PŻB na moje 
pytanie, czy to jest dla nich, czy dla kogoś, mówiła, 
że nie wie. Nie było określone, ilu ma ludzi przewozić, 
do jakich portów pływać itd. Wpierw zrobiono stępkę, 
poświęcono ją. I co? I nic. Te 4 lata są kompromitujące 
i to dotyczy każdej… No, nie każdej, przepraszam, 
byłbym niesprawiedliwy, ale wielu spraw w obszarze 
morskim. Farmy wiatrowe – projekt daleko zaawan-
sowany, a porty Ustka, Darłowo i Łeba miały być 
portami serwisowymi dla farm wiatrowych…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze, 
czas.)

I co zrobiono? Nie ma żadnych uzgodnień co do 
tego, jakie jednostki, kutry czy statki mogłyby wpły-
wać do tych portów. Tak sytuacja wygląda.

Nie byłoby tej wypowiedzi, gdyby nie ta drobna 
złośliwość ze strony pana ministra. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Emocjonalne 

wystąpienie…
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o wsparciu finanso-

itd. To są po prostu kwestie o podstawowym, elemen-
tarnym znaczeniu. I to nie polega na tym, że ja sobie 
tylko myślę, ale na tym, jakie cele wyznaczyłem, co 
ja chcę osiągnąć. Poza tym tego wszystkiego nie da 
się zrealizować za czasów jednej koalicji, jednego 
rządu, bo to są inwestycje wielo-, wieloletnie.

Ja czasami myślę sobie nawet, że właśnie na spra-
wy gospodarki morskiej trzeba by mieć niejako nowe 
spojrzenie. Państwo jako PiS skupiliście się na prze-
kopie na Mierzei Wiślanej. Okej, zobaczymy… Ja 
mam wątpliwości w tej sprawie, ale nie chcę tego 
krytykować. Ale prawdziwa wizja gospodarki mor-
skiej i nowych portów to byłaby taka wizja, iż my 
mówimy o rzeczywiście nowym porcie. Nie o Gdyni, 
nie o Szczecinie, bo rozbudowa Gdyni… Ja się cieszę, 
że jest rozbudowa Gdyni, ale tu w zasadzie idzie się 
tymi śladami, tropami, które kiedyś ktoś tam przed 
wojną, 100 lat temu, wyznaczył, nie ma tu żadnego 
nowego spojrzenia. Szczecin i Świnoujście to też nie 
jest nowa wizja, bo dostaliśmy te porty po, że tak 
powiem, niemieckim władaniu. A wizją byłoby to, że 
mówimy, iż powstaje nowy duży port, który ma per-
spektywę rozwojową – a mógłby mieć, gdyby powstał 
na środkowym wybrzeżu. Mogłaby to być właśnie 
Ustka albo np. Darłowo. Ja mam swój priorytet w tej 
sprawie i uważam, że są jeszcze duże rezerwy porto-
we, miejsca, w których można by zlokalizować port 
o rzeczywiście całkowicie innym znaczeniu. Wtedy 
bym powiedział tak: o, rzeczywiście przyszedł ktoś 
nowy, kto powiedział, że Polska ma gospodarkę mor-
ską i ma nowe spojrzenie, że oprócz rzeczy zastanych 
rzeczy… 

Mówił pan o Ustce, że tam wszystko zostało zde-
wastowane po czasach niemieckich. Ja bym tak nie 
powiedział. Ja tu nie chwalę czasów PRL, bo to nie 
ma sensu, ale dyskredytowanie faktu, że tam zostały 
zbudowane nabrzeża, różne rzeczy itd… To był i port 
wojenny, i mały port handlowy – to jest oczywista 
sprawa. Ten port w Ustce… To kiedyś nawet nie 
było samodzielne miasto, to była dzielnica czy część 
Słupska. Prawda? Po wojnie został on rozbudowany. 
Dzisiaj możemy to chwalić bądź nie – to jest inna 
sprawa. Dzisiaj on jest w stanie rzeczywiście bardzo 
złym, ale to wynika z lat zaniedbań, a nie z tego, że 
tam nigdy nic nie zrobiono i że kiedyś tam Niemcy 
przed I czy II wojną światową coś zrobili. Trzeba 
spojrzeć w nowy sposób na gospodarkę morską i nie 
mówić w kategoriach takich, jak tutaj pan próbował. 
W tej chwili Ustka jest projektowana, jest dane zle-
cenie do jakiegoś biura projektowego. Warto byłoby 
przy tej okazji powiedzieć o tym, jak taki port ma 
wyglądać.

Dyskusja o porcie schronienia była wielką dysku-
sją inicjowaną chyba w 2018 r. przez Instytut Morski 
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(wicemarszałek M. Koc) Nowa ustawa reguluje zasady udzielania wsparcia 
finansowego armatorom śródlądowym i funkcjono-
wania Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz Funduszu 
Rezerwowego. Bank Gospodarstwa Krajowego na 
wniosek armatora będzie udzielał kredytu preferen-
cyjnego na współfinansowanie zakupu, modernizacji 
lub remontu statku, w sposób i na zasadach określo-
nych w prawie bankowym. Wysokość oprocentowania 
tego kredytu preferencyjnego będzie wynosiła 0,4 
stopy redyskonta weksli określanej przez Narodowy 
Bank Polski.

Kto może się ubiegać o ten kredyt preferencyjny? 
Może się o niego ubiegać armator wykonujący działal-
ność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej 
Polskiej, polegającą na przewozie ładunków, wyko-
nywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na 
śródlądowych drogach wodnych, przewozie pasaże-
rów na statkach przeznaczonych lub używanych do 
przewozu więcej niż 12 pasażerów. Może się również 
ubiegać armator nieposiadający zaległości z tytułu 
podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
oraz opłat i kar pieniężnych stanowiących przychód 
Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a także posiadający zdolność kredytową 
oraz ten, który przeznaczy kredyt preferencyjny na 
współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remon-
tu statku innego niż mały statek, i ten, który wykaże 
planowany efekt ekologiczny lub planowany pozy-
tywny efekt ekonomiczny, a także ten, który w okre-
sie obowiązywania umowy kredytu preferencyjnego 
nie zbył statku, na którego zakup, modernizację lub 
remont uzyskał kredyt.

Ustawa określa też zasady umarzania kredytu pre-
ferencyjnego po spełnieniu przesłanek określonych 
w ustawie.

Armatorom będzie można refinansować zakup 
środków ratunkowych, oznakowania nawigacyjnego, 
środków sygnałowych, środków łączności radiotele-
fonicznej, urządzeń nawigacyjnych oraz urządzeń 
wykorzystujących nowe technologie na statkach, je-
żeli w danym roku kalendarzowym przewidziano 
środki przeznaczone na ten cel w planie finansowym 
Funduszu Żeglugi Śródlądowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego zrefinansuje za-
kup składnika wyposażenia statku w wysokości 50% 
jego ceny zapłaconej przez armatora. O zrefinanso-
wanie zakupu składnika wyposażenia statku będzie 
mógł ubiegać się armator, który złoży wniosek o re-
finansowanie zakupu składnika wyposażenia statku 
w roku, w którym zakupił ten składnik, nie posiada 
zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód 
budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społecz-
ne i zdrowotne oraz opłat i kar pieniężnych stano-
wiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi 
Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1276, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1276 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Infrastruktury mam zaszczyt 

przedstawić ustawę o wsparciu finansowym armato-
rów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej 
i Funduszu Rezerwowym.

Ustawa ta ma na celu… To jest kolejna tzw. ustawa 
morska, która ma na celu wsparcie finansowe floty 
śródlądowej. Żegluga śródlądowa jest ważnym za-
pleczem polskich portów. W polskich portach prze-
ładowuje się ok. 100 milionów t ładunków na kwotę 
wartości ok. 40 miliardów zł. To są dane z roku 2018.

Flota armatorów śródlądowych się starzeje, 
taki marazm trwa od początku lat dziewięćdziesią-
tych. Wsparcie, o którym mówię, będzie wynosiło 
ok. 16 milionów zł w okresie od 2019 do 2028 r.

Teraz trochę na temat samej ustawy. Ta ustawa 
wdraża zalecenia wskazane w stanowisku Komisji 
Europejskiej z 8 sierpnia 2011 r., dotyczące obecnie 
funkcjonującego notyfikowanego środka pomoco-
wego. W stanowisku Komisji Europejskiej wska-
zano zmiany, które należy wprowadzić w polskim 
systemie prawnym, aby zapewnić prawidłowe sto-
sowanie unijnych przepisów o pomocy publicznej. 
Są to: rozszerzenie listy beneficjentów Funduszu 
Żeglugi Śródlądowej o podmioty z krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej; ograniczenie wysoko-
ści pomocy do kwoty de minimis; usunięcie mecha-
nizmu wypłaty środków finansowych z Funduszu 
Żeglugi Śródlądowej za trwałe wyłączenie statków 
z eksploatacji; uchylenie przepisów dotyczących 
pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji 
ekonomicznej.

Ustawa jest ponadto efektem zleconego przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opraco-
wania „Ocena funkcjonowania Funduszu Żeglugi 
Śródlądowej w latach 2002–2010. Propozycja zmian 
legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie fun-
duszu”. Taki jest tytuł tego opracowania.

Zważywszy na bardzo szeroki zakres zmian, 
zaproponowano uchylenie dotychczasowej ustawy 
z 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu 
Rezerwowym i zastąpienie jej obecnie procedowaną 
regulacją.
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Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Na posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury były zaproponowane przez 
Biuro Legislacyjne poprawki, ale po wyjaśnieniu pana 
ministra…

(Wicemarszałek Maria Koc: Nie było woli ich 
wprowadzenia, tak?)

Tak, nikt nie zgłosił tych poprawek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem.)
Uznaliśmy, że należy po prostu tę ustawę 

przyjąć bez poprawek i tak też komisja zrobiła. 
Przegłosowaliśmy jednogłośnie tę ustawę, czy-
li przegłosowaliśmy przyjęcie ustawy bez popra-
wek. W imieniu Komisji Infrastruktury wnoszę do 
Wysokiej Izby o to, żeby Wysoka Izba również przy-
jęła tę ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu upoważniony jest 
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Czy pan minister – zwracam się do pana mini-
stra Grzegorza Witkowskiego – pragnie zabrać głos 
w sprawie tej ustawy? Nie.

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

dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie po-

rządku obrad o punkt: wyrażenie zgody na powołanie 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – i rozpatrzenie go 
jako punktu szóstego.

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

Nie słyszę głosów sprzeciwu.
Szanowni Państwo, wobec braku głosów sprzeci-

wu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję 
przyjął.

Szanowni Państwo, zatem przystępujemy do roz-
patrzenia punktu szóstego porządku obrad: wyra-
żenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli.

Przypominam, że zgodnie z art. 205 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm za zgodą 
Senatu.

Sejm powołał na to stanowisko pana Mariana 
Banasia, a uchwała Sejmu w tej sprawie zawarta jest 
w druku nr 1287.

Pragnę powitać bardzo serdecznie na posiedzeniu 
Senatu powołanego przez Sejm prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, pana Mariana Banasia.

Skąd będą pochodziły środki na ten cel? Środki 
przekazywane Funduszowi Żeglugi Śródlądowej 
będą pochodziły: z dotacji z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; z od-
setek z tytułu oprocentowania środków Funduszu 
Żeglugi Śródlądowej oraz odsetek od lokat banko-
wych okresowo wolnych środków Funduszu Żeglugi 
Śródlądowej; z przychodów z inwestycji okresowo 
wolnych środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej 
w papiery wartościowe emitowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery 
wartościowe określające świadczenia pieniężne 
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa 
lub Narodowy Bank Polski; z odsetek od kredytów 
preferencyjnych udzielanych ze środków Funduszu 
Żeglugi Śródlądowej, a także z darowizn i zapisów 
oraz wpływów z innych tytułów. Ale środki te mogą 
też pochodzić z dotacji celowej z budżetu państwa 
w wysokości określonej w ustawie budżetowej, prze-
kazywanej przez ministra właściwego do spraw że-
glugi śródlądowej. Ja pytałem pana ministra, jakie 
będą środki z budżetu, czy będzie uszczuplało to 
budżet. Minister powiedział, że na razie po prostu 
nie przewiduje się tej dotacji celowej z budżetu pań-
stwa, ale ustawa daje taką możliwość.

Na co te środki Funduszu Żeglugi Śródlądowej 
będą przeznaczane? Będą one przeznaczane: na 
kredyty preferencyjne; na refinansowanie zakupu 
składników wyposażenia statku; na wynagrodze-
nia prowizyjne przysługujące BGK z tytułu obsłu-
gi Funduszu Żeglugi Śródlądowej; na inne wydatki 
określone w planie finansowym Funduszu Żeglugi 
Śródlądowej związane z funkcjonowaniem Rady 
Żeglugi Śródlądowej oraz realizacją działań wska-
zanych w planie promocji żeglugi śródlądowej; na 
wpłaty na Fundusz Rezerwowy.

Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu 
Żeglugi Śródlądowej sprawować będzie Rada 
Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym 
banku będzie prowadzony Fundusz Rezerwowy uru-
chamiany w przypadkach przewidzianych w roz-
porządzeniu Rady nr 718/1999 z 29 marca 1999 r. 
w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozo-
wych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi 
śródlądowej. Ten Fundusz Rezerwowy składać się ma 
z 3 odrębnych rachunków: dla statków do przewozów 
ładunków suchych, zbiornikowców oraz pchaczy.

Przy ministrze właściwym do spraw żeglugi śród-
lądowej zostanie powołana specjalna Rada Żeglugi 
Śródlądowej jako organ opiniodawczo-doradczy. Do 
zadań tej rady będzie należało m.in. wydawanie opinii 
do wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego, 
o częściowe umorzenie kredytu preferencyjnego oraz 
o udzielenie zgody na zbycie statku.
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Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

(wicemarszałek M. Koc) jest w stanie funkcjonować. I, proszę państwa, piękno, 
które nas powinno zachwycać, a nie być odrażające, 
jak to nieraz bywa.

Kolejna rzecz, bardzo istotna, którą powinien się 
cechować każdy kandydat na takie stanowisko czy 
człowiek pełniący najwyższe funkcje w państwie, 
to kompetencje. Proszę państwa, przepracowałem 
w Najwyżej Izbie Kontroli przeszło 20 lat, od pro-
stego, najniższego stanowiska do doradcy prawnego, 
czyli od strony merytorycznej przeszedłem prawie 
wszystkie szczeble. Proszę państwa, miałem też za-
szczyt uczestniczyć w rządzie najpierw śp. premiera 
Jana Olszewskiego – wprawdzie krótko, bo to nie-
spełna pół roku trwało – a później w rządach Prawa 
i Sprawiedliwości w latach 2005–2007 i 2015–2019.

Za zaufanie i postawienie mojej kandydatury przez 
posłów Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa bar-
dzo dziękuję i uważam, że te zobowiązania… Tę za-
szczytną funkcję będę pełnił z największą godnością, 
zaangażowaniem, bezstronnością, bo powierzono mi 
tamte funkcje, właśnie podsekretarzy stanu, sekreta-
rza stanu, pozwolono mi realizować największy pro-
jekt reformy służb skarbowych i celnych, byłem rów-
nież ministrem finansów… Powierzono te funkcje, 
proszę państwa, osobie, która była bezpartyjna, więc 
za to jestem serdecznie wdzięczny. To dowodzi też, 
że PiS nie dzieli, ale łączy. I Zjednoczona Prawica. 
I myślę, że w nadchodzących wyborach Polacy dadzą 
temu wyraz.

Jeśli chodzi o dalsze predyspozycje, dal-
sze zamiary, to przede wszystkim uważam, że 
Najwyższa Izba Kontroli, jako najwyższy organ 
państwowy, powinna dostarczać Sejmowi, rzą-
dowi, prezydentowi najwartościowsze analizy, 
które wytyczają kierunki strategiczne państwa, 
aby w porę przeciwdziałać wszelkim nieprawidło-
wościom, wszelkim zmianom w złym kierunku. 
Najwyższa Izba Kontroli, która grupuje w dużej 
mierze naprawdę wysokiej klasy fachowców, po-
winna właśnie dawać taki materiał, abyśmy rze-
czywiście jak najlepiej przyczyniali się do rozwoju 
kraju, do tworzenia siły naszego państwa, aby 
się z nim liczono zarówno tu, w kraju, jak i za 
granicą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za dotychcza-

sową służbę ojczyźnie, a szczególnie za uszczelnie-
nie systemu podatkowego, dzięki czemu, Szanowni 
Państwo, wpływy chociażby z tytułu podatku VAT 
w 2018 r. zwiększyły się w stosunku do wpływów 
w 2015 r. o 50 miliardów zł.

Bardzo serdecznie dziękujemy, Panie Ministrze. 
(Oklaski)

Panie Ministrze, bardzo serdecznie pana witamy. 
(Oklaski)

Przypominam, że Senat przed podjęciem uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli może wezwać kandydata 
na to stanowisko do złożenia wyjaśnień i udzielenia 
odpowiedzi na pytania senatorów.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie panu Marianowi Banasiowi lub też poprosić 
go o złożenie wyjaśnień? Czy będą pytania do pana 
ministra? Nie.

Bardzo dziękuję.
Czy pan minister pragnie zabrać głos? Pytań do 

pana ministra nie ma, ale może…
(Głos z sali: Zgadza się.)
(Głos z sali: Nie dowiem się…)
(Oklaski)
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm  
Prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym powiedzieć kilka słów, jeśli chodzi 

o tak zaszczytne stanowisko, jakim jest stanowisko 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Otóż na stanowi-
sku prezesa Najwyższej Izby Kontroli, podobnie jak 
zresztą w przypadku wszystkich ważnych stanowisk 
państwowych, trzeba spełniać kilka wymogów, jest 
kilka cech, którymi każdy kandydat powinien się 
charakteryzować. Ważna jest tu przede wszystkim 
postawa etyczno-moralna, czyli to, co nazywamy 
ogólnie patriotyzmem, zamiłowaniem i miłością wła-
snej ojczyzny, to z jednej strony, z drugiej strony – 
kompetencja.

Chciałbym się odnieść do tego pierwszego wymo-
gu. Otóż, proszę państwa, ja swoim życiem dałem do-
wód tego, że dla mnie po Panu Bogu ojczyzna stanowi 
największą wartość. Kiedy Polska była w potrzebie, 
żyliśmy w systemie totalitarnym, odważyłem się, 
jak wielu innych Polaków, działać, aby tę sytuację 
zmienić, ryzykując życiem, zdrowiem, majątkiem. 
Jak państwo wiecie, nie tylko z mediów, ewentualnie 
z encyklopedii, zostałem też skazany na 4 lata wię-
zienia w tamtym okresie. Krótko mówiąc, ojczyzna 
i rodzina były dla mnie największymi wartościami. 
Krótko mówiąc, prawda, dobro i piękno. Prawda 
w Panu Bogu – uznaję, że to jest pierwsze, co powinno 
cechować każdego człowieka, szczególnie Polaka, bo 
nasza historia wiąże się z tym, co przynosi Dekalog, 
co przynosi Ewangelia. To dało nam, Polakom, siłę 
i potęgę. Dobro jako służba, służba najpierw rodzinie, 
potem narodowi i państwu, bo bez tego państwo nie 
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) wej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek. Druk senacki nr 1277 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 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji gra-
nicznej określającej przebieg linii granicy państwowej 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, 
podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o wsparciu finanso-
wym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi 
Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Druk senacki nr 1276 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 było za, 1 senator 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wsparciu finan-
sowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi 
Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Ogłaszam przerwę do dnia jutrzejszego do go-
dziny 9.30.

Informuję szanownych państwa, że głosowanie 
w tej sprawie zostanie przeprowadzone w dzisiejszym 
bloku głosowań.

Drodzy Państwo, teraz ogłaszam przerwę do go-
dziny 13.30. Odbędą się wtedy głosowania.

Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 08  

do godziny 14 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóste-

go porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Przystępujemy teraz do głosowania w sprawie wyra-
żenia przez Senat zgody na powołanie Mariana Banasia 
na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Kto jest za powołaniem na stanowisko prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli pana Mariana Banasia?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 60 było za, 12 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 3)

(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

wyraził zgodę na powołanie pana Mariana Banasia na 
stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Bardzo proszę – no, może jeszcze nie od tego mo-
mentu… – prezesa Najwyższej Izby Kontroli o podej-
ście do stołu prezydialnego. Chciałbym panu wręczyć 
uchwałę Senatu.

(Wszyscy wstają)
(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji gra-
nicznej określającej przebieg linii granicy państwo-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 14 minut 04)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Marek Pęk i Ma-
ria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dzień dobry państwu.
Ogłaszam przerwę do 9.45.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 28  

do godziny 10 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc i wyciszenie roz-

mów.
Pragnę państwu przypomnieć, że dziś przypa-

da trzydziesta dziewiąta rocznica zawarcia porozu-
mień sierpniowych, które zakończyły wydarzenia 
Sierpnia 1980 i zmieniły oblicze naszej ziemi.

Wznawiam obrady i bardzo proszę…
Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybu-
chu II Wojny Światowej – i rozpatrzenie tego punktu 
jako siódmego.

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 siódme-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów, zawarty jest w druku nr 1288, 
a sprawozdanie w druku nr 1288 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Jana Żaryna, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

(Senator Jan Żaryn: Prośba wielka o minutę tech-
nicznej przerwy…)

(Senator Kazimierz Kleina: No nie, same przerwy.)
No nie, minuta to nie, 30 sekund…
(Rozmowy na sali)
Tekst uchwały? Poproszę o tekst uchwały.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Alicja Zając: Z głowy… Profesor ma 

wszystko w głowie.)

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym państwu przedstawić sprawozdanie 

z prac komisji, która podjęła dzisiaj na swoim po-
rannym posiedzeniu decyzję o tym, by wnieść pod 
obrady projekt uchwały upamiętniającej osiemdzie-
siątą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Projekt 
ten został przyjęty jednomyślnie…

(Senator Marek Martynowski: Proszę…)
Już mam.
Rzecz jasna, dotyczy on jednego z najważniej-

szych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej historii 
XX wieku, czyli wybuchu II wojny światowej. Jeśli 
państwo pozwolą, to – obiecuję – tylko dwa zdania, 
nie więcej, wstępu, a potem odczytam treść projektu 
uchwały.

Wydaje mi się, że najgłębszą intencją wnioskodaw-
ców – mam nadzieję, że także wszystkich pań i pa-
nów senatorów – dotyczącą podjęcia tej uchwały jest 
stwierdzenie, że II wojna światowa wybuchła 1 wrze-
śnia 1939 r. i nie ma żadnej okoliczności, w związku 
z którą można byłoby tę datę zamienić, i że w wyniku 
tej napaści Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę 
zginęło co najmniej 60 milionów, a może nawet dużo 
więcej milionów, osób. To jest konstatacja bardzo 
ważna, która niesie ze sobą także bardzo ważną inter-
pretację, na dziś ważną, a mianowicie taką, że nie ma 
pokoju światowego, nie ma pokoju europejskiego bez 
wolnej i niepodległej Polski. I to jest wniosek płynący 
z tamtych wydarzeń historycznych. Jeżeli ktoś chce 
konstruować pokój i nie uwzględniać prawa Polski 
do suwerenności, to nie tylko się myli, ale jest współ-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 28)
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) ców. W pamięci pokoleń, jako symbol polskiego dąże-
nia do wolności, pozostanie Powstanie Warszawskie, 
które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnia 80. 
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i czci pamięć 
wszystkich poległych, zabitych i w innej formie repre-
sjonowanych obywateli Odrodzonej Polski w latach 
1939–1945.

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

Tak brzmi projekt tej uchwały. Bardzo proszę o, 
rzecz jasna, jednomyślne podjęcie uchwały i oddanie 
w ten sposób należnych honorów tym wszystkim, 
którzy walczyli o niepodległą Polskę, odrodzoną 
w 1918 r. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również pana senatora Jana 
Żaryna.

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

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

się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Czesław 

Ryszka złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wy-
buchu II Wojny Światowej.

Kto z państwa senatorów jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 65 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej.

(Głos z sali: 2 minuty przerwy.)
No, nie wiem czemu… Musimy ogłosić przerwę 

techniczną do 10.15.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale co się stało?)
Ale ponieważ nikt nie wyszedł, mogę, proszę pań-

stwa, skrócić tę przerwę do 10.11.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

odpowiedzialny za tak dramatyczne sprawstwo… za 
to, czym był wynik tejże wojny, czyli właśnie ponad 
60 milionów ofiar.

I druga sprawa, szalenie ważna, którą zresztą pod-
kreślamy w projekcie tej uchwały. Od pierwszego dnia 
– od 1 września 1939 r. – II wojny światowej towarzy-
szy jej zbrodnia ludobójstwa. Ta zbrodnia ludobójstwa 
obejmuje obywateli II Rzeczypospolitej, którzy zosta-
li jej poddani już wówczas, 1 września 1939 r. I także 
to ma wybrzmieć w tejże naszej uchwale.

A teraz, jeśli państwo pozwolą, przeczytam pro-
jekt.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej.

1 września 1939 roku o godz. 4.40 Niemcy zaatako-
wały Wieluń – miasto na zachodniej granicy przedwo-
jennej Polski. Kilka minut później niemiecki pancer-
nik «Schleswig-Holstein» ostrzelał polską placówkę 
wojskową w Gdańsku na Westerplatte. Wydarzenia 
te rozpoczęły atak nazistowskich Niemiec na Polskę, 
a tym samym II Wojnę Światową.

Była to jak dotychczas największa wojna światowa 
w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 wrze-
śnia 1945 (w Europie do 8 maja 1945). Teatr działań 
wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i po-
łudniowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część 
Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie 
uczestniczyło ponad 1,5 miliarda ludzi, w tym ponad 
100 milionów ludzi z bronią w ręku. Według różnych 
szacunków zginęło w niej co najmniej 60 milionów 
ludzi.

II Wojna Światowa spowodowała wiele ludzkich 
cierpień i przyniosła wiele zniszczeń. Było to zapla-
nowane ludobójstwo. Polska była krajem, w którym 
skala zniszczeń materialnych, w dziedzinie dóbr 
kultury oraz w strukturze społecznej była ogromna. 
Jej mieszkańcy poddani zostali licznym represjom 
takim, jak: egzekucje, przesiedlenia czy zabór mie-
nia. Miały one miejsce zarówno ze strony nazistow-
skich Niemiec, jak i Związku Sowieckiego, który 17 
września 1939 roku zaatakował Polskę od wschodu. 
Na terytorium Polski okupowanym przez Niemców 
działały niemieckie obozy koncentracyjne i zagła-
dy – miejsca, w których na niespotykaną wcześniej 
skalę dokonywano masowej eksterminacji ludności 
pochodzenia żydowskiego, ale również Polaków oraz 
wielu innych narodów.

Polacy walczyli z wrogiem w obronie granic swo-
jej Ojczyzny, ale też na wielu frontach wojny, m.in. na 
terytorium ZSRS, w Afryce, na licznych frontach eu-
ropejskich. Podczas niemieckiej i sowieckiej okupacji 
Polacy budowali struktury Państwa Podziemnego 
oraz chwytali za broń, aby wyzwolić się od najeźdź-
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Myślę, że ze względu na te wszystkie wątpliwo-
ści…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam…)

…ze względu na...

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale może pan na chwileczkę przerwać? 

Przepraszam, jeszcze jestem marszałkiem i mam 
prawo…

Panie Senatorze, bardzo proszę zmierzać do kon-
kluzji, bo nie prowadzimy debaty, tylko pan wyraża 
sprzeciw. Uzasadnił pan to krótko i to już jest wy-
starczające, tak że bardzo…

(Senator Aleksander Pociej: Tak, mamy jeszcze 
jeden…)

Ale później będzie debata, pan będzie mógł zabrać 
głos.

(Senator Aleksander Pociej: Mam…)
A teraz proszę tylko krótko uzasadnić i tyle, krop-

ka.
(Senator Aleksander Pociej: Właśnie próbuję krót-

ko uzasadnić.)
No ale pan robi to długo. Dlatego proszę o krótkie 

uzasadnienie.
(Senator Aleksander Pociej: Nawet nie minęły 

2 minuty. No, Panie Marszałku, niech mi pan da cza-
sami coś powiedzieć.)

Minęły…
(Senator Aleksander Pociej: Naprawdę nie je-

stem…)
Panie Senatorze, minęły 3 minuty.
(Senator Aleksander Pociej: Rozmawiamy już 

minutę.)
Panie Senatorze, minęły 3 minuty, które panu 

przysługują – kropka, amen. No, 3 minuty panu 
przysługują…

(Senator Aleksander Pociej: Bardzo proszę…)
…zgodnie z regulaminem.
(Senator Aleksander Pociej: W związku z tym, że 

mamy w planach jeszcze jedno posiedzenie i że były 
tak duże wątpliwości, również po waszej stronie, po 
stronie Prawa i Sprawiedliwości…)

Rozumiem. Panie Senatorze, ja szanuję czas swój 
i wszystkich pozostałych.

(Senator Aleksander Pociej: …bardzo bym prosił, 
żebyśmy nad tym procedowali za…)

Bardzo dziękuję panu senatorowi. Dziękuję bar-
dzo.

Przystępujemy zatem, proszę państwa, do głoso-
wania.

Rozumiem, że… Proszę państwa, powtórnie za-
dam pytanie dotyczące ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania 
środków finansowych w ramach systemów wsparcia 

(Rozmowy na sali)
Dobrze, to do 10.11…
Powracamy do obrad.
Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie po-

rządku obrad o punkty: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania 
środków finansowych w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zinte-
growanym systemem zarządzania i kontroli – i rozpa-
trzenie go jako punktu ósmego; ustawa o Państwowej 
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czyn-
ności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 – 
i rozpatrzenie go jako punktu dziewiątego; ustawa 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dzie-
siątego.

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

Proszę bardzo, pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój sprzeciw wynika z przebiegu pracy ko-

misji nad ustawą o Państwowej Komisji do spraw 
wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wo-
bec małoletniego poniżej lat 15. Panie Marszałku, 
nasze Biuro Legislacyjne nie miało czasu na spo-
rządzenie opinii. Została przedstawiona tylko 
opinia ustna.

Z dyskusji wynikało, że połowa senatorów 
miała bardzo poważne wątpliwości co do zapi-
sów tej ustawy – mówię o bardzo doświadczo-
nych i bardzo kompetentnych senatorach Prawa 
i Sprawiedliwości. Oni też mieli bardzo daleko 
idące wątpliwości co do tej ustawy. Ta ustawa zo-
stała, jak wynikało z naszej analizy, napisana – 
przepraszam za kolokwializm – na kolanie. Ona 
wywraca… ingeruje w sposób niedopuszczalny 
w działanie wymiaru sprawiedliwości. Moim zda-
niem daje ona również asumpt, podstawę do wycią-
gania daleko idących negatywnych wniosków co do 
funkcjonowania przez ostatnie 3 lata prokuratury. 
To jest moim zdaniem wotum nieufności w stosun-
ku do działań prokuratury.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to już, 
Panie Senatorze…)

Myślę, że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan senator już 

w tej chwili rozszerza…)

(sekretarz RM T. Szczegielniak)
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w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli

z programów w ramach PROW oraz z płatności bez-
pośrednich. Są to usprawnienia, zmiany te poprawia-
ją funkcjonowanie obecnie obowiązujących ustaw. 
Proszę Wysoką Izbę o poparcie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

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 widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Tak.)

Jest z nami pan minister Ryszard Zarudzki.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Zarudzki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak jak zostało to przedstawione, jest to ustawa 

o dość specyficznej nazwie, można powiedzieć: spec-
-ustawa. Dlatego jest to tak przedstawione, że doty-
czy kilku ustaw. Równocześnie zmieniamy ustawę 
o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020, ustawę o Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013, ustawę o funduszach 
promocji, ustawę o rolnictwie ekologicznym i ustawę 
o płatnościach bezpośrednich.

Te uproszczenia czy te ułatwienia dotyczą kilku spraw 
i ważne jest to, aby Wysoki Senat wiedział, czego dotyczy 
przedmiotowa ustawa. Jest ona wynikiem konsultacji 
z rolnikami, z organizacjami społecznymi, wynikiem 
naszych ministerialnych spotkań, także bezpośredniej 
pracy z grupami rolników, pracy agencji i ministerstwa 
w poszukiwaniu dobrych rozwiązań dla rolników.

Po pierwsze, co ustawa umożliwia? Umożliwia to, 
żebyśmy już od 16 października wypłacali rolnikom 
zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich oraz zaliczki 
z tytułu płatności obszarowych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli dopłaty do hektara, 
dopłaty do programów rolnośrodowiskowych, do zale-
siania, do płatności ONW, do płatności rolnośrodowi-
skowo-klimatycznych. Dzięki temu co roku ze względu 

bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zin-
tegrowanym systemem zarządzania i kontroli, a także 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie-
których innych ustaw.

I do tych 2 punktów nie mamy zastrzeżeń, nie 
ma zgłoszenia o nieprzyjmowanie mojej propozycji.

Teraz głosujemy nad moją propozycją. Ja proponu-
ję wprowadzenie do porządku obrad punktu: ustawa 
o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przy-
padków czynności skierowanych przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poni-
żej lat 15 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
dziewiątego.

Kto jest za moją propozycją?
Kto jest przeciwko tej propozycji?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 65 senatorów, 54 było za, 10 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że ten 

punkt również został umieszczony w porządku obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków 
finansowych w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego oraz w ramach działań objętych zintegro-
wanym systemem zarządzania i kontroli.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1289, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1289 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Proszę bardzo.

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

mam zaszczyt złożyć sprawozdanie z dzisiejszego 
posiedzenia komisji, na którym omówiliśmy ustawę 
o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia pro-
cesu wydatkowania środków finansowych w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach 
działań objętych zintegrowanym systemem zarzą-
dzania i kontroli.

Szanowna komisja nie wniosła żadnych uwag 
i prosi Senat, aby przyjął projekt uchwały, czyli usta-
wę bez poprawek.

Długiej dyskusji nie było. Wiele zmian propono-
wanych w tej ustawie wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom rolników, którzy mają możliwość korzystania 

(marszałek S. Karczewski)
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) i Sprawiedliwości w 3 kolejnych latach… Oczywiście 
były trudne warunki, ale zrobiliśmy wszystko, żeby 
zaliczki dla rolników były i w 2016, i w 2017, i w 2018 r. 
W 2019 r. też będą, od 16 października ‒ już o tym wcze-
śniej mówiłem. Zawsze jednak był problem z rolnikami 
ekologicznymi, ponieważ certyfikacja tych gospodarstw 
trwała do 30 listopada i nie wszystkie gospodarstwa 
mogły dostać zaliczkę. W tej chwili mamy tu takie usta-
wowe rozstrzygnięcie, że to certyfikowanie musi się 
zakończyć 1 października, co oznacza, że w tym okresie 
będą mogły być zrealizowane zaliczki dla prawie 20 ty-
sięcy gospodarstw. Chodzi o to, aby wspierać też ten 
ważny kierunek, jakże dla nas istotny, jakim jest rozwój 
rolnictwa ekologicznego, aby wspierać te gospodarstwa.

Oczywiście jest jeszcze uproszczenie zasad doty-
czących uczestników funduszu promocji produktów 
rolno-spożywczych. Tu też jest pewna zmiana.

I jeszcze jedno: mianowicie skracamy z roku do 
pół roku… Obniżamy też wymóg punktowy dla do-
radców. Wiemy, jak w doradztwie jest to ważne. Dużo 
osób odeszło z doradztwa, ale też dużo przyszło w ich 
miejsce, bo musieliśmy ten brak uzupełnić. Do tej 
pory potrzeba było roku, żeby ktoś został kwalifiko-
wanym doradcą. Skracamy to do pół roku. I skracamy 
pewne… Oczywiście biorę za to odpowiedzialność 
jako odpowiadający za doradztwo rolnicze – będzie to 
bez szkody dla jakości doradztwa. Skracamy te okre-
sy, aby umożliwić rolnikom pełną możliwość obsługi 
doradczej w tej dość trudnej sytuacji. Doradztwo bu-
dujemy, doradztwo jest w fazie transformacji i musi-
my tu przyjąć skuteczne narzędzia.

I ostatnia rzecz, która wynikła podczas pracy komisji 
sejmowej. Były to poprawki poselskie. Wprowadziliśmy 
przepisy zmieniające ustawę o identyfikacji i rejestracji 
zwierząt. Mówimy o działaniach w zakresie dobrosta-
nu. Działanie „Dobrostan zwierząt” wprowadzamy od 
15 marca 2020 r., ale rolnicy muszą się przygotować. 
Mianowicie chodzi o to, że do tej pory była… Będą 
możliwe dopłaty do loch, ale lochy muszą być zareje-
strowane indywidualnie w agencji restrukturyzacji. Do 
tej pory były siedziby stada. One muszą być – jakby to 
powiedzieć? – namaszczone. Te sztuki będą w ramach 
systemu. I stąd rolnicy… Skoro ustawa wejdzie w życie 
z dniem 1 października, będzie tu dostateczny czas na 
to, żeby to robić nie na ostatnią chwilę, tylko z wyprze-
dzeniem, żeby doradcy mogli pomóc i aby rolnicy reje-
strowali lochy, które będą uwzględnione w systemie. To 
jest bardzo dobre rozwiązanie dla rolników. Działanie, 
nad którym pracujemy, to jest jeden z kilku elementów. 
Bez wnikania w szczegóły powiem, że będą jeszcze 
zmiany ustaw i rozporządzeń. Dzisiaj wprowadzamy 
tylko kierunkowe, podstawowe ułatwienie, które daje 
nam podstawę do dalszej pracy.

Bardzo proszę Wysoki Senat o wsparcie dla rolnic-
twa. Myślę, że będzie tu zgoda zarówno po jednej, jak 
i drugiej stronie sceny politycznej. Bardzo dziękuję.

na trudne warunki wypłacaliśmy… W tej chwili to już 
nie będzie obowiązywało, od 16 października nie będą 
musiały wystąpić trudne warunki, żeby rolnikom wy-
płacać w odpowiedniej wysokości za dany rok zaliczki. 
W tej chwili mogę zadeklarować, że na rzecz rolników 
w ramach płatności bezpośrednich od 16 października 
do 30 listopada będziemy wypłacać zaliczki w wyso-
kości 70% ‒ w tym roku tyle. Jak któryś z rolników 
otrzymał płatności w wysokości 10 tysięcy, to dostanie 
7 tysięcy zł wsparcia na zakup środków do produkcji, na 
odtworzenie majątku podstawowego ‒ a ze względu na 
suszę jest bardzo istotne, aby mieć płynność finansową. 
Wspieramy w ten sposób rolników. W skali kraju, w ska-
li całego budżetu będą tego, można powiedzieć, daleko 
idące konsekwencje, ponieważ 10 miliardów zł trafi do 
końca listopada do kieszeni rolników. Ale wiedzmy też, 
że tak duże kwoty oznaczają 8‒10 tysięcy na gospodar-
stwo i że prawie 700 czy 800 tysięcy gospodarstw otrzy-
ma właśnie to szybkie wsparcie do końca roku. Jest to 
absolutnie uprawnione i myślę, że Wysoki Senat wyrazi 
pełną akceptację dla tego typu działań, ponieważ one 
wspierają rolników, szczególnie w tej trudnej sytuacji.

Poza tym porządkujemy pewne sprawy. W ustawie 
zapisano, że w przypadku posiadania gruntów państwo-
wych czy gruntów należących do parków narodowych, 
czy do samorządów, przy składaniu wniosku o płatności 
bezpośrednie wymagany jest tytuł prawny do działek 
rolnych zgłaszanych do płatności bezpośrednich, do 
płatności obszarowych w ramach programu rozwoju. 
Do tej pory był ten wymóg posiadania gruntów tyl-
ko i wyłącznie, jeśli chodzi o mechanizmy Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Rozszerzamy to na 
wszystkie grunty państwowe. Myślę, że to porządkuje 
tę sprawę i jest też dużym krokiem w kierunku tego, 
żeby wyczyścić różne patologie, które miały miejsce. 
Jesteśmy tutaj rozważni, jesteśmy też uważni i słuchamy 
uwag, które zostały w tej sprawie zgłoszone.

Następnie są zmiany techniczne, dotyczące nada-
nia współmałżonkom numeru identyfikacyjnego. Do 
tej pory było tak, że nie można było tego zrobić i nie 
można było z pewnych programów, szczególnie pro-
gramów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ko-
rzystać. Rolnicy współmałżonkowie nie mogli z tego 
korzystać, a od tej chwili będzie taka możliwość, że 
w gospodarstwie rolnym będą 2 numery ‒ po pierw-
sze, rolnik mąż prowadzący gospodarstwo i ubiegają-
cy się o to wsparcie w ramach płatności bezpośrednich 
będzie miał nadany numer gospodarstwa, a po drugie 
‒ żona, która nie ma uprawnień do płatności, ale ma 
uprawnienia do innych programów. To jest racjonalne 
wsparcie. Likwidujemy to, co było niemożliwe, tak 
żeby ten dostęp do funduszy był większy.

I kolejna rzecz: rolnicy, którzy otrzymywali za-
liczki od piętnastego… A przypomnę, że rząd Prawa 
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Komisja będzie prowadzić czynności mające na 
celu wyjaśnienie przypadków nadużyć seksualnych 
stanowiących czynności skierowane przeciwko wol-
ności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich 
poniżej lat 15. Przedmiotem zainteresowania komisji 
będzie także identyfikacja zaniedbań i zaniechań or-
ganów państwa, a także organizacji pozarządowych, 
podmiotów i instytucji prowadzących działalność 
edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną 
i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i lecze-
niem, a także samorządów zawodowych, Kościołów 
oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych 
osób prawnych oraz osób prywatnych, w zakresie 
ich wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych.

Komisja będzie składać się z 7 członków – 3 bę-
dzie powoływał Sejm, 1 będzie powoływał Senat, 
będzie także przedstawiciel prezydenta, premiera oraz 
rzecznika praw dziecka. W uzasadnieniu są także 
informacje, jakie kryteria będzie musiała spełniać 
osoba, która będzie kandydatem na członka komisji.

Jak czytamy w uzasadnieniu, wpis w rejestrze 
osób, w stosunku do których państwowa komisja 
do spraw wyjaśniania… W stosunku do osób, które 
w tym rejestrze będą wpisane, nie będzie… No, ten 
wpis nie będzie stanowił wymierzenia kary ani in-
nego środka karnego, będzie spełniał jedynie funkcję 
prewencyjną.

Rzeczywiście, jak już była mowa, podczas obrad 
komisji odbyła się dosyć burzliwa dyskusja. Biuro 
Legislacyjne zaproponowało poprawki, zabierali głos, 
a także wnosili wiele poprawek senatorowie, m.in. 
mecenas… pan senator Pociej, pan senator Żaryn, 
panowie senatorowie Seweryński, Cichoń. Padł wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Komisja gło-
sowała z takim wynikiem, że 4 senatorów było za, 
3 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. W związku 
z tym w imieniu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Antoni Szymański.
Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Przybyli Goście! Po pierwsze, chciałbym zapytać, kto 
jest autorem tej ustawy.

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? Nie.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: 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 dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o Państwowej 
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czyn-
ności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1290, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1290 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Rafała Ambrozika, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie z prac ko-

misji nad ustawą o państwowej komisji do spraw 
wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletnich poniżej piętnastego roku życia.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy, jest to ko-
lejny element walki państwa z istniejącym problemem 
przestępczości na tle seksualnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem pokrzywdzonych, którzy w chwi-
li popełnienia czynów zabronionych skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie 
ukończyli piętnastego roku życia.

W obowiązującym stanie prawnym nie ma środ-
ków, które umożliwiają dochodzenie swoich praw 
przez ofiary, które dopiero jako osoby dorosłe mają 
warunki i odwagę mówić o doznanych w dzieciń-
stwie krzywdach. W takich przypadkach ściganie 
sprawców z uwagi na upływ terminu przedawnienia 
karalności jest niemożliwe. Zasady współżycia spo-
łecznego nakazują jednak otoczyć te osoby szczególną 
troską i przywrócić im godność.
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(senator A. Szymański) cielski zakaz podejmowania współżycia seksualnego 
przed piętnastym rokiem życia. Czynności te nie są 
i nie powinny być penalizowane, a tym bardziej nie 
powinny być przedmiotem postępowania komisji”.

Czy pan senator mógłby się odnieść do tej uwagi 
rzecznika praw dziecka?

Senator Rafał Ambrozik:

Myślę, że w podobnym duchu wypowiadali się nie-
którzy senatorowie podczas pracy komisji, twierdząc, 
że ta ustawa zbyt szeroko odnosi się do… Właściwie 
zbyt szeroko odnosi się do możliwości pomówienia 
danej osoby za jakieś czyny, które były w przeszłości.

(Senator Antoni Szymański: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Marek Pęk:

Pani senator Barbara Zdrojewska.
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja chciałabym zapytać… W związku z nagłą 

procedurą i z tym, że nie mieliśmy okazji zapoznać 
się z opinią biura – do tego momentu nie mam na 
piśmie opinii Biura Legislacyjnego – chciałabym, 
żeby pan nam pomógł i w ogóle wyjaśnił tę ustawę, 
wyjaśnił np. to, czy rozmawialiście państwo na po-
siedzeniu komisji o tym, czy ustawa o państwowej 
komisji przewiduje penalizację, jeśli chodzi o osoby 
powyżej piętnastego roku życia. Może przeczytam 
tu opinię Sądu Najwyższego: „Już na wstępie należy 
wszelako podnieść, że warto rozważyć rezygnację 
z ograniczenia szczególnej ochrony pokrzywdzonych 
do przypadków wykorzystania seksualnego małolet-
nich poniżej 15 lat. Dla przykładu przywołana w uza-
sadnieniu projektu Konwencja o Prawach Dziecka 
z 1989 r. definiuje w art. 1 dziecko jako istotę ludzką 
poniżej 18 roku życia. Nie we wszystkich znamio-
nach przestępstw rozdziału XXV k.k. zawężono zaś 
kryminalizację do wykorzystania dziecka poniżej 
15 roku życia”. Czy mógłby się pan do tego odnieść? 
Dziękuję.

Senator Rafał Ambrozik:
Ustawa wprost precyzuje, w przypadku jakich 

przestępstw i wobec kogo będzie stosowana, czyli 
wobec małoletniego poniżej lat 15. Aczkolwiek, jeżeli 
pani senator uważa, że należy ten wiek podnieść, to 
może pani złożyć stosowną poprawkę.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja pytam, czy pań-
stwo rozważali też opinię Sądu Najwyższego.)

Nie, nie było mowy na ten temat.

Po drugie: czy w posiedzeniu komisji uczestniczył 
rzecznik praw dziecka? A jeżeli nie uczestniczył, to 
chciałbym zapytać, czy jego opinia została przed-
stawiona podczas posiedzenia komisji. Pytam o to 
dlatego, że ta opinia – mam tu przed sobą tę opinię, 
ona liczy 14 stron – jest niezwykle krytyczna wobec 
rozwiązań procedowanej dziś ustawy. Ona potwier-
dza potrzebę rozwiązań tego problemu i tego obszaru, 
ale w odniesieniu do zaproponowanych rozwiązań jest 
bardzo krytyczna.

To są 3 pytania, potem jeszcze dodatkowe zadam. 
Prosiłbym może o odpowiedź na te pierwsze pytania.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Rzecznik praw dziecka ani jego przedstawiciel nie 

brał udziału w posiedzeniu komisji. Projekt ustawy 
wniósł prezes Rady Ministrów.

Jeśli chodzi o trzecie pytanie… Proszę je powtó-
rzyć.

(Senator Antoni Szymański: Czy komisja zapozna-
ła się z opinią złożoną przez rzecznika praw dziecka 
w sprawie tej ustawy?)

Nikt tej opinii nie przedstawiał podczas posiedze-
nia komisji. Nie wiem, czy poszczególni członkowie 
mieli dostęp do takiej opinii, czy nie mieli. Ja w każ-
dym razie o takiej opinii nie słyszałem.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dobrze.
Panie Senatorze, pan jeszcze chciał dopytać, tak?
Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Tak, chciałbym dopytać. Rzecznik wskazuje tu na 

wiele mankamentów, m.in. nieprawidłowe czy nie-
właściwe i zbyt szerokie określenie przestępstwa, 
które będzie badane. Skutki, które wymienia, są 
bardzo dramatyczne. Zacytuję tutaj fragment opinii 
rzecznika praw dziecka: „Definicja jest bardzo sze-
roka i obejmuje wiele czynności przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności, które nie są spenalizowane. 
Przykładowo za czynność przeciwko obyczajności 
może być potraktowane używanie wulgaryzmów 
o konotacjach seksualnych czy sama rozmowa o sek-
sie. Paradoksalnie za czynność naruszającą wolność 
seksualną może być uznany” – w kontekście tej de-
finicji zaproponowanej w tej ustawie – „nawet rodzi-
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i godności, aby nie było tak, że wstydzą się właśnie 
ci, wobec których popełniono przestępstwo. Chodzi 
o to, aby wstydzili się ci, którzy dopuścili się tych 
ohydnych i bulwersujących czynów.

Przy czym należy zauważyć, że w wyjaśnianiu 
nadużyć seksualnych wobec dzieci ustawa nie ograni-
cza się do jednej grupy zawodowej czy społecznej, jak 
być może chcieliby niektórzy – dotyczy wszystkich 
tych, którzy dopuścili się tych czynów, bez względu 
na wykonywany zawód, wykształcenie czy przyna-
leżność do określonej grupy społecznej.

Szanowni Państwo, na mocy procedowanej dzisiaj 
ustawy powstanie państwowa komisja mająca na celu 
wyjaśnienie przypadków nadużyć seksualnych wobec 
małoletnich poniżej lat 15. Przedmiotem zaintereso-
wania komisji będzie również identyfikacja zaniedbań 
i zaniechań organów państwa, a także organizacji po-
zarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących 
działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, 
kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczyn-
kiem, leczeniem, a także samorządów zawodowych, 
Kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym 
kościelnych osób prawnych oraz osób prywatnych, 
w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć sek-
sualnych. 

Komisja, tak jak powiedział pan senator spra-
wozdawca, składać się będzie z 7 członków. Będą 
oni powoływani następująco: 3 członków powoła 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 1 członka – Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 1 członku powołają tak-
że odpowiednio prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
prezes Rady Ministrów i rzecznik praw dziecka. 
Członkami komisji powinny zostać osoby o najwyż-
szym stopniu zaufania, wiedzy merytorycznej oraz 
bogatym doświadczeniu zawodowym w tematyce 
związanej z działalnością komisji. Stąd członkiem 
komisji może zostać osoba, która spełni określone 
w ustawie kryteria, w tym posiadanie wyższego wy-
kształcenia prawniczego, medycznego lub psycholo-
gicznego. Wśród podmiotów, które mogłyby zgłaszać 
kandydatów na członków komisji, wskazano rów-
nież takie podmioty, jak Naczelna Rada Adwokacka, 
Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada 
Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów przy 
Prokuratorze Generalnym, Naczelna Izba Lekarska, 
Krajowa Izba Psychologów oraz organizacje poza-
rządowe, których zadania statutowe przez okres co 
najmniej 2 lat obejmowały działania związane z pra-
wami dzieci, szczególnie działania związane z ochro-
ną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy 
seksualnej. Kadencja komisji trwać będzie 7 lat. Do 
obsługi komisji utworzony zostanie urząd komisji.

Szanowni Państwo, postępowanie przed komi-
sją odbywać się będzie po zgłoszeniu do komisji 
podejrzenia o popełnienie nadużycia seksualnego. 
Możliwość dokonania tego zgłoszenia będzie miał 

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do senatora spra-

wozdawcy? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania rządu w toku prac parlamentarnych 
został upoważniony wiceprezes Rady Ministrów, pan 
Jacek Sasin.

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

Na posiedzeniu Senatu jest obecny podsekre-
tarz stanu w KPRM, sekretarz Rady Ministrów, pan 
Tomasz Szczegielniak.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Jeszcze tylko pragnę zauważyć, że wraz z panem 

ministrem jest prezes Rządowego Centrum Legislacji, 
pani Jolanta Rusiniak, która też jest do dyspozycji 
państwa senatorów.

Bardzo proszę.

Sekretarz Rady Ministrów  
Tomasz Szczegielniak:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że przedsta-

wię ogólne założenia dotyczące ustawy. Jeżeli chodzi 
o pytania, które mogą się pojawić w trakcie dyskusji, 
to będę również prosił o zabranie głosu panią prezes 
Jolantę Rusiniak.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić ustawę o Państwowej 

Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i oby-
czajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Ustawa 
ta jest przede wszystkim wyrazem reakcji państwa na 
olbrzymie oczekiwanie społeczne, aby jak najszybciej 
zadośćuczynić tym wszystkim, którzy jako małoletni 
zostali pokrzywdzeni przestępstwami pedofilskimi, 
a sprawcy tych karygodnych czynów ze względu na 
upływ czasu i przedawnienie pozostają anonimowi 
i bezkarni.

Poczucie sprawiedliwości nakazuje, aby żadne 
działanie skierowane przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności dzieci mimo upływu lat nie było chro-
nione tajemnicą i nie ulegało zapomnieniu. Ofiary, 
które dopiero jako osoby dorosłe, po ukończeniu 30 
lat, mają odwagę mówić o doznanych w dzieciń-
stwie krzywdach, pozostają niestety często w po-
czuciu naruszenia ich czci, praw i godności z uwa-
gi na brak możliwości ścigania sprawców właśnie 
z powodu upływu terminu przedawnienia. Należy 
zrobić wszystko, aby przywrócić im to poczucie czci 
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(sekretarz T. Szczegielniak) przygotowawcze co do wszystkich spraw rozpatrywa-
nych w zakresie nadużycia seksualnego, a także ma 
prowadzić działalność o charakterze edukacyjnym 
i prewencyjnym.

Jeśli chodzi o monitorowanie tych czynności, to 
od razu chciałbym się tutaj odnieść do tego, co powie-
dział pan senator Pociej: nie jest to żaden nadzór nad 
pracami prokuratury ani żadne niewyrażenie wotum 
zaufania prokuratorowi generalnemu.

Najważniejszym zadaniem z zakresu działalności 
edukacyjnej i prewencyjnej będzie przygotowanie 
corocznego raportu opartego na prowadzonej dzia-
łalności. Najistotniejszym elementem raportu będą 
zawarte w nim wnioski i rekomendacje dla organów 
państwa oraz organizacji i podmiotów w zakresie 
zapobiegania nadużyciom seksualnym i zwalczania 
ich oraz podejmowania działań umożliwiających 
pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych 
nadużyć. Ponadto w ramach zadań komisji będzie 
ona mogła opiniować projekty aktów normatywnych 
dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania naduży-
ciom seksualnym. Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o szczegółowe 
pytania, to poproszę panią prezes o odniesienie się 
do nich, jeżeli takie będą. Chciałbym jeszcze tylko 
powiedzieć, odnosząc się do prac, do procedowa-
nia ustawy w komisji, że rzeczywiście były uwagi, 
ale myślę, że większość z nich została wyjaśniona 
w trakcie prac komisji. Prosiłbym o uwzględnienie 
tego, że ustawa jest ustawą oczekiwaną, ustawą bar-
dzo ważną, ustawą mającą na celu przede wszystkim 
ochronę praw dzieci, które teraz często – już jako 
osoby dorosłe – cały czas pozostają w traumie. Mamy 
nadzieję, że ta ustawa zadośćuczyni wszystkim tym 
krzywdom, których dzieci doznały, a które nie zostały 
w sposób właściwy wyjaśnione. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Czy pani prezes chce zabrać głos teraz, czy do-

piero jak pojawią się 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 Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Pani Prezes! Panie i Panowie 

Senatorowie! To będzie pytanie podobne do tego, 
które zadawałem panu senatorowi sprawozdawcy. 
Ja, podobnie jak – tak myślę – większość senatorów, 

każdy. Zgłoszenie będzie można kierować pisem-
nie, za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej oraz ustnie do protokołu. Po dokonaniu takiego 
zgłoszenia – pragnę to podkreślić – komisja będzie 
je niezwłocznie przekazywać prokuratorowi proku-
ratury właściwej ze względu na miejsce zamieszka-
nia osoby poszkodowanej. W przypadku wydania 
prawomocnego postanowienia o odmowie wszczę-
cia albo umorzeniu postępowania ze względu na 
przedawnienie karalności przestępstwa prokurator, 
a w postępowaniu sądowym właściwy sąd, będzie 
miał obowiązek przekazać komisji akta sprawy. Z akt 
tych będzie wynikała osoba sprawcy oraz istnienie 
znamion przestępstwa, ale samo postępowanie karne, 
niestety, z uwagi na kwestie formalnoprawne, czyli 
np. upływ biegu przedawnienia, nie będzie mogło być 
dalej prowadzone. W tej sytuacji rolą komisji, z uwagi 
na jej prewencyjny charakter działania, będzie bada-
nie sprawy w celu ustalenia, czy wystąpił przypadek 
nadużycia seksualnego i ewentualnie w konsekwencji 
tego dokonanie wpisu tej osoby, która będzie wskaza-
na w aktach jako sprawca. Zgodnie z doktryną – pra-
gnę to podkreślić – i orzecznictwem przedawnienie 
uchyla karalność czynu, choć nie odbiera czynowi 
charakteru przestępnego. Ustanie karalności nastę-
puje z mocy prawa i jest niezależne od woli stron 
postępowania oraz organu go prowadzącego, stanowi 
wyłącznie konsekwencję upływu czasu kalendarzo-
wego. Niedopuszczalne staje się wówczas wymierze-
nie jakiejkolwiek kary lub innego środka karnego, 
stąd też wpis w rejestrze nie stanowi wymierzenia 
kary ani nie jest żadnym środkiem kary. Stanowi 
jedynie formę prewencji ogólnej.

Postanowienie o wpisie w rejestrze komisji do-
ręcza ona osobie poszkodowanej i osobie wskazanej 
jako sprawca w aktach sprawy. Ustawa przewidu-
je, że osoba wskazana jako sprawca w aktach może 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia 
o wpisie w rejestrze wnieść odwołanie od tego posta-
nowienia do sądu okręgowego właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania tej osoby. Przy tym pragnę 
jeszcze powiedzieć, że postanowienie o wpisie jest 
oczywiście poprzedzone odpowiednią procedurą i od-
powiednim postępowaniem przed komisją z udziałem 
świadków i biegłych; komisja może również zlecić 
dokonanie określonych czynności prokuratorowi. 
Procedura ta, a w szczególności możliwość wnie-
sienia odwołania do sądu pozwoli osobie wskazanej 
w postanowieniu na ochronę dobrego imienia w po-
stępowaniu cywilnym, zapewniając jej tym samym 
gwarancję prawa do sądu.

Szanowni Państwo Senatorowie, komisja ma zaj-
mować się również monitorowaniem czynności po-
dejmowanych przez organ prowadzący postępowanie 



39

84. posiedzenie Senatu w dniu 31 sierpnia 2019 r.
Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej  

i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

(senator A. Szymański) ma. Nie ma tu takiej materii, co do której niezgod-
ność z konstytucją zarzuca pan rzecznik. Wynikać 
to może z braku czasu. No, rzeczywiście było mało 
czasu na dokładne zapoznanie się z treścią przedkła-
danej propozycji. Otóż, Szanowni Państwo, procedura 
wyjaśniania przypadków przedawnionych dotyczy 
tylko tej materii, co do której prokurator albo sąd 
wydał postanowienie o umorzeniu sprawy z powo-
du przedawnienia. Co to oznacza? To oznacza, że 
jest negatywna przesłanka procesowa prowadzenia 
postępowania karnego. W aktach sprawy jest stwier-
dzony sprawca i są wskazane znamiona czynu, więc 
wiadomo, że ten czyn przestępczy był. Nie można 
tylko doprowadzić do wyroku skazującego… No, nie 
przesądzajmy, ale tak to już jest. I tylko te przypad-
ki są przedmiotem działań wyjaśniających komisji. 
Uwagi rzecznika dotyczyły jakiejś niezidentyfiko-
wanej sfery, w której on czuł zagrożenie, ale takimi 
przypadkami komisja, zgodnie z ustawą, w ogóle nie 
będzie się zajmować.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan marszałek Michał Seweryński.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam do pani minister prośbę o wyjaśnienie na-

stępującej kwestii. Według ustawy do już istniejącego 
Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 
na mocy postanowienia komisji, którą powołujemy, 
będzie można wpisywać sprawców nadużyć sek-
sualnych, które już się przedawniły. Zarazem nie 
będzie można sprawcy takiego nadużycia uznać za 
przestępcę, bo nie ma odpowiedniego trybu postę-
powania, kiedy obowiązuje przedawnienie. A więc 
w konsekwencji będzie tak, że ktoś, kto nie może 
być w świetle prawa uznany za sprawcę przestęp-
stwa na tle seksualnym, będzie mógł być wpisany do 
rejestru sprawców takich przestępstw. Jak wyjaśnić 
tę sprzeczność? Dla mnie to jest pewna sprzeczność, 
więc chciałbym, żeby to zostało wyjaśnione. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Szanowny Panie Marszałku! Żeby wyjaśnić do-

kładnie tę dość złożoną materię, należy wczytać się 
w ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestęp-

nie miałem okazji zapoznać się jeszcze z drukiem 
i wyrobić sobie osobistego zdania, ale zapoznałem 
się z opinią rzecznika praw dziecka. W tej opinii 
oczywiście potwierdza się wagę przyjęcia nowych 
rozwiązań prawnych w tym obszarze – to chyba nie 
ulega wątpliwości – jednak zauważa się, że całość 
ustawy jest bardzo niedopracowana i w związku 
z tym będzie miała konsekwencje nie takie, jakich 
byśmy oczekiwali. Rzecznik wskazuje na rozległość 
definicji i samo określenie tego, co będzie badane 
i co jest przestępstwem, wskazuje również w swojej 
opinii na mankamenty konstytucyjne. Czy mogłaby 
się pani odnieść do całej tej opinii? Ona liczy 14 stron, 
a moje pytanie musi być krótkie, więc nie mogę tutaj 
scharakteryzować całej opinii, ale jest tam również 
szereg propozycji dotyczących tego, jak tę ustawę 
w określonych kierunkach zmienić. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Szanowny 

Panie Senatorze, ja znam treść opinii rzecznika praw 
dziecka. Rzecznik praw dziecka zaproponował za-
sadniczo 3 zmiany koncepcyjne. Po pierwsze, za-
proponował, aby komisja była obsługiwana nie przez 
nowo utworzony urząd, tylko przez jego urząd, urząd 
obsługujący rzecznika praw dziecka. Ta propozycja 
nie została uwzględniona, ponieważ istotą projektu 
– i w jednym z pierwszych artykułów ustawy to się 
stanowi – jest to, że komisja jest organem niezależ-
nym od jakichkolwiek innych organów. Przyjęliśmy 
takie założenie, sprawdzone, że aby komisja mogła 
utrzymać ten walor niezależności od wszystkich 
innych organów, musi mieć własny urząd, własną 
część budżetową, własne zaspokajanie potrzeb, a nie 
pośrednio – przez urząd obsługujący inny urząd. To 
nie służyłoby niezależności tego organu.

Druga część dotyczyła zmiany nie procedury cy-
wilnej, tylko procedury administracyjnej, co absolut-
nie też nie mogło zostać uwzględnione ze względu 
na istotę sprawy. W procedurze cywilnej są już po-
stępowania o naruszenie dóbr osobistych, w których 
sąd, bez stwierdzania winy, stwierdza, czy zostało 
naruszone dobro, nawet takie jak nietykalność cie-
lesna. Procedura administracyjna charakteryzuje się 
zaś podległością, nadrzędnością organu. Tu takiej 
sytuacji prawnej nie ma.

Pozostała część uwag – zwłaszcza to, co pan se-
nator cytował – dotyczy materii, której w ustawie nie 
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(prezes J. Rusiniak) idące wątpliwości dotyczące artykułów, które suge-
rują nawiązywanie do potocznej nazwy „wiedział 
i nie powiedział”. To miałaby być objęte ewentualnym 
ściganiem przez komisję. Chodzi o nieinformowanie 
o możliwości podejrzenia popełnienia jakiekolwiek 
przestępstwa, niezależnie od tego, jak definiować to 
ewentualne podejrzenie.

To jest jedna kwestia, moim zdaniem, za daleko 
idąca, jeśli chodzi o różnicę interpretacyjną między 
członkami komisji a osobą, która miałaby to inter-
pretować, tym bardziej że za fałszywe doniesienie 
można być – słusznie, rzecz jasna – pociągniętym 
do odpowiedzialności.

Ale mamy też do czynienia z bardzo konkretnym 
zjawiskiem. Wiemy, że ustawa została wywołana kon-
kretnymi wydarzeniami, filmem i dyskusją. Jak ma 
się zachować np. kapłan, który podczas spowiedzi 
otrzymuje informacje, których nie może przekazy-
wać, i wiadomo, że nie będzie korzystał z tego prawa? 
Nie widzę tu zabezpieczenia dla tego typu problemów 
sumienia.

Ja podaję ten drastyczny przykład, bo on jest 
oczywiście najbardziej znany, ale można podać inne 
przykłady takich sytuacji moralnych, w których się 
człowiek znajdzie i w których będzie musiał, zgodnie 
ze swoim sumieniem, odmówić uczestnictwa w pro-
cesie, że tak powiem, działania zgodnie z prawem 
stanowionym.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Po kolei.
Ja już pośrednio udzieliłam odpowiedzi panu mar-

szałkowi, ale powtórzę tu artykuł zawarty w ustawie. 
Cały rozdział „Postępowanie wyjaśniające” tego do-
tyczy. „W przypadku wydania prawomocnego posta-
nowienia o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu po-
stępowania ze względu na przedawnienie karalności 
przestępstwa pedofilii prokurator albo właściwy sąd 
przekazuje sprawę Komisji”. To są tylko te przypadki, 
którymi zajmuje się komisja w swoim postępowaniu. 
Nie dotyczą jej żadne inne przestępstwa. Ona nie 
prowadzi żadnych wyjaśnień w kwestii niezawiado-
mienia o możliwości.

Ja pragnę przypomnieć, że w kodeksie karnym 
jest art. 240, który stanowi, że karalny jest czyn… 
Wymienione są tu artykuły kodeksu. Chodzi o nieza-
wiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
terroryzmu i innych przestępstw, również przestępstw 
pedofilii.

Jeżeli przychodzi osoba… Osoba ma wybór: albo 
pójdzie do prokuratora i zgłosi, że ktoś wiedział, a nie 
zawiadomił, i wtedy prokurator podejmuje czynności, 
albo… A jeżeli taka osoba przyjdzie do komisji, to 
komisja tylko spisze zawiadomienie i prześle je do 

czością na tle seksualnym, czyli w ustawę, która sta-
tuuje ten rejestr. Podkreślę: ustawa mówi, że jest to 
środek ochrony. Ten dziś obowiązujący rejestr jest 
środkiem ochrony, a nie żadną sankcją, żadnym środ-
kiem karnym. Ustawa, o której mówię, posługuje się 
pojęciem… Nie jest to rejestr skazanych wyrokiem 
sądu, tylko jest to rejestr, który nosi nazwę Rejestr 
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Osoba 
wpisana do niego odpowiednim postanowieniem… 
To dotyczy również osoby, która jest sprawcą prze-
stępstwa, tylko że nieukaranym przez sąd. Dlatego 
pierwsza część rejestru dotyczy osób skazanych przez 
sąd, a kolejna część będzie dotyczyła, tak jak ta pierw-
sza, sprawców przestępstw, tylko że stwierdzonych 
w postępowaniu przed komisją. Jest to spójne roz-
wiązanie, bo to wszystko będzie w jednym rejestrze.

Co do obowiązków pracodawców to będzie jasno, 
klarownie powiedziane, gdzie pracodawca ma szu-
kać informacji. No, on też ma według tej ustawy, ze 
względów prewencyjnych, pewne obowiązki.

Według nas nie ma tu ryzyka, że osoba, która nie 
jest skazana wyrokiem sądu, zostanie wpisana do tej 
pierwszej części, chociaż – powtórzę to jeszcze – sam 
rejestr również dzisiaj nie ma w nazwie sugestii, że 
jest to rejestr osób skazanych za przestępstwa. On nosi 
nazwę: rejestr sprawców przestępstw. A postanowie-
nie również stwierdza, że sprawstwo miało miejsce.

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

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Prezes, ja mam 2 pytania. Pierwsze nawią-

zuje do pytania pana marszałka Seweryńskiego. 
Mianowicie proszę nam wykazać, że rzeczywiście 
kompetencja komisji będzie dotyczyła tylko i wy-
łącznie przestępstw, a nie szerszych pojęć, takich 
jak nadużycia seksualne czy też nawet tak daleko 
idące przewinienia, które sugeruje w liście rzecznik 
praw dziecka. To są zupełnie inne kategorie, a mia-
łyby się znaleźć w tym samym rejestrze, który ma 
jednak ściśle określoną nazwę. Ja nie widzę tu ta-
kiego rozróżnienia, które by miało na celu wyraźne 
sprecyzowanie zakresu, pojęcia, które by było ściśle 
związane z pojęciem przestępstwa, czy to przedaw-
nionego, czy nieprzedawnionego. To jest pierwsze 
pytanie. Ale zgadzam się, że mieliśmy mało czasu 
na przejrzenie tego.

I drugie pytanie. Rozmawialiśmy o tym podczas 
obrad właściwej komisji. Mianowicie mam daleko 
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(prezes J. Rusiniak) Bez sprawcy czynu postępowanie nie może się to-
czyć. Jest to uregulowane w ustawie. Jeżeli taka osoba 
zmarła w trakcie, to postępowanie dalej się nie toczy.

A co do pierwszego pytania pana senatora …
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, ale 

chciałbym mieć jasną deklarację, bo to będzie także… 
Pani odpowiedzi będą traktowane jako interpretacja 
co do tego, jak wykonać tę ustawę.)

Nie, to jest postanowienie zawarte w ustawie.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze. Czyli spraw-

ca czynu, który nie żyje, nie będzie wpisywany do 
takiego rejestru?)

Nie.
(Senator Jerzy Czerwiński: Gdzie to jest napisane? 

W którym miejscu?)
Już, muszę znaleźć, Panie Senatorze.
A jeżeli chodzi o pierwsze pana pytanie dotyczące 

przypadków, które się zdarzyły wcześniej… To, ile 
ich będzie, zależy od ofiar. Jeżeli dzisiaj osoba, która 
była dotknięta tym haniebnym czynem, poszkodowa-
na, przyjdzie do komisji lub do prokuratora i takie 
zgłoszenie przekaże, to prokurator musi je przyjąć. 
I jeżeli w toku wszystkich czynności stwierdzi, że 
ma miejsce przedawnienie, to taki stary przypadek 
oczywiście prześle do komisji. Jednak mam nadzieję, 
że w przyszłości takich przypadków przedawnień 
nie będzie, dlatego że mamy już uchwalaną usta-
wę – co prawda ona jest skierowana do Trybunału 
Konstytucyjnego, z innych przyczyn – w której jest 
zapis, że przestępstwa pedofilii nie przedawniają się. 
W związku z tym w przyszłości, mam nadzieję, ta-
kich przypadków przedawnień już nie będzie. No, 
ale nie antycypujmy rozwiązań ustawodawczych do-
tyczących przyszłości, cała ustawa dotyczy przecież 
przypadków z przeszłości, a to, ile ich będzie i kto się 
zdecyduje o tym zawiadomić, zależy od ofiar, wtedy 
dzieci, a dziś ludzi dorosłych.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli mógłbym usłyszeć od pani, gdzie i jak będą 

chronione osoby, na które ktoś np. będzie chciał rzucić 
infamię. Powiedzmy, że ktoś powie, że on jako osoba 
X był molestowany przez pana Y, a działo się to 40 lat 
temu. Jest to zgłoszone do prokuratury, ale oczywi-
ście jest tu przedawnienie, bo wtedy te przepisy nie 
obowiązywały. No i pytanie: co dalej? Ta osoba Y już 
się nie obroni, bo nie żyje np. od 20 lat. Chciałbym tu 
usłyszeć o konkretnym zapisie ustawy.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Zgodnie… Przypadek zgłoszony zawsze jest kie-

rowany do prokuratora. Jeżeli prokurator stwierdza, 
że wskazany sprawca nie żyje, to w ogóle umorzy 

prokuratury. I tylko o te przypadki chodzi. Dlatego 
w ustawie jest postanowienie, że każdy może to zgło-
sić i że zgłoszenie przed komisją jest równoznaczne ze 
zgłoszeniem, o którym mowa w obowiązku z art. 240. 
Żeby nie było, że przyszedł do komisji, a nie poszedł 
do prokuratora… Wtedy nadal popełnia przestępstwo. 
Tak więc chciałabym to wyjaśnić. Poza tym dopięta 
jest jeszcze prawnie sytuacja… No, jest w ustawie 
przewidziane popełnienie przestępstwa fałszywego 
oskarżenia albo fałszywego doniesienia o możliwości 
popełnienia przestępstwa.

Czy jeszcze na jakieś pytanie nie odpowiedziałam?

Wicemarszałek Marek Pęk:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam pewne, no, może nie uwagi, ale pewne 

wątpliwości związane z przepisami rozdziału 4 
„Postępowanie wyjaśniające”. Chodzi o art. 26 
i 27. Rozgraniczmy 2 stany: stan bieżący, tak bym 
to określił, czyli taki, że jakiś prokurator albo jakiś 
sąd przesyła akta sprawy, która została umorzona 
ze względu na przedawnienie… No i to jest jasne, 
w miarę, bo będę miał jeszcze jedną uwagę. Ale 
pytanie, co z tymi sprawami, które już były, czyli 
z postanowieniami, które miały miejsce wcześniej. 
Tutaj nie ma żadnych przepisów przejściowych, 
przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo ja ich nie 
znalazłem. Proszę mi powiedzieć, jak daleko do tyłu 
sięgnie ta komisja, żeby analizować postanowienia 
z przeszłości o takich umorzeniach i czy będzie je 
analizować. A teraz wrócę do tego pierwszego przy-
padku, tzn. stanu bieżącego. Mianowicie mówimy 
o bieżącym w tym znaczeniu, że postanowienie, 
które wpływa do komisji, zostało jakby wydane po 
wejściu tego w życie. Otóż ma tam być wysłuchiwa-
na osoba wskazana jako sprawca w aktach sprawy 
przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd. 
A co, jeśli ta osoba nie żyje? Co wtedy? Znamy taki 
przypadek – słynny, upubliczniony – z Gdańska. Co 
się wtedy dzieje? Czy komisja wpisuje to wtedy czy 
nie wpisuje tego do rejestru?

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Ale która osoba nie żyje?
(Głos z sali: No jak to kto? Sprawca czynu.)
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(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ja 
pytam o to, jak to jest w ustawie. Bo to, że można się 
zwrócić i… Wiemy dobrze, jak to wygląda, jak długa 
jest procedura oczyszczania się w procesie cywilnym, 
jak to jest kosztowne, jak dobrego trzeba mieć adwo-
kata itd. Ja pytam, czy komisja też się tym zajmie.)

Nie, to nie jest przedmiot działalności komisji. Nie 
jest przedmiotem działalności komisji prowadzenie 
spraw oczyszczających osoby niesłusznie posądzone. 
Od tego jest przepis karny, który mówi: kto został 
fałszywie oskarżony… Taka osoba może zwrócić się 
do prokuratora, zarzucając komuś popełnienie takiego 
czynu, albo może skorzystać z procedury cywilnej 
w zakresie ochrony dóbr osobistych.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Bardzo dziękuję. 
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Bobko…)

(Senator Barbara Zdrojewska: A kwestia kom-
petencji?)

A, tak… Pani Senator, kompetencje są wymie-
nione. Oprócz kwalifikacji moralnych osoby te mają 
się legitymować wiedzą prawniczą, medyczną, psy-
chologiczną. Od organów wymienionych w ustawie 
zależy to, jakie osoby zdecydują się one przedstawić 
czy wybrać. Pomocny w tym celu jest artykuł, któ-
ry mówi, jakie podmioty mogą zgłaszać kandyda-
tów na członków komisji – tam jest przecież mowa 
o Naczelnej Radzie Lekarskiej, są tam podmioty takie 
jak prokurator, jak Naczelna Rada Adwokacka itd., 
itd. To ma służyć w procesie podejmowania decy-
zji co do tego, których kandydatów zgłaszamy. I ja 
tak to sobie wyobrażam, że jeżeli Sejm wybierze np. 
3 prawników, to może Senat wybierze lekarza. No, 
to temu ma służyć.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Minister, ja mam pytanie… Mówimy o po-

wołaniu komisji, ale właściwie powołujemy pewną 
instytucję, bo ta komisja będzie miała obsługę itd., 
itd. Chciałbym zapytać, jaki będzie budżet roczny 
tej instytucji, ile etatów tam będzie przewidzianych. 
Czy ma pani takie informacje? Bo w ustawie jakoś 
nie doczytałem tego.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Panie Senatorze, informacje te były zawarte 

w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu 
skierowanego przez Radę Ministrów.

(Senator Janina Sagatowska: Na piśmie.)

postępowanie, ale nie z powodu przedawnienia, tyl-
ko z powodu śmierci sprawcy. To jest uregulowane 
w k.p.k.

(Senator Jerzy Czerwiński: O tym nie mówi ta 
ustawa, tylko k.p.k. Tak?)

Ustawa mówi, że w razie śmierci sprawcy, która 
nastąpiła w trakcie postępowania przed komisją, dalej 
postępowania się nie prowadzi.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dobrze, dziękuję bardzo.
Jeżeli pan senator będzie jeszcze miał jakieś wąt-

pliwości, to dopyta.
Pani senator Barbara Zdrojewska zadaje pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o szybkie powiedzenie, jakie kom-

petencje mają mieć osoby, które będą zasiadały w tej 
komisji, poza… Bo przeczytałam, że mówi się o kom-
petencjach moralnych, ale tak naprawdę to mamy do 
czynienia z materią prawną. Proszę wytłumaczyć, 
jak będzie zapewnione to, że sprawy będą rozstrzy-
gane przez osoby kompetentne w takich sprawach, 
kompetentne nie tylko moralnie, ale też kompetentne 
w zakresie wiedzy prawniczej, która jest do tego po-
trzebna. Tak że proszę powiedzieć, jakie są wymogi 
wobec kandydatów do tej komisji.

Druga sprawa. Żeby już mieć czarno na białym, 
czy ta… Rozumiem, że sprawami typu sprawa księ-
dza prałata z Gdańska komisja nie będzie się zajmo-
wała. Tak? I to jest drugie pytanie.

I trzecie pytanie. Proszę mi powiedzieć: czy osoba 
dotknięta infamią i oskarżeniem publicznym związa-
nym z posądzeniem o pedofilię może się zgłosić do 
komisji i poprosić o oczyszczenie swojego dobrego 
imienia? Jak to wygląda? Rozumiem, że w przypad-
ku osób zmarłych jest to niemożliwe. Ale jak to jest 
z osobami, które same się zgłoszą, ponieważ zostały 
gdzieś publicznie oskarżone, a uważają, twierdzą, że 
są niewinne? Załóżmy tu, że poszkodowana osoba nie 
zgłosiła tej sprawy gdzieś indziej. Dziękuję bardzo.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Pani Senator, odpowiadam na to drugie pani pyta-

nie. Osoba oczerniona, posądzona niesłusznie, ma już 
dzisiaj instrument prawny do oczyszczenia swojego 
dobrego imienia – jest to powództwo z art. 24 kodeksu 
cywilnego o ochronę dóbr osobistych. Ta…

(prezes J. Rusiniak)
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(prezes J. Rusiniak) słów powszechnie uznanych za nieobyczajne na ulicy 
czy wobec dziecka.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Będzie się zajmo-
wała, tak jest w ustawie.)

Nie, nie.
(Senator Konstanty Radziwiłł: No, obyczajność…)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dobrze.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja przyznam, że przysłuchuję się tej dyskusji i też 

mam poważne wątpliwości, ponieważ rzecznik praw 
dziecka bardzo wyraźnie określił możliwość podej-
mowania takich wątków przez komisję, określił m.in., 
że „paradoksalnie za czynność naruszającą wolność 
seksualną może być uznany nawet rodzicielski zakaz 
podejmowania współżycia seksualnego przed piętna-
stym rokiem życia”. Tak pisze urzędnik państwowy. 
Jeżelibyśmy w ten sposób interpretowali sytuację, to 
zwłaszcza ci rodzice, którzy zwracają uwagę w pro-
cesie wychowawczym na tę problematykę, byliby 
po prostu inkryminowani przez państwo. I z tego 
punktu widzenia ja mam pytanie, jak to się ma do 
zasady konstytucyjnej, do bodaj art. 41 konstytucji, 
który powiada, że rodzice mają prawo wychowywać 
swoje dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ja 
uważam, że trzeba zmienić tę preambułę, a nawet 
wyrzucić ją i ograniczyć się w tej ustawie tylko do 
definicji stosowanych w kodeksie karnym. Trzeba 
po prostu wyrzucić tę preambułę, bo ona jest zbędna 
i może być przedmiotem szumu medialnego, cho-
ciażby w mediach pojawi się informacja, że ktoś coś 
i dlaczego komisja się tym nie zajmuje, powinna tym 
się zająć, bo jest preambuła. No, całą historię można 
z tego zbudować. Wiemy, że opinia publiczna w tym 
zakresie jest bardzo wrażliwa – i słusznie, to jest 
bardzo pozytywne – więc chodzi o to, żeby nie wylać 
dziecka z kąpielą. Dziękuję.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Panie Senatorze, to nie jest pytanie – to jest pana 

opinia, pana ocena. Ja nie będę do niej się odnosić, 
ja tylko powtórzę, że na podstawie kodeksu karnego 
wiadomo, co to jest przestępstwo pedofilskie. I tylko 
tymi przypadkami, które prześlą prokurator lub sąd, 
komisja będzie się zajmować.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Ponownie pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę.

Ja w tej chwili nie mam przy sobie tej OSR. Jeżeli 
pan senator pozwoli, przekażę panu te informacje na 
piśmie.

(Senator Aleksander Bobko: Bardzo proszę.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Pan senator Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, tutaj były już przywoływane te 

słowa wątpliwości – i moim zdaniem nie zostało to 
wyjaśnione – ze strony pana rzecznika praw dziecka 
dotyczące zakresu spraw, którymi komisja będzie się 
zajmować. Zgodnie z ustawą są to sprawy, które… 
wyjaśnienia mają dotyczyć przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i oby-
czajności wobec małoletniego. Już wcześniej została 
tutaj przedstawiona interpretacja czy definicja tego 
typu czynów. Wydaje się, że ona jest bardzo szero-
ka, zwłaszcza w kontekście umieszczania tych osób 
przez pewien de facto sąd… On będzie działał bez 
wymierzania kary, ale będzie to postępowanie koń-
czące się wydaniem postanowienia o umieszczeniu 
takiej osoby w rejestrze. Mam więc takie zasadnicze 
pytanie: czy wszystkie te udowodnione, wykazane 
czy postanowione przez komisję fakty, nie tylko te 
drastyczne, ale i te dotyczące np. obyczajności, będą 
oznaczały umieszczenie w rejestrze osób, o których 
postanowienie wydano właśnie w komisji? W szcze-
gólności taki największy niepokój dotyczy – tego 
trochę się boję, zresztą to było już przez rzecznika 
sygnalizowane – rodziców, rodziców, którzy użyli 
słów nieobyczajnych, którzy zachowywali się w spo-
sób może i zasługujący na jakiś rodzaj potępienia, ale 
znalezienie się w jednym rejestrze razem z pedofilami 
czy przestępcami, zbrodniarzami, którzy dokonali 
jakichś straszliwych czynów… Czy to nie idzie za da-
leko? Jaki jest tutaj hamulec, granica? Jak to w ogóle 
będzie działać w praktyce? Dziękuję.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Panie Senatorze, ja powtórzę. Postępowanie doty-

czące wpisów do rejestru, czyli wydawanie postano-
wień co do tych sprawców, odnosi się tylko i wyłącz-
nie do przestępstw pedofilii. Nie dotyczy ono żadnych 
innych przestępstw, to są tylko te przestępstwa. Tym 
zajmują się prokurator i sąd, każdym innym przestęp-
stwem… Komisja nie będzie zajmowała się wykro-
czeniami polegającymi na tym, że ktoś będzie używał 
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(Senator Dorota Czudowska: Jest PESEL i z niego 
wychodzi, że ta osoba nie żyje.)

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy to rzeczywiście 
jest możliwe? Ja chciałbym usłyszeć od pani minister, 
że tak, jest to możliwe.)

Panie Senatorze, powtórzę. Kodeks postępowania 
karnego nie pozwala prowadzić postępowania karne-
go w sytuacji, gdy osoba skarżona nie żyje. Nie ma 
takiej możliwości i zawsze będzie postanowienie albo 
o odmowie wszczęcia postępowania, albo o umo-
rzeniu. I dlatego nie będą przesłane akta do komisji. 
A jeżeli w trakcie postępowania przed komisją oso-
ba umrze, to oczywiście komisja kończy pracę. Nie 
ma takiej możliwości, żeby postępowanie toczyło się 
dalej. I tyle.

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Ponownie pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Pani Prezes, chciałbym prosić o ustosunkowanie 
się do 2 propozycji rzecznika praw dziecka.

Pierwsza dotyczy wprowadzenia instytucji kom-
pensaty dla ofiar, osób poszkodowanych wtedy, gdy 
nie jest możliwe dochodzenie odszkodowania albo 
zadośćuczynienia od innych osób. On proponuje, żeby 
kompensaty były wypłacane z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, 
Funduszu Sprawiedliwości. To pierwsza kwestia. Czy 
uważa pani, że w tej ustawie powinna znaleźć się 
taka możliwość?

Druga propozycja dotyczy rozstrzygnięcia i wy-
raźnego uregulowania 2 sytuacji: gdy postępowanie 
karne nie zostało wszczęte lub po wszczęciu nie zosta-
ło prawomocnie zakończone oraz gdy postępowanie 
zostało prawomocnie umorzone lub prawomocne stało 
się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowa-
nia. Dziękuję.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Odpowiadam na pierwsze pytanie: uważamy, że 

propozycja pana rzecznika nie dotyczy materii tej 
ustawy. Oczywiście można przeanalizować, czy oso-
bom skrzywdzonym w przeszłości, jeżeli sprawca nie 
żyje i nie ma możliwości zrekompensowania w trybie 
normalnym, czyli w taki sposób, że od osoby, która 
wyrządziła szkodę, żąda się takiego zadośćuczynie-
nia… Ten fundusz, o którym pan wspomniał, jest 
w innej ustawie i tam propozycje rzecznika praw 
dziecka można rozważać.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam jednak ciągle jedną wątpliwość dotyczącą 

tych kwestii, powiedziałbym, przejściowych, bo one 
są tutaj potraktowane w bardzo minimalnym zakresie. 
Otóż znalazłem art. 36 o treści: „Komisja kończy po-
stępowanie wyjaśniające w przypadku śmierci osoby 
wskazanej jako sprawca”… Dobrze, ale pytanie jest 
inne. Otóż mamy taką oto sytuację – i to nie jest sy-
tuacja hipotetyczna, bo takie sytuacje pewnie będą 
się zdarzać – że osoba została… To znaczy przeciwko 
jakiejś osobie toczyło się postępowanie w sprawie pe-
dofilskiej, zostało ono umorzone ze względu na upływ 
czasu – ta osoba żyła w tym momencie, czyli nie 
zostało ono umorzone ze względu na śmierć sprawcy, 
tylko ze względu na przedawnienie – a potem ta osoba 
zmarła. No, zdarza się. Pytanie, co z takimi osoba-
mi. Czy państwo będziecie się zajmować sprawami 
osób, które jakby formalnie podlegają pod tę ustawę, 
a już nie żyją? I gdzie one są wykluczone: czy tu, czy 
w kodeksie karnym, czy być może w ustawie o tym 
rejestrze? Bo on jest utworzony po to, żeby po prostu 
ostrzegać przed pedofilami, ale tymi żyjącymi. Mnie 
cały czas chodzi o tę infamię osoby, która już nie 
może się bronić. Proszę mnie przekonać, że takich 
spraw komisja nie będzie podejmować.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:

Takich spraw, Panie Senatorze, komisja nie będzie 
podejmować, bo prokurator nie prześle sprawy, jeżeli 
sprawca na etapie jego postępowania nie żyje, zmarł. 
A jeżeli taka osoba umrze w trakcie postępowania, to 
nie może ono dalej się toczyć, w ogóle komisja kończy 
postępowanie w razie śmierci osoby.

Senator Jerzy Czerwiński:

Zadam bardzo proste pytanie: skąd prokurator, 
który umorzył postępowanie 20 lat temu, wie, że ta 
osoba zmarła czy też nie żyje? Jak on to stwierdza?

(Senator Dorota Czudowska: Po PESEL-u…)

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
No, stwierdza tak jak zawsze, jak w każdym po-

stępowaniu. W każdym postępowaniu sprawdza…
(Senator Jerzy Czerwiński: Proszę pani, prokurator 

zamyka sprawę, oddaje akta do archiwum. Pytanie: 
jak stwierdza, że ten człowiek, wobec którego 20 lat 
temu zostało wydane postanowienie, nie żyje? Być 
może macie państwo jakiś specjalny system?)
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(prezes J. Rusiniak) jest pani odpowiedź na ten zarzut, który pan rzecznik 
sformułował? Dziękuję.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Ten zarzut dotyczący definicji użytych w ustawie, 

często podnoszony, wynika może z niezrozumienia 
do końca istoty ustawy. Otóż komisja nie jest orga-
nem ścigania, nie jest wymiarem sprawiedliwości, nie 
prowadzi postępowania karnego i nie może używać 
pojęć używanych na gruncie kodeksu postępowania 
karnego. W związku z tym u nas nie ma oskarżone-
go, u nas nie ma ofiary, osoby są zapraszane, a nie 
wzywane… Komisja zajmuje się nie przestępstwami, 
tylko sprawami przekazanymi z przestępstw przez 
prokuratora, ale ona nie prowadzi już postępowania 
w sprawie przestępstwa, bo byłoby to naruszenie kon-
stytucji i zasad k.p.k. Tak więc użyte sformułowania 
„przestępstwa pedofilii” odnoszą się do definicji w ko-
deksie karnym, i to dotyczy postępowania wyjaśnia-
jącego, i tylko z tych przestępstw sprawy przekazuje 
prokurator lub sąd. Potem na gruncie ustawy to się 
nazywa już nadużyciem seksualnym. Ale komisja ma 
również inne zadania, nie tylko postępowanie wyja-
śniające. Ma raport, ma działalność edukacyjną i ma 
działalność prewencyjną, i w tych wszystkich sferach 
posługuje się tym szerszym pojęciem, szerszym, bo 
trzeba pouczać, że nie musi jeszcze dojść do przestęp-
stwa, a już jest zły dotyk, żeby rodzice na to zwracali 
uwagę, żeby wychowawcy zwracali na to uwagę… Są 
działania edukacyjne i promocyjne… Ja wiem, że to 
może być trudne, ale dla specjalistów nie będzie to 
trudne, jeśli jeszcze się wczytamy w ustawę… Pojęcie 
„przestępstwo” dotyczy postępowania wyjaśniające-
go i tylko tych przestępstw, których dotyczą działa-
nia prokuratora i sądu. Ale czasami to przestępstwo 
będzie też, na użytek innych zadań… Ale wtedy to 
będzie już termin „nadużycie seksualne”.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Pani Prezes, chciałbym ustalić pewne kwestie i to, 

czy dobrze rozumiem istotę tej ustawy.
Mianowicie, jak rozumiem, możemy mieć do 

czynienia z 2 przypadkami. Jeden przypadek to jest 
taki, kiedy komisja poweźmie wiadomość o przestęp-
stwie seksualnym, które ewidentnie nie jest jeszcze 
przedawnione – wówczas kieruje sprawę do proku-
ratury, interesuje się tym, jak to tam przebiega itd., 
jeśli jest to kierowane do sądu, to może występować 

Gdyby pan mógł przypomnieć drugie pytanie, bo 
nie bardzo je zrozumiałam… To o wszczęciu postę-
powania, umarzaniu…

Senator Antoni Szymański:

Pani Prezes, to jest ta propozycja trzecia, dotyczą-
ca rozstrzygnięcia i wyraźnego uregulowania 2 sy-
tuacji: gdy postępowanie karne nie zostało wszczęte 
lub po wszczęciu nie zostało prawomocnie zakoń-
czone oraz gdy postępowanie zostało prawomocnie 
umorzone lub prawomocne stało się postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:

Jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte z jakiej 
przyczyny?

(Senator Antoni Szymański: No, tu już rzecznik 
nie podaje.)

No właśnie. Bo jeżeli nie zostało wszczęte, to taka 
osoba pokrzywdzona może przyjść do komisji, zgło-
sić i to komisja wyśle to do prokuratora, więc takie 
postępowanie będzie musiało być wszczęte. No i są 
instrumenty dla komisji, która może badać toczące się 
postępowanie i pytać, dlaczego postępowanie zostało 
umorzone.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja też prosiłbym panią minister o ustosunkowanie 

się do opinii rzecznika praw dziecka, to jest na trze-
ciej stronie… Mianowicie pan rzecznik pisze takie 
słowa, zarzucając jakby temu projektowi niespójność 
definicyjną, cytuję: „Projektodawca posługuje się 
w art. 2 ust. 2 pkt 1 terminem «czynności skiero-
wanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajno-
ści», a w pkcie 2 – terminem «nadużycia seksualne». 
Wykładnię komplikuje wprowadzenie w pkcie 3 ter-
minu «przestępstwa pedofilii», które projektodawca 
definiuje jako przestępstwa przeciwko wolności sek-
sualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 
lat 15. Zestawienie w tej samej jednostce redakcyjnej 
terminu «nadużycia seksualne» i terminu «przestęp-
stwa seksualne» powoduje, że terminy te powinny 
być traktowane jako rozbieżne znaczeniowo”. Jaka 
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(senator M. Borowski) jest rozważana, zostanie rozważona… No ale niestety 
jest przedawnienie i prokuratura to umarza. Tak? 
I teraz państwo się tym zajmujecie, w tym momencie. 
Prawda?

(Prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta 
Rusiniak: Komisja.)

Tak jest. Komisja się tym zajmuje, przesłuchuje 
i w końcu podejmuje określoną decyzję.

(Prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta 
Rusiniak: Tak, decyzję.)

No więc działa jak sąd. No, niestety tak jest. Bo 
to, że umorzono sprawę z powodu przedawnienia, to 
nie znaczy, że ta osoba była winna.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:

Nie stwierdza się winy przed komisją.
(Senator Marek Borowski: Przepraszam bardzo, 

ale jeżeli ulokujecie człowieka na liście pedofilów, to 
skażecie go przecież na śmierć cywilną!)

Panie Senatorze, taka osoba nie jest pozbawiona 
ochrony i swoich praw gwarantowanych. Ma prawo 
wystąpić do sądu o weryfikację tego postanowienia.

Senator Marek Borowski:

Pani Prezes, ja wiem, że ma prawo wystąpić do 
sądu. Tylko to jest trochę tak, jak np. wtedy, gdy pro-
kuratura kogoś o coś oskarża. Prawda? No przecież 
będzie jeszcze sąd, ale… To może być całkowicie 
bezzasadne oskarżenie, ale ten człowiek już przez 
całe lata… On np. pracy nie może znaleźć. A po ja-
kimś czasie, nawet jak go uniewinnią, to i tak część 
będzie uważała, że nieważne, czy to on ukradł rower, 
czy jemu ukradli, i tak był zamieszany w kradzież 
roweru.

Niestety, nawet jeśli było umorzenie, to nie ma tu 
bezspornego stwierdzenia winy. Tylko sąd może to 
stwierdzić. Ale państwo faktycznie umieścicie tego 
człowieka w tym rejestrze…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
(Prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta 

Rusiniak: Panie…)
Zaraz, zaraz, Pani Prezes.
Czy pan senator już zakończył swoje pytanie? Tak?
(Senator Marek Borowski: Tak, mniej więcej.)
Dobrze, dziękuję bardzo.
To proszę, Pani Prezes, oddaję pani głos. Proszę 

o odpowiedź na pytanie.

w charakterze oskarżyciela posiłkowego itd. Dobrze. 
I drugi przypadek, kiedy mamy do czynienia z faktem 
– nie nazywam tego jeszcze przestępstwem – który 
był przedmiotem dochodzenia, ale niestety nie za-
kończył się niczym konkluzywnym, ponieważ weszło 
w grę przedawnienie. Jak rozumiem, te 2 przypadki 
są tu jedynymi możliwymi. Czy jest jeszcze jakiś 
inny?

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
Panie Senatorze, komisja może mieć rolę polegają-

cą na przyjmowaniu zgłoszeń o zawiadomieniu doty-
czącym przestępstwa i nie bada, czy tu jest przedaw-
nienie, czy nie – wszystko skieruje do prokuratora.

(Senator Marek Borowski: Jasne.)
Jeżeli dostaje zawiadomienie i ewidentnie… Jeżeli 

nawet widać, że jest przedawnienie, to i tak prześle 
to do prokuratury, ponieważ kompetencją komisji 
w takich sprawach przedawnionych jest wyłącznie 
przesłanie postanowienia i akt sprawy do prokuratora 
lub sądu.

(Senator Marek Borowski: Jasne.)
Z urzędu nie zadziała.
(Senator Marek Borowski: Tak jest. Dobrze. Czyli 

musi być jakieś zawiadomienie komisji o tym?)
Postanowienie…
(Senator Marek Borowski: Ale nie… Najpierw, 

o samym fakcie.)
Nie musi, nie musi.
(Senator Marek Borowski: Czyli z urzędu może 

też komisja podjąć… Tak?)
Nie. Nie, nie, nie.
(Senator Marek Borowski: No, to znaczy, że musi 

być powiadomienie.)
Musi być przesłane postanowienie prokuratora 

wraz z aktami sprawy lub z sądu.
(Senator Marek Borowski: Ja rozumiem, tylko… 

No, np. dzisiaj jest jakaś publicznie podana informa-
cja o kimś, kto być może dopuścił się tego rodzaju 
przestępstw. Czy komisja z urzędu…)

Nie, nie.
(Senator Marek Borowski: Nie. Czyli…)
Jedna z takich publicznych ofiar, tak ją nazwijmy 

skrótowo, musi przyjść albo do prokuratora, albo do 
komisji.

Senator Marek Borowski:
Jasne. To właśnie chciałem ustalić. Dobrze.
I teraz zasadnicze pytanie. Ponieważ… Weźmy 

te przypadki, kiedy taka osoba przychodzi, państwo 
kierujecie zapytanie, okazuje się, że sprawa była czy 
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czał np. władzę rodzicielską, a sprawa rozstrzygnięcia 
tego, czy to wpisanie było słuszne, czy nie, będzie 
bardzo długo trwała. Widzę tutaj bardzo poważne 
zagrożenia z punktu widzenia władzy rodzicielskiej. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pani prezes? Nie widzę 

zgłoszeń.
Pani Prezes, dziękuję pani bardzo.
(Prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta 

Rusiniak: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Aleksandra Bobkę.

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Aleksandra Bobkę.
(Senator Jan Rulewski: Kogo?)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pan se-

nator Bobko…)
Senator Bobko, senator Rulewski i senator Barbara 

Zdrojewska.
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Najpierw profesorowie, 

Jasiu.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale co się stało, 

że nie ma…)
Panie Senatorze, bardzo proszę.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Już tłu-

maczę. Byliście państwo zapisani do kolejnego punk-
tu, po prostu kolega Rafał wpisał to nie na tej liście. 
Ale już zostało przepisane, tak że jest dobrze.)

(Senator Czesław Ryszka: Adwokat Zdrojewska.)
Proszę o ciszę.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
Rozpatrujemy dzisiaj taką precedensową, wy-

jątkową ustawę, która dotyczy kwestii bardzo bo-
lesnych, bo krzywdzenie dzieci jest niewątpliwie, 
można powiedzieć, jakby samą kwintesencją zła. Jest 
na ten temat spora literatura – np. Dostojewski – gdzie 
mowa jest o tym, że właśnie krzywdzenie dzieci jest 
czymś takim, czego nie sposób wytłumaczyć, nie 
sposób usprawiedliwić. Jest to także, nawiasem mó-
wiąc, interesujący argument przeciwko moralnemu 
relatywizmowi, który dzisiaj panuje. Bo dzisiaj do-
minuje przekonanie, że wszystko jest względne, że 
moja ocena moralna i twoja ocena moralna są równo-
ważne. Jednak przynajmniej w tej jednej kwestii, tej 

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:

Panie Senatorze, no, do pewnego momentu jest 
to pana opinia, ocena. Ja mogę odpowiedzieć tylko 
tak: już dziś są przypadki, gdzie sąd cywilny nakazał 
przeprosić ofiarę przedawnionego czynu, nie stwier-
dzając winy, kazał przeprosić za nadużycie seksualne, 
a ta osoba w tym trybie przeprosiła i jeszcze nie wy-
lądowała – przepraszam za kolokwializm – w reje-
strze. Przedstawiając ten projekt, a teraz ustawę, rząd 
podszedł do tego aksjologicznie. Co należy bardziej 
chronić – ofiary oraz działalność prewencyjną i edu-
kacyjną, czy tamte osoby przed, być może czasami, 
w niektórych sytuacjach, niesłuszną infamią?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pani prezes?
Bardzo proszę, pan senator Antoni Szymański. 

Kto jeszcze?

Senator Antoni Szymański:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Prezes, to już będzie ostatnie pytanie z mo-

jej strony. Nawiążę troszkę do tego, co pan senator 
Borowski mówił o skutkach. Skutki wpisania na listę 
z punktu widzenia władzy rodzicielskiej będą daleko 
idące, bo sąd rodzinny nie może, kiedy stwierdzi, że 
taki fakt, czyli fakt wpisania na taką listę, ma miejsce, 
potraktować tego jak czegoś nieważnego. To będzie 
miało bardzo poważne konsekwencje. Czy państwo 
macie tego świadomość?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Jolanta Rusiniak:
No tak, dlatego są środki ochrony w przypadku 

takiej osoby. Ona może udać się do sądu po weryfi-
kację takiego postanowienia. Dopiero prawomocne 
postanowienie sądu jest podstawą do wpisywania lub 
niewpisywania do rejestru.

Senator Antoni Szymański:
Uzupełnię tylko jednym zdaniem, Pani 

Marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze.)
…już nie oczekując odpowiedzi. Otóż to będzie 

prowokowało sytuacje takie, że sąd będzie ograni-
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(senator A. Bobko) a w historii taką uporządkowaną przestrzenią jest 
po prostu rodzina, a nie wolne związki i związki bez 
zobowiązań… Promowanie takich postaw jest kon-
kretnym środkiem, zapobiegającym temu zjawisku, 
promowanie postawy wierności i tego, co niesie rodzi-
na. Chociaż oczywiście wiemy, że także w rodzinach 
potrafią się dziać rzeczy okropne, nie ma co udawać, 
że jest inaczej, ale niczego lepszego nie wymyślono. 
Tak jak się mówi – przychodzi mi taki aforyzm do 
głowy – że demokracja to najgorszy z ustrojów, ale 
nie wymyślono lepszego, no, tu bym polemizował, tak 
można powiedzieć, że rodzina to najlepsza przestrzeń 
do rozwijania czegoś tak pięknego jak seksualność, 
może najgorsza z możliwych, także ma swoje ciemne 
strony, ale niczego lepszego nie wymyślono. Tak więc, 
po pierwsze, edukacja oparta na wartościach, których 
dzisiaj ci, którzy niosą sztandary walki z pedofilią, 
zwłaszcza w niektórych instytucjach, nie zauważają.

Kolejny element to bezwzględne działanie służb 
państwowych, prokuratury i wymiaru sprawiedliwo-
ści, tak, bezwzględne działanie prokuratury i wymia-
ru sprawiedliwości. Z tym także jest kłopot.

Ta ustawa… No, padły tu znamienne słowa pana 
ministra, że ta ustawa – cytuję – „odpowiada na zapo-
trzebowanie społeczne”. Chciałbym to czytać w do-
brej wierze, ale niestety w mojej ocenie ta ustawa 
w sposób fasadowy, w sposób pozorny odpowiada 
na pewien niepokój i zapotrzebowanie społeczne, 
w gruncie rzeczy niczego nie rozwiązując. W mojej 
ocenie komisja, a właściwie instytucja… Bo słowo 
„komisja” to jest eufemizm, prawda? Komisja to jest 
jakieś takie ciało, które się zbiera i idzie do domu. Tu 
powołujemy instytucję. Nie wiem, jak dużą, jak kosz-
towną, ale wiemy z doświadczenia, że instytucje mają 
to do siebie, że zaczynają od 15 etatów, po roku mają 
50, po 2 latach 200 itd. Tak więc powołujemy jakąś 
quasi-sądowo-prokuratorską instytucję, która w isto-
cie rzeczy, moim zdaniem, zaburza istniejącą struktu-
rę systemu sprawiedliwości. Powinna tu standardowo 
działać prokuratura, przyjmować zgłoszenia i działać, 
jak należy, i powinny działać sądy, które będą robić 
swoje. Tak więc nie bardzo rozumiem, co właściwie 
ta komisja wniesie nowego, jaką nową jakość wnie-
sie do naszej rzeczywistości. Poza czymś takim, że 
zaspokoi pewien piarowski w tej chwili… czy może 
takie społeczne zapotrzebowanie, takie poczucie, że 
rządzący troszczą się o sprawę. Jednak moim zdaniem 
to jest takie trochę fasadowe działanie. Chciałbym tu 
się mylić, ale w mojej ocenie ta powoływana komisja 
niczego istotnego i przełomowego w walce z tym po-
rażającym zjawiskiem, z jakim mamy do czynienia 
w ostatnich dziesięcioleciach, nie wnosi. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.

dotyczącej krzywdzenia dzieci, nie ma relatywizmu, 
nikt tego nie relatywizuje. I dobrze.

Druga kwestia to jest to… To znaczy ja tu widzę 
pewien paradoks. W dzisiejszych czasach, w czasach 
pokoju, bo to najdłuższy, no, bardzo długi okres po-
koju w Europie, generalnie okres prosperity, rozwoju 
kultury i rozwoju edukacji… Paradoksalnie w tym 
okresie pięknym dla Europy to okropne zjawisko 
wykorzystywania dzieci i pedofilii pleni się i pano-
szy chyba na niespotykaną wcześniej skalę, a przy-
najmniej historycy wcześniejszych okresów takiego 
zjawiska nie opisują. I panoszy się to w instytucjach 
kultury, w środowiskach artystycznych, w instytu-
cjach edukacyjnych, o zgrozo, także w kościołach.

Jaka jest tego przyczyna? I jak temu zapobiegać? 
Bo jest to rzeczywiście wielkie wyzwanie. Trzeba by 
sobie postawić pytanie, co jest przyczyną tego zjawi-
ska. W mojej ocenie są dwie… Mam tutaj mało cza-
su; oczywiście można by i należałoby o tym o wiele 
więcej mówić, ale powiedzmy, że mamy 2 przyczyny. 
Jedną z nich jest załamanie się pewnego tradycyjnego 
modelu moralności, zwłaszcza w obszarze związa-
nym z seksualnością. Seksualność przez całe wieki 
otoczona była pewnym tabu, otoczona była pewną 
dyskrecją, ale także jakby pewnym rygorem i dyscy-
pliną. Tymczasem w ostatnich kilkudziesięciu latach 
ta niezwykła sfera ludzkiego życia, która związana 
jest właśnie z energią, z siłą, z witalnością, została 
niejako puszczona samopas, pozostawiona sama sobie 
i jest jakby coraz bardziej promowana, promowane są 
ideologie, które mówią o tym, że człowiek to jest taka 
istota, która w gruncie rzeczy żyje po to, aby zaspo-
kajać się, wyładowywać swój popęd seksualny bez 
specjalnych zobowiązań, w formie luźnej, swobodnej, 
bez rygoru, bez zobowiązań. Prawda? I to jest wielki 
kłopot. To jest wielki kłopot. To zjawisko, które nas 
zdumiewa i poraża, moim zdaniem jest wynikiem 
właśnie tej ideowej, ideologicznej zmiany, która ma 
miejsce w ostatnim pięćdziesięcioleciu, dominuje taki 
czysty, pusty hedonizm.

Druga rzecz, drugi element to jest patologia, nie-
wątpliwie zaskakujące i zdumiewające patologie, któ-
re zapewniają bezkarność sprawcom tych haniebnych 
czynów, sprawiają, że pewien status społeczny, ma-
jątkowy, można powiedzieć, Oscar i purpura chronią 
przed odpowiedzialnością, chronią przed ponosze-
niem konsekwencji związanych z dokonywaniem tak 
haniebnych czynów.

Jaki stąd wniosek? Moim zdaniem, po pierwsze, 
edukacja, powrót do edukacji opartej na wartościach, 
a więc pokazywanie i promowanie pewnych postaw, 
pokazywanie tego, że pewna powściągliwość seksu-
alna, panowanie nad sobą, że rygoryzm, seksualność 
operująca w pewnej uporządkowanej przestrzeni, 
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(wicemarszałek M. Koc) są zadania czysto policyjno-sądowo-prokuratorskie. 
Oczywiście mówi się tam jeszcze o tym, że trzeba 
kierować wnioski do komisji dyscyplinarnych. No 
i Sąd Najwyższy tutaj właśnie stawia ten podstawowy 
zarzut, że tworzymy quasi-sądową instytucję, której 
ja największy brak dostrzegam w tym, że nie ma tej 
kontradyktoryjności postępowania, tu domniemany 
czy rzeczywisty sprawca nie ma możliwości obrony, 
w tej ustawie po prostu nie ma k.p.k., kodeksu postę-
powania. Czy ta komisja wezwie, w jakim trybie? To 
już jest znacznie lepiej rozpracowane w przypadku 
innej sławetnej komisji – komisji do spraw gruntów 
warszawskich. Tam przynajmniej ktoś ma prawo do 
czegoś, ma się stawić itd. Najczęściej ona pracowała 
tak, że nakładała kary, gdy ktoś się nie stawił, ale 
i to jest dobre, prawda? Tu, w tym rozwiązaniu ja 
tego nie widzę, innymi słowy, jest to jednak komisja 
trochę kapturowa.

No, oczywistą jest sprawą, zarówno nasza kon-
stytucja, ustawy, jak i Europejska Konwencja Praw 
Człowieka powiadają, że jednak musi być postępowa-
nie, w którym strony mają swoje prawa, obrońcę, tu 
jest tylko pełnomocnik, a tutaj o tym się nie mówi, po 
prostu to się wpisuje. Ta konwencja mówi też o tym, 
że sprawy już rozstrzygnięte, choćby nie meryto-
rycznie, ale z innych powodów, nie mogą podlegać ot 
tak sobie wznowieniu i ponownemu sankcjonowaniu.

Jest jeszcze więcej zastrzeżeń. Dość tylko powie-
dzieć jedno, to, że rząd chyba nie wykonał dobrze 
zadania, pracy, bo nie podpatrzył, jak pracują ana-
logiczne komisje w Unii Europejskiej czy w innych 
państwach, które były bardziej nastawione na prowa-
dzenie analizy, co tu jest elementem, i rekomendacje 
dla istniejących instytucji, o czym też na posiedzeniu 
komisji powiedziałem.

Rzeczywiście dziś priorytetem jest walka z tym, 
czym nasyca współczesna kultura, zwłaszcza ta wi-
zualna, o czym się w ogóle nie mówi, w zakresie 
seksualizacji życia. I to może nie jest aż tak tragicz-
ne. Tragiczne jest to, że ta seksualizacja życia do-
tyka nie tylko dzieci do lat 15 – Sąd Najwyższy też 
sugeruje, że ta granica powinna być wyższa – ale 
dotyka ona słabych. Ja bym bronił każdego słabego, 
niezależnie od wieku, jeśli staje się on niewolnikiem, 
obiektem podboju, w tym seksualnego, na ogół czy 
często z przyczyn ekonomicznych. O tym się tutaj 
nie mówi i nie przeciwdziała się temu, że nośnikiem 
tego wszystkiego nie są pojedyncze przypadki, lecz 
kultura.

Teraz chciałbym przejść do tego, że ta propozycja, 
kwestionowana bardzo mocno przez wiele instytucji 
i osób, nie rozwiązuje problemu, jest próbą przecią-
gnięcia sznura przez małą dziurkę w igle. To, co się 
stało w Polsce, jest głębokim przełomem, jest głębo-
kim pęknięciem. Otóż to, co się stało, to nie dotyczyło 
indywidualnych przypadków, bo z tym Polska sobie 

Pan senator Jan Rulewski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan senator sprawozdawca Ambrozik, relacjonując 

prace komisji, rzekł, jakoby debata na posiedzeniu 
była burzliwa. Jest to nieprawda. Ta debata była bar-
dzo merytoryczna. Jeśli coś było ciekawego podczas 
obrad tej komisji, to gwałtowna zmiana poglądów 
i wniosków przedstawicieli prawicy, co budziło zdu-
mienie i naruszyło rytm powagi prac tej komisji. Tak 
że wnioski o przyjęcie, w tym nawet propozycje rzą-
dowych zmian, zamieniono na wnioski o odrzucenie. 
Ale pozostawmy już to, co jest niewątpliwie historią, 
chociaż ta ustawa też mówi o historii.

Ja się zgadzam z wyrażonym przez mojego po-
przednika poglądem, może nawet bym go rozszerzył, 
że zagadnienie jest znacznie obszerniejsze i przede 
wszystkim wymaga innych instrumentów, działań 
niż tylko powoływanie komisji. No, już za czasów 
komuny mówiono, że komisja to jest takie ciało, taki 
kolektyw przypadkowych ludzi, czasem nawet do-
brych ludzi, ale zebranych przypadkowo, po to, żeby 
rozwiązać problem, którego istniejące już i wskazane 
instytucje nie są w stanie rozwiązać, i że komisja 
niczego nie rozwiąże, tylko będzie dużo pracować 
dla potrzeb samej komisji. Taka była definicja komi-
sji. Mniej więcej zgadzam się tu z panem senatorem 
Bobką, że ta komisja ma charakter fasadowy. Gorzej – 
żeby tylko fasadowy. No, niepotrzebne komisje mogą 
istnieć, byleby nie szkodziły.

Otóż tu padają takie zarzuty – zwłaszcza, pro-
szę zauważyć, z prawej strony, tam nielicznie, tutaj 
tylko są głosy – że idea tej komisji idzie w poprzek 
konstytucyjnych zasad i prawodawstwa, ponieważ 
tworzy się nową instytucję sądowo-analityczno-kon-
trolną i policyjną. Nie jest prawdą, Pani Minister, 
jakoby dziełem tejże komisji był taki niewinny rejestr 
sprawców czy przestępstw, uczynków popełnionych 
w przeszłości, dzisiaj i w przyszłości. No, przecież 
tej komisji wytycza się jeszcze inne zadania. Tak, to 
prawda, chodzi o tworzenie rejestru, ale też o dzia-
łania prewencyjne, edukacyjne, a także zadania poli-
cyjne, sądowe. Przecież tam się mówi np. o tym – to 
jest podstawowy zarzut – że ten rejestr jest ważny 
do końca życia danej osoby. Jest to bardzo surowa 
powinność. Dalej, mówi się też o tym, że należy za-
wiadamiać komisje dyscyplinarne, a sami umiesz-
czeni w rejestrze mają się zgłaszać na policję, a gdy 
wyjdą z więzienia, choćby nawet… muszą powia-
damiać policję o tym, gdzie przebywają. No, to już 
nie są działania o charakterze prewencyjnym – to 
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(senator J. Rulewski) się w Sądzie Najwyższym. I ważne jest – tu jest to 
rozpisane szeroko – kto ma być przewodniczącym, 
bo to będą jednak instytucje polityczne, ważne, żeby 
był nim pierwszy prezes… był prezes… przepraszam, 
żeby był nim sędzia Sądu Najwyższego wybrany 
przez zgromadzenie wszystkich sędziów. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Oczywiście wypowiem formułkę, którą zawsze 

w tego typu przypadkach wypowiadamy, tzn. za-
protestuję przeciwko trybowi przyjmowania ustawy, 
zwłaszcza takiej, która wymaga namysłu, która wy-
maga bardzo poważnego podejścia. Bo jest to usta-
wa istotna, ale też społecznie oczekiwana, dotycząca 
również materii, która jest bardzo poważna, ponieważ 
dotyczy dóbr ofiar przestępstw oraz praw człowieka 
w przypadku postępowania.

Wydaje mi się, że ta ustawa jest z całą pewnością 
jakimś efektem bezsilności organów ścigania, bezsil-
ności naszych organów ścigania i zapewne też bez-
silności systemu prawnego, który mamy, a który już 
spróbowaliśmy na forum Senatu poprawiać, żeby sy-
tuację polepszyć, ale chyba jeszcze niewystarczająco. 
Ja jestem zwolennikiem powołania komisji, ale uwa-
żam, że ta komisja powinna się ograniczyć do takich 
czynności, o których mówił pan senator Rulewski, 
tzn. do czynności polegających na badaniu przyczyny 
zjawiska pedofilii w instytucjach kościelnych – no 
bo z tego powodu przede wszystkim zajmujemy się 
tym – ale też wychowawczych, edukacyjnych, także 
w rodzinie, oraz do wskazania dróg wyjścia, naprawy 
tego. To jest w ustawie zawarte i oceniam to bardzo 
pozytywnie, bo to jest ta ważna część. I na tym po-
winna moim zdaniem ta komisja poprzestać, a nie 
wchodzić jakby w kompetencje sądu, nie stawać się 
quasi-sądem, nie wchodzić w kompetencje organów 
ścigania, dlatego że, jak usłyszeliśmy… Jestem prze-
konana, że nie będzie miała do tego kompetencji bez 
względu na to, kogo do niej powołamy. A ze względu 
na sposób powołania miałaby znakomite kompetencje 
do tego, żeby zdiagnozować problem, przedstawić 
go, pokazać, jak on jest szeroki i czego dotyczy, opo-
wiedzieć o tym i wskazać pomysły na rozwiązanie 
tego problemu. I wtedy, myślę, nikt z nas tutaj nie 
miałby wątpliwości, każdy zagłosowałby za tą ustawą. 
A fakt, że dzisiaj tak wiele osób zadaje pytania, ma 
wątpliwości, wynika nie tylko ze złamania procedur 
legislacyjnych i tego, że jak zwykle otrzymaliśmy tę 

lepiej lub gorzej radziła, myślę, że nawet lepiej niż 
na Zachodzie, gdzie niewolnictwo dzieci, nie tylko 
dzieci, także kobiet, jest do dzisiaj nierozwiązanym 
problemem. Ja myślę, że to się stało dlatego, że miało 
charakter, przepraszam za określenie, środowiskowy, 
branżowy, w Kościele.

Mnie jest bliski Kościół i jego wartości, i w moim 
interesie jako senatora leży rozstrzygnięcie w sprawie 
tego pęknięcia. Moja propozycja skierowana w maju 
do rządu zmierzała do tego, żeby problem został 
rozwiązany tam, gdzie powstał, a więc żeby to była 
komisja nie taka jak tu proponowana, o charakterze 
prawnym, ale komisja prawdy i pojednania. Przecież 
ta ustawa jest o tym, co zrobić z przeszłością, która 
wynikła z zaniedbań instytucji, w tym Kościoła i in-
stytucji państwowych, które polegały na zaufaniu. 
A przecież o kim mówimy? O Kościele jako o wzorcu 
moralności, a więc tym, który powinien być prokura-
torem, sędzią i jednocześnie, tak to nazwę, klawiszem 
w zakresie przestrzegania tych spraw. I na to nie ma, 
Drogi Rządzie, odpowiedzi. Chcecie, żeby to koło 
pomówień nadal się toczyło?

Czego jeszcze nie uwzględnił pan Morawiecki 
z mojej propozycji? Tu się mówi tylko o pomocy 
prawnej dla ofiar, a ja pytam: czy tam nie jest po-
trzebna jeszcze pomoc medyczna i rekompensata 
materialna? Skoro mówimy, że wina, że sprawstwo, 
że osoba poszkodowana, to jest odpowiedzialność 
państwa z tytułu poniesionych skutków przez tę oso-
bę, ofiarę. O tym w tej ustawie się nie mówi.

Dalej. Ja uważam – choć nie czytałem rekomen-
dacji Ryana czy też komisji niemieckiej – że trzeba 
ukierunkować się na rekomendacje. Ta komisja ra-
czej powinna wydawać rekomendacje istniejącym 
instytucjom prawa. Być może taka rekomendacja by 
zmierzała do tego, żeby okres przedawnienia tego 
typu przestępstw wydłużyć, bo dzisiaj on jest krótki. 
Być może musiałaby ona zrewidować też definicję 
tego, co jest przestępstwem czy wykroczeniem, czy 
nieobyczajnym czynem przeciwko moralności i oby-
czajności, wykorzystywaniem… Moim zdaniem to 
są zadania komisji.

Jeśli nawet, Panie Ministrze i Pani Minister, tego 
nie ma w tej ustawie, to proszę nad tym pomyśleć. 
Przecież to nie musi mieć zaraz formy instytucji 
prawnej, kodeksów…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
I na tym właśnie polega błąd, że usiłujecie pań-

stwo przecisnąć przez kodeksy, przez prawo, przez 
różne instytucje prawa i same kodeksy coś, co już 
się wymknęło kontroli.

Jeszcze jedno zdanie, taka drobna sprawa, bo nie 
chcę już zabierać czasu. Tutaj nie jest określone, gdzie 
jest jej siedziba. Ważne jest to, żeby siedziba mieściła 
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(senator B. Zdrojewska) Ja myślę, że należałoby też może umożliwić… 
Żeby znaleźć akceptację społeczną, może należałoby 
się zastanowić nad procedurami szybszego rozwią-
zania tych spraw, z którymi w tej chwili mamy do 
czynienia. Bo tu jest chyba taki problem, że mamy 
do czynienia z ewidentną pedofilią w różnych miej-
scach, np. w instytucjach kościelnych, a te sprawy są 
nadal w toku przedłużającego się, bardzo długiego 
postępowania. Tym przede wszystkim powinniśmy 
się zająć.

Następna sprawa to jest to, o czym mówiłam. No, 
np. nikt nie może się do takiej komisji zwrócić, żeby 
się oczyścić z zarzutów, jeśli został gdzieś tam nie-
słusznie posądzony. To też jest niedobre.

Ta komisja pewnych spraw już nie wyjaśni. Nie 
wyjaśni takiej sytuacji, jak na przykład… Z jed-
nej strony niektórzy chcą, żeby do końca zostały 
wyjaśnione takie przypadki, jak sprawa księdza 
Jankowskiego – to, czy był winien, czy nie był winien. 
Jedni mówią z pozycji „chcielibyśmy jego uniewin-
nienia”, a drudzy mówią, że trzeba napiętnować tego 
typu przypadki, bo niemożliwe jest, żeby takie osoby 
były honorowymi obywatelami, miały wysokie od-
znaczenia państwowe czy coś takiego. Ale tutaj tego 
nie będzie, bo ta komisja takich spraw nie wyjaśni. 
To trzeba sobie powiedzieć.

Pamiętajmy o tym, że tworzymy trzeci rejestr. 
To już jest kompletnie bez sensu. Mamy w tej chwili 
jeden rejestr jawny pedofilów, drugi niejawny, a teraz 
będzie jeszcze trzeci rejestr, do którego będzie mogła 
wpisywać ta komisja. Przypominam… Chciałabym 
zwrócić uwagę na coś, o czym już rozmawialiśmy 
przy tworzeniu rejestru pedofilów. Przypominam 
o tym, że nie mamy rejestrów innych przestępstw, 
tzn. nie ma takiej sytuacji, że jakaś osoba, która, po-
wiedzmy, siedziała w więzieniu 25 lat za okrutne 
zbrodnie, wychodzi… Ona może mieszkać obok nas 
i my o tym nie wiemy.

Jest to przestępstwo ze względu na obecne normy 
społeczne w jakiś szczególny sposób poddane ocenie 
i presji społecznej, ale my jako senatorowie nie powin-
niśmy się temu poddawać. Powinniśmy się nad tym 
zastanowić. Jeżeli będzie taki rejestr, w przypadku 
którego procedura odwoławcza jest taka, że później 
będzie sąd cywilny, proces cywilny, odwołanie się 
do sądu… To oznacza, tak jak mówię, w przypadku 
listy tego typu, że człowiek jest skazany za życia i on 
już traci zdrowie. Ja mówię o osobie ewentualnie 
niewinnej.

Opinia Sądu Najwyższego – rzecznik praw dziec-
ka patrzy z innej strony – powinna być dla nas istotna, 
dlatego że ona dotyczy w tym przypadku praw czło-
wieka. I najważniejsze z naszego punktu widzenia jest 
to, żeby nie skazać na infamię społeczną, na śmierć 
cywilną osoby, która będzie niewinna, a jednocze-
śnie spróbować jednak załatwić ten problem, bo tu 

ustawę w ostatniej chwili. Nie mogliśmy też zapoznać 
się z opinią Biura Legislacyjnego. Została ona bodajże 
– chyba się nie mylę – wygłoszona ustnie. No, opinii 
na piśmie nie było na półkach w Senacie.

A jeśli chodzi o… No, oczywiście jest tak, że nie 
pozostajemy bez jakichkolwiek opinii. Ja, przygoto-
wując się do posiedzenia, posiłkowałam się opinią 
Sądu Najwyższego. Nie chcę już tego wszystkiego 
wymieniać, ale w wielu punktach ta ustawa naprawdę 
narusza nie tylko konwencję praw człowieka, ale rów-
nież polską konstytucję – tak po prostu, w zwyczajny 
sposób. Prawdopodobnie jest ona bezprawna, co spo-
woduje, że te osoby, broniąc się przeciwko wpisaniu 
do tego rejestru, będą po prostu odwoływały się do 
najwyższych trybunałów. To będzie trwało bardzo 
długo, a w końcu okaże się, że ta ustawa zostanie 
zaskarżona, ponieważ zawiera takie błędy, które są 
bardzo negatywnie oceniane.

To jest chyba pierwsza tego typu instytucja, któ-
ra staje się jakimś quasi-sądem i ocenia: winny czy 
niewinny. Przypomnę ustawę o IPN, która też doty-
czyła pewnej infamii społecznej, tzn. rejestru, który 
powoduje, poza innymi skutkami, taką infamię. Ale 
w tamtym przypadku po prostu zapadła decyzja, że 
publikuje się zbiór, pewien zbiór, który jest… I po-
tem można się od tego jakby odwoływać. No a tutaj 
mamy do czynienia z inną sytuacją. Tą quasi-sądową 
procedurą doprowadzamy do sytuacji, w której jakiś 
człowiek zostaje wpisany na tę listę. I co on ma wtedy 
zrobić? De facto to jest śmierć cywilna, tak jak ktoś 
już tutaj powiedział. To, że on się będzie bronił, że się 
w procesie cywilnym odwoła od tego, w niczym mu 
nie pomoże. On będzie już obwiniony, straci pracę, 
nie będzie mógł się ubiegać o stanowiska. Jeżeli zo-
stanie wpisany niewinnie… A coś takiego może się 
zdarzyć z tego powodu, że nie ma tutaj procedury, 
która zapewnia takiej osobie właściwe prawo do obro-
ny. No, nie ma tu takich procedur zagwarantowanych.

Są tutaj też naruszone zasady dotyczące przedaw-
nienia. Ktoś może np. zostać osądzony w tej samej 
sprawie 2 razy. No, tutaj będziemy mieli do czynienia 
z takimi przypadkami. Jest tutaj też naruszana zasada, 
że wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego, 
tak aby nie popełnić błędu, aby kogoś niewinnego 
nie skazać. Tak że pod względem prawnym jest to 
fatalne rozwiązanie.

Ale też zastanówmy się nad tym, jakie skutki to 
może wywołać i w ogóle po co to jest. Może najpierw 
zapytajmy: po co? Wydaje się, że ta ustawa w tym 
kształcie jest kompletnie niepotrzebna. Ona mogłaby 
zawierać tylko to, o czym ja mówię, tzn. moglibyśmy 
powołać komisję, która zajmowałaby się tym, czym 
takie komisje zajmowały się na Zachodzie, w Europie 
Zachodniej. I te komisje spełniły swoje zadania.
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(senator B. Zdrojewska) Jedną z rzeczy, które zawodzą, moim zdaniem, 
w tej całej sprawie, jest również zasada, która oczy-
wiście musi być przestrzegana, ale która została, 
w mojej opinii, trochę wynaturzona w postępowa-
niach wyjaśniających czy w różnych śledztwach, 
tzn. zasada domniemania niewinności. Ona niestety 
w tym przypadku w sposób wynaturzony prowadzi 
do tego, że bardziej chronieni są sprawcy niż ofiary. 
Myślę, że takie przeświadczenie, takie przekona-
nie panuje niestety nie tylko w tej dziedzinie, ale ta 
dziedzina jest pod tym względem szczególna, bo tu 
ofiarami są ludzie zupełnie bezbronni, dzieci, które 
w żaden sposób nie potrafią sprzeciwić się strasznemu 
sprawcy, który często ma nad nimi jakąś formalną czy 
nieformalną władzę.

Z tych wszystkich powodów ta ustawa jest po-
trzebna. Jest potrzebne rozwiązanie, które jest wy-
jątkowe, jest inne niż dotychczas. Tutaj padało okre-
ślenie „quasi-sąd”. Tak, potrzebny jest quasi-sąd, 
zwłaszcza w stosunku do tych przypadków, które 
miały miejsce… No, one już się przedawniły i ża-
den sąd się nimi nigdy nie zajmie, bo po prostu takie 
są zasady. Oczywiście te zasady można zmieniać, 
ale, proszę państwa, nie zmienimy ich – bo to już 
byłoby naprawdę ciężkie naruszenie ogólnych zasad 
– w stosunku do tego, co było w przeszłości. Można 
wprowadzić zasadę nieprzedawniania czy dłuższe 
okresy przedawniania, ale tylko, że tak powiem, do 
przodu, a nie do tyłu.

Jeśli chcemy zająć się tym strasznym dziedzic-
twem, którego jesteśmy świadkami, to musimy to 
zrobić w sposób ekstraordynaryjny. I właśnie to się 
tutaj dzieje. Sprawa jest oczywiście delikatna, bo 
tworzymy jednak coś w rodzaju sądu. Wyłączamy 
z tego – to było bardzo wyraźnie powiedziane przez 
panią minister – osoby zmarłe, ale żyjących chcemy 
jednak w jakimś sensie, tam, gdzie to jest możliwe, 
w cudzysłowie, osądzić. Taka jest potrzeba społeczna, 
ale taka jest też chyba potrzeba tych, którzy widzą, 
że z tym zjawiskiem musimy zacząć walczyć, zaczy-
nając od tej rzeczywistości smutnej, dramatycznej, 
rzeczywistości, z którą mamy do czynienia.

Ja mogę powiedzieć tak: tego typu instytucje qu-
asi-sądowe istnieją. Tutaj ktoś powiedział, że nie ma 
takich instytucji. Są. Jedne działają lepiej, inne – go-
rzej. W tej chwili przychodzą mi na myśl dwie. Jedna 
dotyczy zwrotu nieruchomości reprywatyzowanych 
w Warszawie czy w innych miastach. Ona, wydaje się, 
przynosi dobre owoce. Ale są też inne. W dziedzinie 
ochrony zdrowia jest komisja, która zajmuje się – 
można powiedzieć, że to też jest taki trochę quasi-sąd 
– rekompensowaniem szkód medycznych. I ona nie 
działa najlepiej, wszyscy to krytykują. Zobaczymy, 
może tu będzie więcej, że tak powiem, pozytywów.

Bardzo dobrze jest, że ta komisja oprócz zadań 
quasi-sądowych ma również zadania w zakresie my-

się wszyscy zgadzamy, że problem jest. I jest tutaj 
ogólna zgoda co do tego, że trzeba go rozwiązać. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo 
Ministrowie!

Zacznę może od polemiki z ostatnim zdaniem, 
w którym usłyszeliśmy, że przede wszystkim należy 
załatwić sprawę, a nie działać przeciwko możliwości 
posądzenia osoby niewinnej. To jest, moim zdaniem, 
odwrócenie sprawy i na tym zresztą polega cały pro-
blem.

Dlaczego ta ustawa w ogóle jest potrzebna? Otóż 
potrzebna jest po prostu dlatego, że wszyscy zawie-
dliśmy. Tu nie zawiódł jakiś organ, nie zawiodła ja-
kaś grupa społeczna, jakaś instytucja. To po prostu 
my zawiedliśmy. Najlepszym tego dowodem jest to 
– i zresztą na tym w gruncie rzeczy, zwłaszcza w tej 
części orzeczniczej, skoncentrowane są zadania ko-
misji – że mamy głębokie przeświadczenie, że jest 
ogromna liczba spraw, które nie zostały załatwione. 
A dlaczego nie zostały załatwione? Dlatego, że zawie-
dliśmy. Zawiedliśmy wszyscy. Wskazywanie palcem 
takiej czy innej instytucji albo takiego czy innego or-
ganu, moim zdaniem, nie ma sensu w sytuacji, kiedy 
widać wyraźnie – takie przecież są doniesienia, i to 
dobrze udokumentowane – że to ohydne zjawisko 
funkcjonuje. Zaczniemy od kościołów, ale ono jest 
także w sporcie, w kulturze, w edukacji, w ośrodkach 
wychowawczych, w służbie zdrowia. Pytanie: gdzie 
go nie ma?

Zawiedliśmy również dlatego, że w stosunku do 
wielu takich przypadków albo środowiskowo, albo 
ogólnie, istnieje zasada podwójnej miary. Ludzie, 
których działania są w zasadzie udokumentowane, 
zwłaszcza w kontekście… Czasem w zasadzie nawet 
nie ma specjalnego zaprzeczania. Pedofile znani na 
świecie jako po prostu celebryci z pierwszych stron 
gazet, znani z mediów, jeżdżą po świecie, chodzą 
po świecie i wszyscy o tym wiedzą. No ale jest jesz-
cze bardzo dużo ludzi, którzy uważają, że nie ma 
sprawy, że w gruncie rzeczy artystom wolno więcej 
albo księżom wolno więcej. A może jeszcze wycho-
wawcom wolno więcej. Może jeszcze komuś innemu? 
Zawiedliśmy. Wszyscy zawiedliśmy i trzeba to szybko 
naprawić.
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(senator K. Radziwiłł) przygotowana i w jakim jest przedstawiana, jest po 
prostu niedopuszczalny.

Ta ustawa dotyka bardzo delikatnej materii, po-
nieważ dotyczy spraw przeszłych. Bo ja nie mówię 
o sprawach obecnych, kiedy ktoś dzisiaj zgłosi, że ma 
podejrzenie czy przekonanie o przestępstwie seksu-
alnym, i komisja skieruje to do prokuratury. To nie 
budzi żadnych wątpliwości. Tutaj kluczową sprawą 
są te przypadki, które miały miejsce albo nie miały 
miejsca w przeszłości, a sprawa, niestety, nie może 
być podjęta, ponieważ nastąpiło przedawnienie, i pro-
kuratura orzeknie, iż tą sprawą się nie zajmie. No 
i dopiero od tego momentu zaczynamy dyskusję, co 
z tym fantem zrobić. I gdyby projekt tej ustawy był 
porządnie konsultowany, publicznie konsultowany ‒ 
bo przecież wszyscy chcemy, żeby te kwestie były 
właściwie uregulowane ‒ to dzisiaj nie mielibyśmy 
takiej dyskusji, takiej debaty.

Bardzo mi przykro, Panie Senatorze Radziwiłł, 
ale tak jak pan się nie zgodził z ostatnim zdaniem 
pani senator Zdrojewskiej, tak ja się nie zgadzam ze 
znaczną częścią pańskiej wypowiedzi. Bo pan powie-
dział, że domniemanie niewinności to oczywiście, jak 
najbardziej, ale są sytuacje, kiedy to domniemanie 
niewinności trzeba skorygować, trzeba je zmniejszyć, 
trzeba przykrócić itd.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ja coś takiego po-
wiedziałem?)

No tak pan właśnie powiedział.
(Senator Krzysztof Mróz: No, nie.)
Słucham?
(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie, nie powiedzia-

łem.)
No ja tak zrozumiałem.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Aaa…)
Ja tak zrozumiałem. Ale nie, nie będę się upierał 

przy swoim, bo powiedział pan, że prawo powinno 
bardziej chronić ofiarę niż sprawcę…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Tak.)
Powiedział pan, właśnie. Otóż w tym jest taka 

bardzo pojemna teza…
(Senator Jan Rulewski: Myk.)
Tak, właśnie taki myk. Mianowicie, przy każdej 

okazji, kiedy się próbuje ograniczyć domniemanie 
niewinności, to się mówi, że prawo powinno bardziej 
chronić ofiarę niż sprawcę. Teraz może jaśniej się 
wypowiedziałem. Otóż nie, no nie, bo w momencie, 
kiedy zaczniemy od tego odchodzić, przestępstwa 
pedofilii, bardzo odrażające przestępstwa… Mogę 
wymienić jeszcze 10 odrażających przestępstw. I przy 
każdym z nich, jeśli tylko odpowiedni organ rzą-
dowy będzie chciał pokazać społeczeństwu, że bar-
dzo z tym walczy, to będzie próbował stosować tego 
rodzaju retorykę: no, proszę bardzo, my tu musimy 
ograniczyć prawa, bo przecież ofiarę trzeba bardziej 
chronić niż sprawcę.

ślenia na temat tego, jak w ogóle walczyć z tym strasz-
nym zjawiskiem, z jego przyczynami, z podstawami. 
Dlaczego to się rodzi? Ja podzielam sądy niektórych, 
którzy mówili, że jest to coś cywilizacyjnego, że jest 
jakieś przyzwolenie na to, że seks jest wszędzie i że 
każdy seks jest dopuszczalny. Zasady, które panowały 
wcześniej, w jakimś sensie zamykając seks w pew-
nych ramach podporządkowanych wartościom, powo-
dowały, że ludzie myśleli o tym inaczej, aczkolwiek 
to zjawisko występowało pewnie także w przeszłości.

To wszystko oczywiście jest dobre. Mam nadzieję 
– bo zgłaszałem też swoje wątpliwości – że prace ko-
misji skoncentrowane będą jednak na rzeczywistym 
wyjaśnianiu tych najstraszniejszych zjawisk, że nie 
pójdą za daleko, choćby dlatego, żeby nie zaplątać się 
w liczne możliwe sprawy mniejszej rangi. Mam na-
dzieję, że nie pójdzie to tak daleko, przed czym trochę 
przestrzega rzecznik praw dziecka, a mianowicie że 
komisja w swoich badaniach, a szczególnie w roz-
strzygnięciach, będzie za bardzo ingerować w życie 
rodzinne, przede wszystkim tam, gdzie ingerować nie 
należy, czyli z butami, jak to się mówi. Bo tutaj nie 
chodzi o to, żeby chronić rodziców, którzy dokonują 
czynów pedofilskich, tylko chodzi o to, żeby nie kwa-
lifikować do zakresu działań komisji takich przypad-
ków, kiedy mamy do czynienia po prostu z jakimiś 
stosunkowo niewielkimi nieprawidłowościami, żeby 
nie wrzucać ich, jak to się mówi, do jednego worka.

Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że ta ustawa jest 
potrzebna w takiej wersji. Dlaczego ten pośpiech? 
Dlaczego pewne skrócenie czy uproszczenie kon-
sultacji? No z oczywistych względów ‒ bo z jednej 
strony taka jest potrzeba chwili, a z drugiej strony 
jesteśmy tu i teraz, jeśli chodzi o kadencję parlamen-
tu. Gdybyśmy w tej chwili zaczęli przedłużać prace 
nad tym, to po prostu okaże się, że tego nie zrobimy. 
Wydaje się, że to byłoby zaprzeczenie oczekiwaniom, 
ale także rzeczywistej potrzebie, jaka w tym zakresie 
istnieje. Będę głosował za przyjęciem tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, ja się 

zgłaszam.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze, oczywiście.
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Fakt, że tyle tutaj zostało podniesionych wątpliwo-

ści, że tyle było krytycznych głosów, i to z obu stron 
Izby, pokazuje, że tryb, w jakim ta ustawa została 
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(senator M. Borowski) także sprawy dotyczące nieksięży, one są omawiane 
publicznie i można powiedzieć, z punktu widzenia 
dalszej kariery tych osób, że one i tak mają trudno. 
No, może niekoniecznie w Kościele, bo tam niestety 
widzimy jednak jakąś próbę ochrony, obrony, prze-
suwania, tłumaczenia itd., itd. Ale to już jest sprawa 
wszystkich wiernych, którzy powinni się po prostu 
tego domagać. A to rozwiązanie, które tutaj zapro-
ponowano, jest po prostu rozwiązaniem, którego 
zwyczajnie nie da się logicznie wytłumaczyć. Już 
pomijając te wszystkie konstytucyjne zastrzeżenia, 
które tutaj mają miejsce. Tak że w przeciwieństwie 
do pana senatora Radziwiłła będę głosował przeciw 
tej ustawie. Tylko uprzejmie proszę… Bo ja wiem, jak 
pewne rzeczy się kończą. Mianowicie ten sprzeciw 
nie oznacza, że jestem przeciwko temu, żeby ujawniać 
takie przypadki, żeby przeciwdziałać… Przeciwnie, 
jestem zdecydowanie za tym. Tylko jestem przeciwny 
tego rodzaju ustawom, takiemu trybowi podejmo-
wania tych ustaw, jestem przeciw ustawom, które 
faktycznie prowadzą do błędnego koła.

Może na koniec jeszcze jedna uwaga. Mianowicie 
jeżeli taka komisja… To już tak na marginesie: je-
żeli taka komisja miałaby być powoływana, to ona 
powinna mieć absolutnie niepolityczny charakter. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że nawet wstępna decyzja 
tej komisji w jakiejkolwiek sprawie może wywołać 
pewien efekt publiczny. No, ta komisja jest powoły-
wana przez Sejm, Senat, prezydenta, premiera i jesz-
cze kogoś. Przy czym jeśli chodzi o… No, jest tam 
taki wytrych. Sejm i Senat powołują większością 3/5 
głosów, ale zaraz po tym jest punkt, który mówi, że 
jak nie ma 3/5, to powołują zwykłą większością. No, 
proszę państwa, to jest niepoważne po prostu. To ciało 
powinno być absolutnie niezależne od polityków. Być 
może członków tej komisji powinny powołać np. or-
ganizacje sędziowskie i adwokackie, osoby spoza ciał 
politycznych. Bo tak, jak jest… Proszę państwa, ja nie 
chcę nikogo straszyć, ale po aferze w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, po tym zorganizowanym hejcie, 
który tam miał miejsce, ja byłbym naprawdę bardzo 
ostrożny w powoływaniu tego rodzaju komisji, któ-
rych decyzja może zostać zastosowana niekoniecznie 
wobec kogoś, kto dawniej był aktywnym pedofilem. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, 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 dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-

Ostatnio mieliśmy tutaj ustawę, która przeszła, zu-
pełnie fatalną. Ona miała dobre elementy, ale w tym 
punkcie była fatalna. Mianowicie, że sąd może roz-
patrywać sprawę bez obecności oskarżonego i jego 
pełnomocnika, obu może nie być, a sąd będzie roz-
patrywał sprawę i przesłuchiwał świadków. A dla-
czego? No, chodzi o przyspieszenie procedury, bo 
procedury są za długie, a więc bardziej chronimy tutaj 
kwestie proceduralne, a pośrednio pokrzywdzonego, 
niż sprawcę itd., itd. Panie Senatorze, no nie ma na 
to zgody, po prostu nie ma zgody. Musimy szukać 
innych rozwiązań, ale nie takich.

Teraz w tej sprawie… Proszę państwa, tutaj mamy 
przecież sprzeczność samą w sobie. No bo co to zna-
czy… Może nie wszyscy to zauważyli, ja zauważy-
łem, że kiedy komisja chciałaby tego sprawcę, któ-
rego sprawę oddalono ze względu na przedawnienie, 
wpisać do rejestru, a on poskarżyłby się do sądu, to 
tego wpisu nie będzie, to znaczy ten wpis nie byłby 
jeszcze dokonywany. Można więc powiedzieć, że 
z tego punktu widzenia to jeszcze nie jest jasne, czy 
już można go o to posądzać, czy nie. Po pierwsze, 
nie do końca, dlatego że nie jest nigdzie napisane, że 
ta komisja działa niejawnie. Działa jawnie i dzienni-
karze na pewno się dowiedzą, że komisja w sprawie 
tego czy tamtego obywatela zamierzała go wpisać, 
a on się odwołał.

(Rozmowy na sali)
No nie, chwileczkę… No dobrze, tylko pamię-

tajmy, że sprawa była przedawniona i w związku 
z tym… Mnie chodzi tylko o argument, że nie jest 
jeszcze wpisany, w związku z tym może, że tak po-
wiem, spokojnie chodzić. To nie jest dobry argument, 
ponieważ ta sprawa i tak się rozejdzie. A jak on się 
odwoła i sprawa trafi do sądu, to, proszę państwa, 
czym ten sąd się zajmuje? Bo jakoś nikt się nie za-
stanawiał nad tym. No, czym on się zajmuje? On się 
musi zająć tą sprawą, to znaczy on musi, nie wiem, 
przesłuchiwać świadków itd., itd., i tak naprawdę 
wydać wyrok. I albo będzie to wyrok uniewinniający 
i komisja nie będzie mogła go wpisać, albo sąd powie: 
tak, tak, trzeba go wpisać. No ale przecież sprawa 
jest przedawniona. To jakże on może się tą sprawą 
zajmować? To jest sprzeczność sama w sobie. Tak się 
nie rozwiązuje tych spraw. Dzisiaj naprawdę kluczową 
sprawą jest to, co będziemy robić teraz, dzisiaj, co 
będziemy robić po to, żeby ten proceder, te przestęp-
stwa, jeśli już nie wyeliminować, to w każdym razie 
radykalnie ograniczyć. To jest kluczowa sprawa i nad 
tym trzeba dyskutować.

Jeżeli zaś chodzi o sprawy przeszłe, no to mu-
szę powiedzieć, że one tak naprawdę wychodzą pu-
blicznie. One wychodzą publicznie, wszyscy wiemy, 
którzy księża byli zaangażowani, dzisiaj wychodzą 
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(wicemarszałek M. Koc) A w związku z tym są także zwiększone wpływy 
jednostek samorządu terytorialnego.

Tak jak zapowiadaliśmy, obniżamy te podatki. 
W tym roku podatnicy zyskają: jeżeli zarabiają mi-
nimalną pensję, to 120 zł; jeżeli średnią krajową, to 
180. W przyszłym roku to będzie dla pracowników, 
którzy zarabiają minimalną pensję, niecałe 500 zł 
‒ tyle zostanie im w kieszeni ‒ a dla osób, które za-
rabiają średnią krajową ‒ ponad 700 zł. Takie są re-
alne skutki tej regulacji. W wyniku dobrej sytuacji 
budżetowej i gospodarczej możemy dzisiaj obniżyć 
podatki 25 milionom Polaków. Dziękuję.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
I oczywiście komisja jednogłośnie rekomenduje 

przyjęcie tej ustawy 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 z państwa ma takie pytanie? Nie.
Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest dzisiaj z nami pan Tadeusz Kościński, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam pana 

na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:
Dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić ustawę, na którą 

czeka ponad 25 milionów podatników podatku PIT, 
w tym ok. 13 milionów pracowników. Ustawa przewi-
duje bowiem obniżenie najniższej na skali podatkowej 
stawki podatku PIT. Dotychczasowa stawka w wy-
sokości 18% zostanie zastąpiona stawką 17%, która 
będzie miała zastosowanie do dochodów nieprzekra-
czających kwoty 85 tysięcy 528 zł. Z obniżenia staw-
ki skorzystają wszyscy podatnicy, którzy rozliczają 
się według skali podatkowej, czyli w szczególności: 
pracownicy, emeryci, renciści, zleceniobiorcy, jak 
również przedsiębiorcy, którzy nie wybrali opodat-
kowania ryczałtem ewidencjonowanym czy według 
preferencyjnej jednolitej 19-procentowej stawki po-
datkowej.

Dodatkowo ustawa przewiduje ponaddwukrotny 
wzrost zryczałtowanych kwotowych kosztów uzy-

datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1291, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1291 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
W dniu dzisiejszym Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych opiniowała wspomnianą ustawę. Ustawa 
ta wprowadza 2 zmiany. Pierwsza kwestia to obniżka 
podatku PIT z 18% do 17%. Mówimy tutaj o obniżce 
stawki podatkowej przy zachowaniu dotychczaso-
wych progów podatkowych. To jest pierwsza zmiana.

Druga zmiana, też istotna, ważna i korzystna dla 
podatników, to podniesienie kosztów uzyskania przy-
chodu przez pracowników. Dzisiaj ten koszt uzyska-
nia przychodu to jest 111 zł 25 gr miesięcznie. Od 
1 października to będzie 250 zł, czyli o ponad 100% 
wzrośnie ten koszt uzyskania przychodu – oczywiście 
dla pracownika, który ma jedno miejsce zatrudnienia 
w danej miejscowości. Odpowiednio wyższe są te pro-
gi w innych sytuacjach. Podnosimy ten koszt z kwoty 
bodajże 1 tysiąca 335 zł do 3 tysięcy zł rocznie, czyli 
generalnie obniżamy podatki, bo ludzie będą więcej 
netto zarabiali.

Ze względu na to, że te zmiany wchodzą wyjąt-
kowo w trakcie roku podatkowego, z dniem 1 paź-
dziernika, ta skala podatkowa w tym roku wyniesie 
17,75%. No, to wynika z tego, że obniżamy o 1%. 
Przez 3 kwartały to było 18%, a w czwartym kwar-
tale to będzie 17%. Przy uśrednieniu całorocznym 
to będzie 17,75%, a już od przyszłego roku ta stawka 
będzie wynosiła 17%.

Na posiedzeniu komisji koledzy z Platformy py-
tali, jak ta obniżka wpłynie na finanse samorządów. 
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów poinformował, 
że co do tej ustawy nie ma formalnej opinii Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, nie-
mniej uszczuplenie wpływów podatkowych w peł-
nym roku podatkowym, czyli w roku przyszłym, 
będzie wynosiło ponad 4 miliardy. Ale jednocześnie 
pan minister wyjaśnił, że wzrost gospodarczy i wpły-
wy z podatków CIT i PIT w 100% zrekompensują ten 
ubytek samorządom. Pan minister przytaczał dane 
mówiące o tym, że tylko w tym roku wzrost wpły-
wów z PIT jest w granicach ‒ chyba, bo mówię to 
z pamięci – 12%, a z CIT jest chyba w granicach 20%. 
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(podsekretarz stanu T. Kościński) grudnia, będą zamiast stawki 18% stosowali stawkę 
17%, chyba że podatnik zwróci się do płatnika o po-
bieranie wyższej zaliczki.

Stawkę 17% będą również stosowali podatnicy, 
którzy co prawda nie są przedsiębiorcami, jednakże 
mają obowiązek samodzielnego wpłacania zaliczek na 
podatek, np. otrzymując wynagrodzenia za granicą.

Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą 
czy działy specjalne produkcji rolnej, z racji tego, że 
zaliczki na podatek obliczają narastająco, tj. z uwzględ-
nieniem dochodów oraz zapłaconych zaliczek od po-
czątku roku podatkowego, czyli również dochodów 
za miesiące od stycznia do września, do których ma 
zastosowanie stawka 18%, zaliczki za miesiące od 
października do grudnia będą obliczać, stosując karę 
przejściową za bieżący rok, tj. ze stawką 17,7%. Dzięki 
temu unikną dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Reasumując, zaznaczę, że korzyści z wprowadze-
nia omawianych zmian podatnicy odczują już w trak-
cie bieżącego roku. Dzięki zastosowaniu niższej staw-
ki podatku w stosunku do obecnej oraz wyższych 
kosztów uzyskania przychodu przy obliczaniu zalicz-
ki więcej pieniędzy pozostanie w ich kieszeniach na 
bieżące wydatki, inwestycje czy oszczędności.

Szacuje się, że w przypadku podatników, którzy 
uzyskują przychody z pracy, zysk z tytułu obniżenia 
stawki podatku z 18% na 17% oraz podwyższenia 
kosztów uzyskania przychodu wyniesie rocznie 472 zł 
przy wynagrodzeniu kształtującym się na poziomie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2 tysiące 
250 zł miesięcznie, oraz 732 zł przy wynagrodzeniu 
na poziomie prognozowanego na bieżący rok przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospo-
darce narodowej, tj. 4 tysiące 765 zł. W sumie w skali 
jednego roku w kieszeni beneficjentów tych zmian 
pozostanie ok. 9,7 miliardów zł. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do pana ministra.
Bardzo proszę. Pan senator…
(Senator Marek Borowski: Niech pan minister nie 

ucieka.)
Panie Ministrze, proszę zostać, bo są do pana py-

tania.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Tadeusz Kościński: A, przepraszam.)
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, ta kwota, którą pan na końcu 

wymienił, 9,7 miliarda, to jest całkowity roczny koszt 
tej operacji. Tak?

skania przychodu dla pracowników. Ich zastosowa-
nie wpływa na finalną wysokość dochodów podle-
gających opodatkowaniu, co oznacza, że im wyższe 
koszty, tym niższy podatek płaci pracownik. Obecna 
wysokość kosztów uzyskania przychodów dla pra-
cowników jest taka sama jak 10 lat temu. Zmiana 
wysokości kosztów uzyskania przychodu jest zatem 
bardzo pożądana z punktu widzenia osób wykonują-
cych pracę na etacie, gdyż dzisiaj pracownik, który 
mieszka w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się 
jego zakład pracy, ma prawo do kosztów w wysoko-
ści zaledwie 111 zł miesięcznie. Dokładnie: 111 zł 
25 gr. Czyli maksymalnie 1 tysiąc 335 zł za cały rok 
podatkowy. A pracownik dojeżdżający z innej miej-
scowości może odliczyć koszty w wysokości nie-
spełna 140 zł miesięcznie. Dokładnie: 139 zł 6 gr. 
To jest nie więcej niż 1 tysiąc 668 zł 72 gr rocznie. 
Niewiele wyższe są limity rocznych kosztów dla osób 
pracujących na kilku etatach. Przyjęcie rozwiązań 
zawartych w ustawie zmieni tę sytuację na korzyść 
pracowników. Po zmianie podstawowe koszty uzy-
skania przychodu wyniosą miesięcznie 250 zł oraz 
300 zł dla osób dojeżdżających. W skali roku kosz-
ty te wyniosą odpowiednio 3 tysiące oraz 3 tysiące 
600 zł. W przypadku pracowników pracujących na 
kilku etatach limity roczne wzrosną odpowiednio 
do 4 tysięcy 500 zł, jeżeli praca jest wykonywana 
w tej samej miejscowości, oraz do 5 tysięcy 400 zł 
w przypadku osób dojeżdżających.

Ustawa zakłada, że projektowane zmiany wejdą 
w życie z dniem 1 października br., co oznacza, że już 
od października tego roku w zaliczkach na podatek 
PIT uwzględniane ma być obniżenie stawki podatku 
z 18% na 17%.

Jednocześnie, zważywszy, że omawiane regulacje 
mają wejść w życie 1 października br., a co za tym 
idzie, przez 3/4 bieżącego roku obowiązywać będzie 
stara stawka, czyli 18%, a przez 1/4 roku nowa stawka 
– 17%, dla rocznego rozliczenia dochodów uzyska-
nych w 2019 r. przewiduje się stawkę przejściową 
17,75%, czyli obniżoną o 1/4 punktu procentowego 
w stosunku do obecnej.

Dla jednorocznej przejściowej stawki wynoszącej 
17,75% została odpowiednio skalibrowana kwota wol-
na, tak aby jej maksymalna wartość wynosiła, tak jak 
obecnie, 8 tysięcy zł i malała wraz ze wzrostem docho-
du, osiągając wartość zerową przy dochodach w wy-
sokości 120 tysięcy zł i wyższych. Stosowną regulację 
zawierają przepisy przejściowe, w których dodatkowo 
uregulowano kwestię poboru zaliczek na podatek za 
miesiące od października do grudnia bieżącego roku.

Zgodnie z tymi regulacjami płatnicy, np. zakłady 
pracy, organy emerytalno-rentowe i zleceniobiorcy, 
obliczając zaliczkę za miesiące od października do 
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W tym przypadku pan minister był uprzejmy po-
wiedzieć, że 25 milionów Polaków czeka na tę obniż-
kę. Bardzo w to wątpię. Bardzo wątpię. Przy kwocie, 
którą pan minister wymienił, czyli 2 tysiące 250 zł 
płacy minimalnej – tyle zarabia obecnie parę milio-
nów ludzi w Polsce – ta miesięczna korzyść to jest 
40 zł. Bardzo wątpię, żeby było to jakoś szczególnie 
zauważone, a już na pewno nie jest tak, że wszyscy na 
to czekają. Ci, którzy zarabiają 4 tysiące 700 zł i mają 
przeciętną, stosunkowo wysoką pensję, będą mieli 
korzyść rzędu 60 zł. Tak więc proszę nie mówić, że 
to jest coś, co naprawdę uratuje czy usatysfakcjonuje 
dzisiaj Polaków. Jednak Polaków zdecydowanie nie 
satysfakcjonuje sytuacja w służbie zdrowia, zdecy-
dowanie nie satysfakcjonuje ich sytuacja w oświacie. 
W tym układzie, w którym brakuje kilkudziesięciu 
miliardów złotych – kilkudziesięciu miliardów tylko 
na te 2 cele, bo ja już pomijam inne dziedziny, gdzie 
jest albo zapaść, albo bardzo dramatyczna sytuacja – 
oddawanie obywatelom pieniędzy z budżetu oznacza, 
że te dziedziny w dalszym ciągu będą takie, jakie 
są. Według mnie te 10 miliardów zł, te 9,7, które pan 
wymienił… te 10 miliardów zł mogłoby spowodo-
wać naprawdę bardzo pozytywne skutki w jednym 
z tych 2 obszarów, gdyby je skoncentrować na kon-
kretnych działaniach. No, a to działanie, czyli obniżka 
podatku o 1 punkt procentowy i kosztów uzyskania 
przychodu, które w bardzo niewielkim stopniu wpły-
wają na płace, bo one nie są przecież odejmowane 
bezpośrednio od podatku, tylko są odejmowane od 
dochodu… No, z punktu widzenia realizacji potrzeb 
społecznych skutek jest zdecydowanie mniejszy niż 
wtedy, gdyby te środki były przeznaczane na cele, 
o których powiedziałem.

Wobec tego mój sprzeciw nie dotyczy obniżki po-
datku, tylko jest to sprzeciw wobec określonej polityki 
budżetowej, która przez 4 lata, przy akompaniamencie 
pewnego samochwalstwa, doprowadziła do tego, że 
dzisiaj na szpitalnych oddziałach ratunkowych ludzie 
czekają na pomoc po 10 godzin, a niektórzy z powodu 
braku pomocy umierają, bo takie przypadki też były. 
W edukacji też jest dziś dramatyczna sytuacja – za-
czyna już brakować nauczycieli, młodzi nauczyciele 
nie przychodzą do pracy, starsi nauczyciele odchodzą 
na emeryturę bardzo chętnie, bo w tej atmosferze 
nie mogą pracować. W tych 2 zasadniczych dzie-
dzinach, które decydują o kondycji społecznej, ten 
rząd nie ma dobrych odpowiedzi, a obniża podatki, 
rezygnuje z wpływów budżetowych, które na tamte 
cele powinny zostać przeznaczone. I z tego powodu 
będę głosował przeciw tej ustawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Mróz.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:

Tak, roczny.

Senator Marek Borowski:

Całkowity koszt. I on się dzieli na koszty ponie-
sione przez budżet państwa i przez samorządy. Tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tadeusz Kościński:

Dokładnie tak.
(Senator Marek Borowski: Dobrze. Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Są jeszcze pytania?
(Senator Marek Borowski: Ja chciałbym się zapi-

sać do głosu.)
Dobrze.
Dziękuję, Panie Ministrze, za odpowiedź.
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Marek Borowski.
Proszę.

Senator Marek Borowski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja prawdopodobnie będę tutaj wyjątkiem, po-

nieważ nie popieram tej ustawy. Nie popieram tej 
ustawy z tego oto względu, że obniżki podatków 
– mimo że generalnie są dobrze przyjmowane 
i można powiedzieć, że z punktu widzenia gospo-
darki mogą mieć pozytywny skutek – powinny 
jednak podejmowane być wtedy, kiedy potrzeby 
społeczne, przede wszystkim te, które realizuje 
budżet państwa, są zaspokajane na mniej więcej 
równym poziomie, we właściwy sposób. Podatki 
przecież pokrywają wiele różnych wydatków bu-
dżetowych, które służą obywatelom. Tak więc to 
nie jest tak, że obniżka podatków dla obywateli 
jest dobra i wyłącznie dobra, a podwyżka jest zła 
i wyłącznie zła. Wiemy o tym, że jeśli pieniądze 
z podwyższonych podatków będą przeznaczone na 
ważne cele społeczne, a wiec na służbę zdrowia, 
na edukację, na infrastrukturę, i będzie to wydat-
kowane we właściwy sposób, bez rozrzutności, to 
będą tego efekty i obywatele oczywiście to docenią. 
Działa to również w drugą stronę.
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I, Panie Marszałku, ja panu powiem coś jeszcze, 
bardziej jako ministrowi finansów – w przyszłym 
roku będzie budżet zbilansowany. Pamięta pan, jaki 
był deficyt, jak pan był ministrem finansów?

(Senator Janina Sagatowska: Tak.)
I pana mentor czy, nie wiem… Leszek 

Balcerowicz… O takich wskaźnikach gospodar-
czych, jakie ma rząd Mateusza Morawieckiego, to 
Balcerowicz chyba w książkach tylko czytał albo pisał 
o nich, że one mogą być osiągane. A my dzisiaj to 
realizujemy. My dzisiaj dajemy transfery społeczne, 
my dzisiaj zaspokajamy podstawowe… To, co reali-
zujemy… My dzisiaj jesteśmy chwaleni przez Stany 
Zjednoczone za spełnianie NATO-wskich wymagań, 
jeżeli chodzi o wskaźniki budżetu obronnego. I do 
tego jeszcze potrafiliśmy zbilansować budżet. I potra-
filiśmy w 2019 r. – w pełnym roku to będzie w roku 
2020 – jeszcze przy tym obniżyć podatki. Mamy 
wzrost gospodarczy, niemieckie gazety piszą o ma-
łym cudzie gospodarczym w Polsce. Takie są efekty 
4 lat tych rządów, polityki makroekonomicznej, którą 
prowadzi Mateusz Morawiecki. Na skutek prowadze-
nia m.in. tej dobrej polityki gospodarczej możemy 
dzisiaj tym 25 milionom podatników obniżyć po-
datki. I zapewniam pana marszałka Borowskiego: 
tak, Polacy czekają na obniżkę podatków. Dziękuję. 
(Oklaski)

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

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Muszę powiedzieć, że myślałem, że w tej takiej 

troszkę sennej atmosferze, w sytuacji gdy po tej stro-
nie Senatu prawie nikogo nie ma, w ogóle nie będzie 
dyskusji i że właściwie nad sprawą tak oczywistą, jak 
podwyższenie kosztów uzyskania przychodu i obni-
żenie podatku, trudno dyskutować. No ale okazuje się, 
że są tego przeciwnicy. Są tego przeciwnicy nie tylko 
na tej sali, ale także poza nią, bo przecież zgłaszali 
się np. włodarze niektórych jednostek samorządu te-
rytorialnego, mówiąc, że będą mieli mniej podatków 
i mniej będą mieli do wydania.

No, ja chciałbym wyrazić nie tylko zdumienie 
faktem, że w ogóle może się znaleźć ktokolwiek, 
kto będzie mówił: nie, nie, obniżanie podatków jest 
niedobre… Bo podwyższanie kosztów uzyskania 
przychodu, proszę państwa, to nie jest żadna łaska 
ze strony państwa. Koszty uzyskania przychodu są 
jakoś tam obliczone i jest rzeczą zupełnie oczywistą, 
że od 2008 r. te koszty po prostu wzrosły, to jest jasne, 
i że odzwierciedlenie tego w liczeniu dochodu do 

Senator Krzysztof Mróz:

Pani Marszałek! Panie Senator i Panowie 
Senatorowie!

Ja myślałem, że w przypadku, wydawałoby się, 
tak niekontrowersyjnej ustawy, a nawet, bym powie-
dział, ustawy, na którą – tak jak pan minister zauwa-
żył – czekają miliony Polaków, bo wszyscy chcemy 
płacić niższe podatki… Pan marszałek Borowski 
bardzo sprytnie, że tak powiem, uruchomił wątek 
służby zdrowia, nauczycieli. No, można byłoby 
jeszcze bardzo wiele innych dziedzin wymienić, 
w których nie udało nam się przez 4 lata sytuacji 
znacząco poprawić, bo braliśmy się za to, co jest 
najbardziej pilne.

Pan miał swoją szansę, był pan ministrem finan-
sów. Nie pamiętam, ale coś mi tak chodzi po gło-
wie, że chyba pan był tym ministrem, który podnosił 
podatki – i nie było jakichś gigantycznych efektów 
rządów wtedy SLD, i też były problemy w służbie 
zdrowia, i też niestety, Panie Ministrze, umierali lu-
dzie w szpitalach i na SOR-ach. Wtedy to były chyba 
izby przyjęć, bo w takiej nomenklaturze… Więc bar-
dzo nieuczciwe jest mówienie dzisiaj, że ktoś gdzieś 
umarł, ktoś nie otrzymał pomocy przez… Takie przy-
padki się zdarzają niestety. Staramy się te przypadki 
eliminować.

Druga kwestia. Pan powiedział: ale co to, obniża-
my o 1% i ktoś dostanie 40 zł więcej… No tak, przy 
pańskich dochodach, przy naszych dochodach 40 zł to 
może nie jest odczuwalna kwota, ale dla ludzi, którzy 
zarabiają 2 tysiące 250 zł…

(Senator Konstanty Radziwiłł: …brutto.)
…brutto – to jest, nie wiem, 1 tysiąc 700 zł, 1 ty-

siąc 800 zł – 40 zł ma znaczenie, zapewniam pana, 
Panie Ministrze i Panie Senatorze, i Panie Pośle. Dla 
tych ludzi to ma znaczenie.

(Głos z sali: Marszałku…)
I Panie Marszałku, tak.
Więc ja bym tak do tego nie podchodził. Co to 

znaczy? Te pieniądze i ta obniżka podatków… 10 lat 
Polacy czekali na podwyższenie kosztów…

(Senator Janina Sagatowska: Dokładnie.)
W 2008 r. ta kwota 1 tysiąca 335 zł… Dzisiaj jest 

ona skokowo podnoszona do 3 tysięcy.
I teraz generalnie… Ja wiem, że Platforma 

Obywatelska, która miała w swoim programie ob-
niżkę podatków, a sama podwyższyła te podatki, mó-
wiła nawet: 3 razy 15… No, dzisiaj nikt z Platformy 
Obywatelskiej tutaj nie występuje, ale wystawili 
Marka Borowskiego, senatora popieranego przecież 
przez Platformę Obywatelską: no, niech troszeczkę 
ten PiS i ten rząd pokrytykuje nawet w przypadku 
obniżki podatków. Nawet w sytuacji, w której po-
dejmujemy działania, wydawałoby się, niekontrower-
syjne i działania prospołeczne – obniżamy podatki.
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(senator K. Radziwiłł) wzrost po 7%. Tak więc proponowałbym, żeby pan 
te swoje rozważania historyczne formułował bardziej 
ostrożnie.

Jeżeli zaś chodzi o sprawę zasadniczą, o której tu 
jest mowa, to ja bym naprawdę prosił, żeby nie uży-
wać takich demagogicznych argumentów, że wszyscy 
czekają, cieszą się itd. No to obniżmy jeszcze bardziej. 
Dlaczego tylko 1%? To może 5%? Proszę państwa, 
przecież…

(Senator Józef Łyczak: Przyjdzie na to czas, przyj-
dzie na to czas.)

Tak, dobrze, jasne, jasne. Przez 4 lata nie przy-
szło…

Pan senator Mróz czy pan senator Radziwiłł mó-
wił o tym, że zdarzają się przypadki, że przecież 
w służbie zdrowia… Pana senatora Radziwiłła nie 
podejrzewam o to, że nie wie, co się dzieje w służbie 
zdrowia, ale…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie mówiłem tego.)
(Senator Janina Sagatowska: Panie Marszałku!)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Niech pan nie wkła-

da w moje usta tego, czego w ogóle nie mówiłem.)
Dobrze, to pan senator Mróz mówił wobec tego. 

To pan senator Mróz mówił, że zdarzają się przy-
padki, że o co chodzi itd. Panie Senatorze, pan po 
prostu obraża i kpi z milionów ludzi, którzy dzisiaj 
korzystają ze służby zdrowia. Pan nie wie, co tam 
się dzieje po prostu, pan zwyczajnie żyje w bańce. 
A pan minister Szumowski oszukuje rezydentów. 
Wszyscy doskonale pamiętamy, jaka była umowa. 
Umowa była taka, że udział wydatków na zdrowie 
w stosunku do PKB będzie rósł co roku, w stosunku 
do każdorazowego PKB, a nie do PKB z 2017 r., jak 
oświadczył pan minister Szumowski, co faktycznie 
oznaczało spadek, a nie wzrost. Więc niech pan ta-
kich rzeczy nie opowiada. Przecież polityka podat-
kowa… Po co się zbiera podatki? No, trzeba sobie 
zadać to pytanie: po co państwo zbiera podatki? Po 
to zbiera, żeby finansować te wszystkie działania, 
których indywidualni ludzie nie mogą sfinansować. 
Po to. Owszem, bogaci mogą wiele, mogą sobie nawet 
własną policję postawić przed domem, ale 70, 80% 
Polaków nie może sfinansować samodzielnie pew-
nych rzeczy, zwłaszcza wtedy, kiedy mają tego nagłą 
potrzebę. I po to się zbiera podatki. I jeżeli te potrzeby 
nie są we właściwy sposób realizowane, obniżanie 
podatków jest błędną polityką. Wtedy, kiedy byłyby 
właściwie realizowane – owszem, tak.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale przecież służba 
zdrowia jest ze składek na zdrowie.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Służba zdrowia jest finansowana ze składek… No to 

proszę bardzo, to albo trzeba podwyższyć składkę, albo 
trzeba z budżetu dofinansować – jedno z dwojga. Ale 
jeżeli tego się nie robi, to mamy taką sytuację jak dzisiaj, 
i 10 miliardów zł, owszem, trafi do kieszeni obywateli, 

opodatkowania powinno mieć miejsce tak naprawdę, 
można powiedzieć, na zasadzie jakiejś indeksacji, 
prawda? Jeśli to się nie zdarzyło przez ponad 10 lat, 
to najwyższa pora, żeby to się zdarzyło teraz, bez 
względu na to, jak to się przekłada w liczbach bez-
względnych na korzyści dla obywateli. To jest po 
prostu kwestia tego, że skoro przyjęto, że w ogóle 
jest coś takiego jak koszty uzyskania przychodu, to 
trzeba je odnosić do rzeczywistości, a nie do jakiejś 
rzeczywistości sprzed bardzo wielu lat. I wydaje się, 
że w ogóle dyskutowanie na ten temat, dyskusja o tym 
jest jakimś rodzajem nieprzyzwoitości.

A jeżeli chodzi o podatki, to cóż, ja co prawda 
ekonomistą nie jestem, ale gdzieś słyszałem, że gdy 
się obniża podatki, to niekoniecznie ostateczny efekt 
tego, jeżeli chodzi o budżet, musi być ujemny. To na-
prawdę nie trzeba być specjalistą od ekonomii, żeby 
wiedzieć, że jest też taka zasada, że gdy podatki są 
mniejsze, to ludzie płacą je bardziej powszechnie, 
nie ukrywają dochodów itd., itd., i ostateczny efekt 
bywa korzystny dla budżetu, a już na pewno korzyst-
ny dla aktywności gospodarczej ludzi i w ogóle dla 
gospodarki. Tak więc wydaje się, że naprawdę… 
No, ja naprawdę będę zaskoczony i zdziwiony, je-
żeli w głosowaniu nad tą ustawą pojawią się głosy 
przeciwne. Byłoby dobrze, żeby wszyscy wyborcy 
zobaczyli tych, którzy głosują przeciwko obniżaniu 
podatków w Polsce, przeciwko czemuś, co jedni za-
powiadali i nie udało im się tego zrealizować, inni 
zapowiadali i realizują, ale ogólnie rzecz biorąc wokół 
tego jest zgoda wszystkich. Naprawdę ta atmosfera 
pewnej niechęci do tej ustawy po prostu mnie zaska-
kuje i zdumiewa. Oczywiście z dużą przyjemnością 
oddam głos za tą ustawą. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, moż-
na?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
No, wycieczki osobiste pana senatora Mroza 

trochę mnie rozbawiły, powiem szczerze. Pan jest 
młodym człowiekiem, to pan nie pamięta pewnych 
rzeczy. Ale, proszę pana, wtedy kiedy ja byłem mi-
nistrem finansów, inflacja sięgała 100%. Trzeba było 
walczyć z bardzo poważną sytuacją, z poważnym 
zadłużeniem zagranicznym i wszystkie działania, 
które były wtedy podejmowane, doprowadziły do 
tego, że już od 1994 r. mieliśmy pozytywny wynik, 
wzrost gospodarczy, a w latach 1995–1996 mieliśmy 
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Głosowania

(senator M. Borowski) Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 64 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie 
budowy portów zewnętrznych.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Druk senacki nr 1283 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 64 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o inwestycjach 
w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków 
finansowych w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego oraz w ramach działań objętych zintegro-
wanym systemem zarządzania i kontroli.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek. Druk senacki nr 1289 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 64 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowa-
nia środków finansowych w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych 
zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: ustawa o Państwowej Komisji 
do spraw wyjaśniania przypadków czynności skie-
rowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajo-
wości wobec małoletniego poniżej lat 15.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Druk 
senacki nr 1290 A.

ale oni sobie za to zdrowia nie kupią i dobrej edukacji 
też nie kupią. I na tym polega problem. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny 
13.10.

(Głos z sali: Do której?)
Do 13.10. Głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 53  

do godziny 13 minut 11)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Informuję, że kolejne, osiemdziesiąte piąte po-

siedzenie planowane jest na dni 25, 26, 27 września 
2019 r. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu 
dostarczony drogą elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Druk 
senacki nr 1285 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 64 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek. Druk senacki nr 1284 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania. Oświadczenia

Pan senator Antoni Szymański.
Bardzo proszę.
Jedna osoba, tak?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym wygłosić oświadczenie dotyczące ks. 

Feliksa Bolta, duchownego, senatora, niezłomnego 
Kociewiaka.

Jako senator reprezentujący Kociewie w Senacie 
RP chciałbym przypomnieć postać Feliksa Bolta: 
duchownego, senatora, niezłomnego Kociewiaka.

Feliks Bolt urodził się 7 stycznia 1864 r. 
w Barłożnie na Kociewiu. Jego rodzice – Józef 
i Katarzyna – byli zamożnymi rolnikami. Dbając 
o wykształcenie swojego syna, wysłali go na naukę 
do prestiżowego Collegium Marianum w Pelplinie, 
a następnie gimnazjum chełmińskiego. Feliks od naj-
młodszych lat wykazywał się cechami przywódczy-
mi. Jako uczeń gimnazjum został przewodniczącym 
tajnej organizacji filomackiej, za co został wydalony 
ze szkoły i oddany pod nadzór policji.

W gimnazjum chojnickim 26 lutego 1887 r. zło-
żył eksternistycznie egzamin dojrzałości. Następnie 
studiował w Münster i Monachium. W seminarium 
duchownym w Pelplinie Feliks Bolt dokończył 
studia teologiczne. Po przyjęciu święceń kapłań-
skich rozpoczął misję duszpasterską w kilku para-
fiach na Pomorzu – w Śliwicach, Wielu i Brusach. 
W Srebrnikach koło Kowalewa Pomorskiego po 29 
latach otrzymał nominację i tytuł proboszcza.

W każdej placówce, w której dane mu było pra-
cować, prowadził ożywioną działalność narodową 
wśród Polaków. Na Pomorzu zasłynął szczególnie jako 
działacz polskiej spółdzielczości. W Brusach nawiązał 
współpracę ze znanymi społecznikami i ziemianami, 
Stanisławem i Anną Sikorskimi, właścicielami dóbr 
Wielkie Chełmy. Na bazie bruskiego banku ludowe-
go Sikorski i ks. Bolt zorganizowali spółkę „Kupiec”, 
której podstawowym celem było wyeliminowanie 
z handlu tekstylnego Niemców. Wkrótce powstały 
kolejne filie: w Śliwicach, Wielu i Zblewie. Ks. Bolt 
jako wiceprezes „Kupca” był współtwórcą jego potęgi.

Po sukcesie ks. Bolt i Sikorski postanowili założyć 
w Brusach kolejną spółkę – na zasadzie towarzystwa 
akcyjnego z decydującym udziałem „Kupca” – pod nazwą 
„Bazar”. W niedługim czasie doczekała się ona kilku filii, 
m.in. w Pelplinie, Skarszewach, Kartuzach oraz Bytowie. 
Ks. Feliks Bolt jako główny pomysłodawca i organizator 
tej działalności zaczął być nazywany przez współcze-
snych „ojcem kupiectwa polskiego na Pomorzu”.

Jednocześnie kapłan był zaangażowany w działal-
ność Towarzystwa Pomocy Naukowej w Chełmnie, 

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 62 senatorów, 53 – za, 3 – przeciw, 6 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o Państwowej 
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czyn-
ności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Druk senacki nr 1291 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 63 senatorów, 62 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Informuję, że porządek obrad osiemdziesiątego 
czwartego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostają zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut.
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 

związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie 
może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem 
porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut.

Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowa-
dza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos? Czy ktoś się zgłasza?

(marszałek S. Karczewski)
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Oświadczenia

(senator A. Szymański) Dzisiejsze swoje oświadczenie kieruję do prezesa 
Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego.

Szanowny Panie Premierze!
Jutro minie osiemdziesiąta rocznica wybuchu 

II wojny światowej – najstraszliwszego konfliktu 
w dziejach ludzkości, który pochłonął największą 
liczbę ofiar. Niestety, sprawcy tego konfliktu, nazi-
stowskie Niemcy i komunistyczny Związek Sowiecki, 
próbują na nowo interpretować historię. Ze swojej 
narodowej pamięci, a także z pamięci i historii po-
wszechnej próbują wymazać oczywiste fakty i „za-
pomnieć” o swojej roli agresora. Przy tym bezczelnie 
starają się obarczyć przynajmniej częścią winy ofiary, 
podzielić się odpowiedzialnością z ofiarami, a szcze-
gólnie z Polską – pierwszą i największą ofiarą wojny. 
Polską, która poniosła proporcjonalnie największe 
straty biologiczne, materialne i kulturowe.

Szanowny Panie Premierze, Polska powinna walczyć 
z próbami obłożenia jej infamią nie tylko biernie, pro-
stując kłamstwa pojawiające się w opinii publicznej, np. 
o rzekomych polskich obozach koncentracyjnych, ale tak-
że czynnie, ofensywnie poprzez odpowiednią propolską, 
narodową politykę historyczną. Nie wystarczą tu działa-
nia cząstkowe, resortowe: osobno Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, osobno Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych czy Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
a do tego Instytutu Pamięci Narodowej, organizacji spo-
łecznych czy fundacji, np. Polskiej Fundacji Narodowej. 
Okazjonalność, reaktywność działań wpływa na małą 
ich skuteczność. Ich efektywność znacznie polepszyłoby 
sformułowanie całościowego programu polskiej polity-
ki historycznej obejmującego wskazanie celów, zadań, 
środków, wykonawców, metod sprawdzania efektów 
w trakcie realizacji.

A po to, aby ten program zrealizować efektywnie, 
proszę pana premiera o rozważenie powołania spe-
cjalnego pełnomocnika do spraw polityki historycznej 
państwa w randze co najmniej sekretarza stanu podle-
głego bezpośrednio panu premierowi i realizującego 
zalecenia i wytyczne Rady Ministrów.

Z wyrazami szacunku, senator Rzeczypospolitej 
Jerzy Czerwiński

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że protokół osiemdziesiątego czwar-

tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam osiemdziesiąte czwarte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu, lokalnych 
towarzystw ludowych oraz w polski ruch wyborczy.

Do wieloaspektowej działalności duchowne-
go należy także zaliczyć uczestnictwo w powsta-
niu w 1912 r. spółek zajmujących się wydawaniem 
polskiej prasy, czyli „Gazety Gdańskiej”, „Gazety 
Chojnickiej”, a także pelpińskiego „Pielgrzyma”.

Ks. Feliks Bolt, oprócz aktywności społeczno-go-
spodarczej i publicystycznej, prowadził także działal-
ność polityczną. W 1913 r. wysunięto jego kandydatu-
rę na posła. W tym czasie związany był z działalnością 
powstałej w Poznaniu Rady Narodowej – organu 
kierującego całokształtem działalności Polaków pod 
panowaniem pruskim.

Pod koniec I wojny światowej ks. Feliks Bolt po-
litycznie związał się z endecją. Jako jeden z czoło-
wych działaczy na Pomorzu blisko współpracował 
z Romanem Dmowskim. Działalność parlamentarna 
duchownego, już nie tylko działalność w regionalnym 
ujęciu, rozpoczęła się od objęcia 8 czerwca 1920 r. 
mandatu posła na Sejm Ustawodawczy.

Cieszący się szacunkiem ksiądz z Pomorza był człon-
kiem Komisji Pomorskiej, a następnie Komisji Morskiej, 
jak również zastępcą komisarza w polsko-gdańskiej ko-
misji granicznej. W tym czasie przyczynił się znacznie 
do budowy linii kolejowej Bydgoszcz – Gdynia.

W okresie rządów sanacji pozostawał człon-
kiem Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego. W la-
tach 1922–1927 był senatorem z ramienia Związku 
Ludowo-Narodowego oraz członkiem Komisji 
Skarbowo-Budżetowej, a w latach 1930–1935 sena-
torem z ramienia Stronnictwa Narodowego. Od 11 
grudnia 1930 r. pełnił funkcję wicemarszałka Senatu.

Po wybuchu II wojny światowej, 24 października 
1939 r., sędziwy już ks. Feliks Bolt został aresztowany 
przez gestapo i osadzony w Dębowej Łące, skąd przez 
obóz w Chełmnie 21 marca 1940 r. trafił do niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Stutthof.

Ks. Feliks Bolt – nr obozowy 9234 – wycieńczony 
chorobą zmarł 7 kwietnia 1940 r. Został pochowany 
na cmentarzu na gdańskiej Zaspie. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 26)
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1 R. Ambrozik - - + + + + + + + + + + .
  2 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . .
  3 G. Bierecki - - + + + . . . . . . . .
  4 P. Błaszczyk - - + + + + + + + + + + +
  5 A. Bobko ? - + + + + ? + + + + ? +
  6 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . .
  7 W. Bonkowski . . . . . . . . . . . . .
  8 M. Borowski . . - + + . . + + + + - -
  9 B. Borusewicz . . . . . . . . . . . . .
  10 B. Borys-Damięcka + + - + + + - . . . . . .
  11 M. Budner - - + + + . . + + + + + +
  12 J. Chróścikowski - - + + + + + + + + + + +
  13 Z. Cichoń . . + + + + + . . . . . .
  14 L. Czarnobaj + + . + + + - . . . . . .
  15 G. Czelej - - + + + + + + + + + + +
  16 J. Czerwiński - - + + + + + + + + + + +
  17 D. Czudowska - - + + + + + + + + + + +
  18 W. Dobkowski - - + + + + + + + + + + +
  19 J. Dobrzyński - - . + + . . + + + + . +
  20 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . .
  21 J. Fedorowicz + + . + + . . . . . . . .
  22 P. Florek + + - + + + - . . . . . .
  23 R. Gaweł - - + + + + + + + + + + +
  24 A. Gawęda . - + + + + + + + + + + +
  25 S. Gogacz - - + + + + + + + + + + +
  26 M. Golba - - + + + + + + + + + + +
  27 A. Grabowski - - + + + + + + + + + + +
  28 T. Grodzki + + - + + + - . . . . . .
  29 M. Grubski . . . . . . . . . . . . .
  30 J. Hamerski - - + + + + + + + + + + +
  31 J.M. Jackowski . . . + + + + + + + + . +
  32 A. Kamiński - - + + + + + + + + + + +
  33 S. Karczewski - - + + + + + + + + + + +
  34 K. Kleina + + - + + + - . . . . . .
  35 B. Klich . . . . . . . . . . . . .
  36 A. Kobiak + + ? + + . . . . . . . .
  37 M. Koc - - + + + + + + + + + + +
  38 S. Kogut - - + + + + + + + + + + +
  39 W. Komarnicki . . . . + . . . . . . . .
  40 T. Kopeć - - + + + + + + + + + + +
  41 M. Kopiczko - - + + + + + + + + + + +
  42 W. Kraska - - . . . . + + + + + + +
  43 J.F. Libicki + + - + + . . . . . . . .
  44 M. Łuczak - - + + + + + + + + + + +
  45 J. Łyczak . - + + + + + + + + + + +
  46 R. Majer - - + + + + + + + + + + +
  47 R. Mamątow - - + + + + + + + + + + +
  48 M. Martynowski - - + + + + + + + + + + +
  49 Ł. Mikołajczyk + - + + + + + + + + + + +
  50 A. Mioduszewski . . + + + + + + + + + + +
  51 A. Misiołek . . + + + + + + + + + + +
  52 K. Mróz - - + + + + + + + + + + +
  53 G. Napieralski . + . . . . . . . . . . .
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  54 J. Obremski - - + + + . . . . . . . .
  55 B. Orzechowska . . + + + + + + + + + + +
  56 A. Pająk - - + + + + + + + + + + +
  57 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . + . . . . . . . .
  58 G. Peczkis - - + + + + + + + + + + +
  59 M. Pęk - - + + + + + + + + + + +
  60 W. Piecha - - + + + + + + + + + + +
  61 L. Piechota . . + + + + + + + + + + +
  62 A. Pociej + + - + + + - + + + + ? +
  63 M. Poślednik + + . + + + - + + + + ? +
  64 M. Potoczny - - + + + + + + + + + + +
  65 K. Probierz - - + + + . . . . . . . .
  66 Z. Pupa - - + + + + + + + + + + +
  67 K. Radziwiłł - - + + . + + + + + + + +
  68 M. Rocki + + - . + + - + + + + ? +
  69 T. Romańczuk . . + + + . . . . . . . .
  70 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . .
  71 J. Rulewski + + . . . + - + + + + - +
  72 J. Rusiecki - - + + + + + + + + + + +
  73 S. Rybicki + + - + + . . . . . . . .
  74 C. Ryszka - - + + + + + + + + + + +
  75 J. Sagatowska - - + + + + + + + + + + +
  76 M. Seweryński - - + + + + + + + + + ? +
  77 K. Słoń . . + + + + + + + + + + +
  78 W. Sługocki + + . + + . . . . . . . .
  79 A. Stanisławek - - + + + + + + + + + + +
  80 L. Staroń . . . . . . . . . . . . .
  81 G. Sztark . . - + ? . . . . . . . .
  82 A. Szwed - - + + + + + + + + + + +
  83 A. Szymański - - + + + + . + + + + ? +
  84 R. Ślusarz - - + + + + + + + + + + +
  85 P. Termiński . . . . . . . . . . . . .
  86 P. Wach . . . . . . . . . . . . .
  87 A. Warzocha . . + + + + + + + + + + +
  88 J. Wcisła . . - + + . . . . . . . .
  89 K. Wiatr - - + + + + + + + + + + +
  90 J. Włosowicz - - + + + . . + + + + + +
  91 A. Wojtyła - - + + + + + + + + + + +
  92 A. Zając - - + + + + + + + + + + +
  93 J. Zając - - + + + + + + + + + + +
  94 B. Zdrojewska + + - + + + - + + + + - +
  95 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . .
  96 J. Żaryn - - + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 67 70 73 78 80 65 65 64 64 64 64 62 63
  Za 16 16 60 78 79 65 54 64 64 64 64 53 62
  Przeciw 50 54 12 0 0 0 10 0 0 0 0 3 1
  Wstrzymało się 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 84. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W senackiej uchwale w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej mocno wy-
brzmiewa fakt, że przed 80 laty dwa zbrodnicze systemy totalitarne – niemiecki nazizm i sowiecki komunizm 
– rozpoczęły największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości: II wojnę światową. Polska była 
pierwszą ofiarą agresorów. Zaatakowana 1 września 1939 r. przez Rzeszę Niemiecką, a 17 września 1939 r. 
przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, opuszczona przez sojuszników zachodnich, przez ponad 
miesiąc walczyła samotnie z obydwoma agresorami. Nigdy jednak oficjalnie nie skapitulowała.

Tu przypomnę, że wszystko mogło potoczyć się inaczej, gdyby powstał drugi front na zachodzie, jednak 
premierzy Anglii i Francji, którzy spotkali się w Abbeville 12 września 1939 r., nie podjęli decyzji o udzieleniu 
Polsce pomocy. Stało się tak, mimo że 31 marca 1939 r. Polska uzyskała od Wielkiej Brytanii i Francji gwarancje 
wspólnej obrony. Wspomniani premierzy wiedzieli, że 11 kwietnia 1939 r. Hitler podpisał rozkaz najazdu na 
Polskę („Fall Weiss”), a następnie zerwał pakt o nieagresji z Polską i zażądał przyłączenia Gdańska do Niemiec 
oraz eksterytorialnego korytarza (z Niemiec do Prus Wschodnich dla kolei) i autostrady pod niemiecką kontrolą. 
Polska odrzuciła te żądania. Zachód pozwolił na to, aby 17 września na terytorium Polski wtargnęło 50 dywizji 
sowieckich, wbijając nam nóż w plecy. Atak sowiecki uniemożliwił dalszą obronę.

Po upadku Polski nasi żołnierze bili się na wszystkich frontach wojny, a już prawdziwym fenomenem na skalę 
światową było Polskie Państwo Podziemne. Należy dodać, że Polska była jedynym krajem okupowanym przez 
III Rzeszę, w którym nie utworzono kolaboracyjnych struktur władz państwowych, politycznych i wojskowych 
(np. polskich jednostek Waffen-SS). Wprost przeciwnie, w Polsce istniał największy i najsilniejszy ruch oporu 
w Europie, z ewenementem na skalę światową – Polskim Państwem Podziemnym i jego konspiracyjnymi siłami 
zbrojnymi, czyli Armią Krajową. Z bronią w ręku, sabotażem i dywersją przeciwko niemieckiemu okupantowi 
walczyły też Narodowe Siły Zbrojne. Szacuje się, że pod koniec II wojny światowej łącznie na obu frontach 
walczyło przeciw Niemcom ok. 600 tysięcy polskich żołnierzy, czyli co czwarty żołnierz aliancki był Polakiem.

Polska miała nigdy się nie odrodzić, dlatego Niemcy dopuszczali się w Polsce masowych mordów na ludności 
cywilnej i jeńcach wojennych, dokonywali wysiedleń, kradzieży i celowego niszczenia mienia. Ludobójstwo, 
morderstwa i masowe egzekucje, deportacje, wypędzenia, obozy koncentracyjne, więzienia, łapanki, wywózki 
do prac przymusowych i do łagrów, eksploatacja ekonomiczna, grabieże mienia i dóbr kultury, celowe niszcze-
nie polskiego majątku narodowego – tak wyglądała niemiecka okupacja, której celem było trwałe wymazanie 
Polski z mapy Europy.

Polska była też jednym z nielicznych krajów okupowanej Europy, w którym za pomoc Żydom groziła kara 
śmierci, a pomimo tego to Polaków jest najwięcej wśród osób, którym nadano odznaczenie „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata” za ratowanie Żydów z Holocaustu.

Polska poniosła proporcjonalnie największe straty osobowe: w sumie ponad 6 milionów ofiar (22% ogółu 
ludności). Z 35 milionów obywateli zamieszkałych przed wojną w II Rzeczypospolitej po wojnie w nowych 
granicach Polski mieszkały 24 miliony osób. Podobnie straty materialne Polski w czasie II wojny światowej są 
proporcjonalnie największe wśród strat wszystkich państw europejskich; do chwili obecnej nie oszacowano ich 
wysokości. W wyniku zmowy jałtańskiej Polska, pomimo że była największą ofiarą wojny, utraciła na rzecz 
Związku Sowieckiego niemal 45% swojego przedwojennego terytorium: blisko 178 tysięcy km2.

Wojna nie zakończa się dla nas w roku 1945. Polska została po wojnie po raz drugi skrzywdzona w wyniku 
porozumień zawartych przez aliantów na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Wtłoczono nas, bez 
naszej zgody, w tzw. radziecką strefę wpływów. W efekcie na 45 lat narzucono nam siłą niechciany i obcy 
ideowo, kulturowo, cywilizacyjnie ustrój oraz pełną zależność polityczną od Związku Sowieckiego. Ale i tę 
wojnę wygraliśmy, prowadząc narody Europy Środkowej i Wschodniej do wolności.

Cierpienia narodu polskiego, począwszy od 1939 r. do końca wojny, a następnie podczas sowieckiej pacyfikacji 
i okupacji Polski, były w dużej mierze zemstą za zwycięstwo Polaków nad bolszewikami pod Warszawą w 1920 r. 
Polacy skutecznie uniemożliwili wówczas połączenie się sił niemieckich i bolszewickich. Lenin liczył na to, że za 
przekazanie Niemcom ziem polskich byłego zaboru pruskiego uzyska ich zgodę na powstanie komunistycznego 
rządu w Berlinie. Oś Moskwa – Berlin miała dać początek światowej rewolucji komunistycznej. Podobnie 20 lat 
później Polska, nie przyłączając się do paktu antysowieckiego, zniweczyła strategię niemiecką zdominowania 
świata. Hitler chciał zdobyć dla Niemców „przestrzeń życiową” (lebensraum) na następne „tysiąc lat”.
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Jutro, 1 września, odbędą się uroczystości osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej m.in. na 
Westerplatte. Oby nie przypominały tych sprzed 10 lat, kiedy to obecny tam Władimir Putin, jako premier Rosji, 
nie tylko nie przeprosił za Katyń czy za agresję sowiecką 17 września, jak się spodziewano, ale z pomocą służb 
specjalnych Rosji insynuował, jakoby do wojny doprowadziły intrygi i spiski przeciw Rosji Sowieckiej. Zarzucił 
Węgrom i Polsce udział w rozbiorze Czechosłowacji, zbagatelizował znaczenie paktu Ribbentrop – Mołotow, 
co więcej, dodał, że „Polska współpracowała z III Rzeszą w przygotowaniu agresji na Związek Sowiecki” 
(miał na myśli porozumienie polsko-niemieckie o nieagresji z 1934 r., które rzekomo zawierało tajną klauzulę 
o rozbiciu Związku Sowieckiego, a także marginalizację Rosji Sowieckiej na arenie międzynarodowej). Krótko 
mówiąc, Władimir Putin wykorzystał Westerplatte do propagandy przedwojennych stalinowskich fałszywek 
o rzekomym spisku Hitlera z Polską przeciw Rosji.

Niestety, obecny tam premier Donald Tusk nie odpowiedział rosyjskiemu premierowi stosowną ripostą, choć 
wspomniał o mordzie w Katyniu czy o układzie Ribbentrop-Mołotow. Popełnił jednak ogromny błąd, stwier-
dzając, że „każdy naród ma prawo do własnych ocen”, do własnych interpretacji historii. Tą wypowiedzią polski 
premier przyznał Rosji prawo do innego oceniania zbrodni katyńskiej. Na szczęście honor Polaków obronił 
prezydent Lech Kaczyński, który odnosząc się do przemówienia Władimira Putina, wyraźnie stwierdził: „Ci, 
którzy przegrali, byli skazani na lekcje pokory. Ci, którzy zwyciężyli, do dzisiaj próbują fałszować historię”.

Ufam, że tegoroczne uroczystości osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej ukażą wielki wkład 
Polaków w walkę z Niemcami na wszystkich frontach II wojny światowej, a także że zostanie przywołany fakt, 
że Polska ma prawo do odszkodowań. Niestety, do dziś żaden z agresorów nie wyrównał strat nawet w sposób 
cząstkowy, symboliczny. Uważam, że nie wolno unikać dyskusji o należnych Polsce reparacjach wojennych 
i zadośćuczynieniu. Zbrodnie z tego okresu są zbrodniami wojennymi i na podstawie prawa międzynarodowego 
Polska ma prawo do odszkodowań od Niemiec.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę Panu przedstawić problem, z jakim zwrócili się do mnie flisacy pienińscy. Polskie Stowarzyszenie Flisaków 

Pienińskich jest niezwykle zasłużoną dla kraju organizacją, działającą od 1934 r. Głównym przedmiotem działalności 
stowarzyszenia jest organizowanie spływu Dunajcem, m.in. niezwykle malowniczym przełomem Dunajca znanym 
w kraju i za granicą. Stowarzyszenie prowadzi też działalność kulturalną, charytatywną, kultywując bogate tradycje 
związane z kulturą górali pienińskich. Stowarzyszenie niezwykle starannie regulowało sprawy związane z bezpie-
czeństwem uczestników spływu, opracowując regulamin spływu na Dunajcu, który każdorazowo był zatwierdzany 
przez właściwy miejscowo organ władzy publicznej.

Ten stan rzeczy miał miejsce przez kilkadziesiąt lat, aż do 2017 r., kiedy to Departament Żeglugi Śródlądowej 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r., (…), dokonał nowej 
interpretacji przepisów z zakresu organizowania spływu łodziami flisackimi po rzece Dunajec. Niestety, w tym 
momencie zaczęły się problemy flisaków. Odstąpiono od procedury zatwierdzania regulaminu – po raz ostatni 
regulamin zatwierdził w 2013 r. dyrektor żeglugi śródlądowej w Krakowie – i zastosowano formę zezwolenia na 
przewóz specjalny, albowiem łodzie flisackie zaliczono do tzw. scalonych materiałów pływających. Zezwolenie 
to od roku 2018 wydawane jest tylko na okres sezonu, od 1 kwietnia do 31 października. W kolejnym zezwoleniu 
nastąpiło zaostrzenie wymogów, m.in. poprzez ograniczenie liczby pasażerów.

Próba interpretacji tego ograniczenia podjęta przez stowarzyszenie w kontakcie z dyrektorem Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej, który wydał zezwolenie w dniu 14 marca 2019 r., (…), doprowadziła do absurdalnej sytuacji: według 
stanowiska dyrektora można przewozić wyłącznie osoby dorosłe. Nasuwa się popularne powiedzenie: wylano 
dziecko z kąpielą.

Należy zważyć na fakt, że ubieganie się corocznie o zezwolenie jest kolejną barierą biurokratyczną w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, a przede wszystkim nie koresponduje z terminem ważności pozwolenia wodnoprawnego 
udzielonego Polskiemu Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich przez starostę nowotarskiego w dniu 18 czerwca 2014 r., 
(…), z terminem ważności do 31 maja 2034 r. W pozwoleniu wodnoprawnym określono wymogi mające zapewnić 
bezpieczeństwo uczestników spływu i przestrzeganie przepisów o żegludze śródlądowej.

W tym stanie faktycznym celowe wydaje się rozważenie w pierwszej kolejności zmiany interpretacji przepi-
sów, która miała miejsce w 2017 r., dokonanej przez Departament Żeglugi Śródlądowej ministerstwa, i powrotu do 
regulacji, która była zamieszczona w §16 zarządzenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z dnia 
16 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych dro-
gach wodnych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca, poz. 4583. 
Wyżej wymieniony przepis brzmiał: „§16 Przepisy szczególne. Spływ łodziami flisackimi na rzece Dunajec w km 
149+650 – 167+800 (przełom przez Pieniny) odbywa się na podstawie Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia 
Flisaków Pienińskich, zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie oraz na warunkach 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym”.

Jednocześnie najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby uruchomienie procesu legislacyjnego, który spo-
wodowałby zmiany w ustawie o żegludze śródlądowej. Można by wykorzystać postulat de lege ferenda dyrektora 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, który zaproponował zapis w ustawie o następującym brzmieniu: „Spływ 
łodziami flisackimi na rzece Dunajec w km 149+650 – 167+800 (przełom przez Pieniny) odbywa się na podstawie 
Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, zatwierdzonego przez właściwego miejscowo Dyrektora 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Ze względu na to, iż spływ stanowi cenny element kultury narodowej, a ukształtowana 
przez wiele lat praktyka gwarantuje bezpieczeństwo jego uczestnikom, postanowienia Regulaminu mogą odbiegać 
w uzasadnionym zakresie od przepisów niniejszej ustawy”.

Mając na uwadze bardzo wysoką rangę spływu na Dunajcu, również w wymiarze międzynarodowym, uprzejmie 
proszę Pana Ministra o nadanie sprawie biegu.

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w sprawie dotyczącej w szczególności rolników i handlowców mieszkają-

cych na terenie gminy Bielsko-Biała, prowadzących od wielu lat działalność na terenie targowiska położonego 
w Bielsku-Białej przy ul. Lompy i ul. Cieszyńskiej.

Wedle pozyskanych przeze mnie informacji obecny właściciel nieruchomości, na której posadowione jest 
targowisko, tj. PSS „Społem”, nosi się z zamiarem jej sprzedaży, co z kolei rodzi realne obawy przed ewentual-
nym przejęciem tej nieruchomości przez firmy deweloperskie. Ziszczenie się tego scenariusza uniemożliwiłoby 
rolnikom i handlowcom dalsze prowadzenie działalności gospodarczej na tym terenie. Z przekazanych mojej 
osobie informacji wynika także, iż prezydent miasta Bielska-Białej, starając się wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom zainteresowanych mieszkańców gminy, zdecydował o odkupieniu przedmiotowej nieruchomości od PSS 
„Społem” przez spółkę z udziałem gminnym, tj. Beskidzki Hurt Towarowy SA, co jednak miało się rzekomo 
spotkać ze sprzeciwem Skarbu Państwa jako mniejszościowego akcjonariusza wspomnianej spółki.

Mając zatem na uwadze, iż wedle przedstawionych mi przez zatroskanych rolników i handlowców informacji 
PSS „Społem” zamierza sprzedać nieruchomość na rzecz firmy deweloperskiej, o ile gmina lub wskazana przez 
gminę spółka nie przystąpi do transakcji sprzedaży nieruchomości w terminie do dnia 30 września 2019 r., 
zwracam się z prośbą o wskazanie, czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma rzeczywistą możliwość 
zablokowania nabycia wspomnianej nieruchomości przez Beskidzki Hurt Towarowy SA, a jeśli tak, to czy pod-
jęło lub planuje podjąć działania uniemożliwiające wspomniane nabycie oraz z jakich powodów, a także jakie 
ewentualnie musiałyby zaistnieć uwarunkowania faktyczne lub prawne, by Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wyraziło zgodę na sfinalizowanie wspomnianej sprzedaży.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura została przekazana korespondencja przewodniczącego (…), pana J.O., wraz z załącznikami 

i prośbą o interwencję senatorską w celu zbadania, czy Prokuratura Rejonowa w Sokołowie Podlaskim w spo-
sób prawidłowy prowadziła postępowania w kilku sprawach dotyczących rzekomego przekroczenia uprawnień 
przez pana J.O. oraz w sprawie dotyczącej fałszywego oskarżenia pana J.O.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o przekazanie tej sprawy do odpowiedniej komórki w celu sprawdzenia 
prawidłowości działania Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA Pawła Surówki

Szanowny Panie Prezesie!
Mieszkańcy Katowic informują mnie, że w oddziale PZU w Katowicach od pewnego czasu daje się zauważyć 

praktykę dotyczącą wypłat należności z tytułu zgonu w wyniku NNW dla osób uprawnionych, polegającą na 
bardzo pobieżnym rozpatrywaniu złożonych wniosków, bez analizowania całości przedłożonych dokumentów. 
Uwaga skupia się jedynie na karcie zgonu, a konkretnie na tym, czy jest w niej zapis, iż zgon nastąpił bezpo-
średnio w wyniku urazu. Wiadome jest, że karta zgonu zostaje sporządzona specyficznym językiem medycz-
nym i przy określeniu bezpośredniej przyczyny zgonu nie zawsze znajduje się magiczne słowo „uraz”, którego 
użycie – zgodnie z praktyką stosowaną w katowickim oddziale PZU – jest bezpośrednią i jedyną przyczyną 
wypłaty należnej uprawnionemu kwoty świadczenia.

Sytuacja opisana powyżej jest o tyle zastanawiająca, że z uwagi na szybkość rozpatrywania tych spraw oraz 
mnogość złożonych dokumentów nie może być mowy o ich dokładnym i merytorycznym, chociażby pobieżnym, 
przejrzeniu przez pracownika. Mają miejsce takie sytuacje, że pismo zawierające informacje o rozpoczęciu 
procedury oraz pismo zawierające informacje o niewypłaceniu świadczenia ma kolejno po sobie następujące 
daty i jest dostarczane zainteresowanemu przez pocztę tego samego dnia.

Należy w tym przypadku zadać zasadnicze pytania, przede wszystkim o to, jakie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa lub wewnętrzne akty normatywne PZU nakazują decydować o tym, czy zgon nastąpił 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku tylko i wyłącznie na podstawie karty zgonu, z pominięciem całej 
złożonej dokumentacji, zważywszy na fakt, iż pomiędzy wypadkiem a zgonem bardzo często osoba pokrzyw-
dzona znajduje się przez jakiś czas w szpitalu, a pomimo upływu czasu pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami nie 
zatracają one wątku logicznego i przyczynowo-skutkowego, także w sensie medycznym, chyba że PZU posiada 
w tym zakresie inną wiedzę medyczną lub zna akty prawa stojące w opozycji do przytoczonej powyżej tezy.

Dlaczego wreszcie nie zostaje przeprowadzona rzetelna analiza zaistniałego zdarzenia, np. poprzez skiero-
wanie pism z prośbą o potrzebne wyjaśnienia do szpitali, jednostek Policji, skoro z przedłożonych dokumentów 
jasno wynika, że te służby lub instytucje były zaangażowane na różnych etapach zdarzenia?

Ponadto nie jest sprawą sporną, że powyższe kwestie dotyczą często osób samotnych, starszych wiekiem, 
a tym samym odtworzenie sytuacji, w której doszło do urazu skutkującego bezpośrednio zgonem, w dłuższym 
lub krótszym okresie, musi nastąpić w wyniku retrospekcji zdarzeń, na podstawie dołączonych do wniosku 
dokumentów i wyjaśnień obecnych na różnych etapach zdarzenia instytucji i organów – chyba że PZU posiada 
odmienne wytyczne w tej kwestii.

I wreszcie chcę spytać, czy powyższy sposób załatwiania podobnych spraw jest wyłączną specjalizacją PZU 
w Katowicach, czy jest to praktyka stosowana w całym kraju, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie normatywnej.

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W maju bieżącego roku miały miejsce powodzie w województwie małopolskim i podkarpackim. Szczególnie 

dotknięte nimi zostały gmina Szczucin, powiat dąbrowski, oraz gmina Wadowice Górne, powiat mielecki. 
Mieszkańcy tych terenów zwracają się do mnie z pytaniami i prośbami o pomoc.

W związku z tym zwracam się z następującymi pytaniami.
Czy jest udzielona pomoc finansowa poszkodowanym? Jeśli tak, to w jakim zakresie.
Czy zostanie uruchomiony program pomocy dla rolników w związku ze zdarzeniami o charakterze klęski 

żywiołowej?
Czy te tereny zostaną objęte większą ochroną przeciwpowodziową, aby sytuacja nie powtórzyła się w takiej 

skali?
Czy osoby niepełnosprawne z terenów powodziowych mogą liczyć na pomoc Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
W środowisku władz wyższych uczelni Wrocławia, zwłaszcza Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki 

Wrocławskiej, które czują się dziedzicami tradycji polskich uczelni lwowskich, powstał pomysł na upamiętnienie 
wybitnych członków lwowskiej szkoły matematycznej. Upamiętnienie to miałoby mieć formę „mikromuzeum” 
– izby pamięci na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, gdzie 12 lipca 1941 roku zostali rozstrzelani polscy pro-
fesorowie. Otwarcie tego muzeum mogłoby uświetnić za 2 lata 80. rocznicę rozstrzeliwań.

Taki punkt na mapie Lwowa mógłby stać się kolejnym miejscem ukazywania polskiego dziedzictwa narodo-
wego i edukacyjną atrakcją turystyczną dla polskich wycieczek, Ukraińcom zaś przedstawić ciekawą i będącą 
powodem do dumy historię miasta.

Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest gotowe zaangażować się wraz z uczelniami 
w takie przedsięwzięcie?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Szkolnictwo branżowe, techniczne i zawodowe w Polsce mierzy się z problemem braku nauczycieli zawodu, 

zwłaszcza takich nauczycieli, którzy są praktykami nauczanego zawodu. Pozytywnym zjawiskiem jest współ-
praca szkół z zakładami pracy, które mogą kształcić sobie przyszłych pracowników, jednocześnie dbając o to, 
by program tego nauczania był dopasowany do potrzeb biznesowych przemysłu.

Chciałbym poddać pod rozwagę pomysł na zacieśnienie współpracy szkół z zakładami. Proponowane roz-
wiązanie polegałoby na delegowaniu pracowników na jeden dzień w tygodniu do szkół, gdzie pełniliby funkcję 
nauczycieli przedmiotu zawodowego, a przez pozostałe cztery dni pracowaliby w swoim zawodzie. Dodatkowo 
umowa przewidywałaby wynagrodzenie takiego pracownika za cząstkę etatu nauczycielskiego, jednak nie 
odejmowano by mu wynagrodzenia z zakładu pracy. To rozwiązanie finalnie zwiększałoby dochody wskaza-
nych pracowników o, jak szacuję 500–600 zł netto (w zależności od liczby godzin i stażu pracy), zwiększając 
motywację do podjęcia pracy nauczycielskiej, a dodatkowo angażowałoby pracodawców w znalezienie chętnych.

Czy Pan Minister jest gotów rozważyć wskazany mechanizm jako sposób rozwiązania problemu braku 
nauczycieli zawodu w szkołach, gdzie problem ten występuje?

Z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Oława jako jedno z ostatnich miast powiatowych na Dolnym Śląsku nie ma obwodnicy drogowej. Na 

konferencji w hotelu „Wrocław” 30 czerwca 2018 r., w odpowiedzi na pytanie starosty Brezdenia, zalecał Pan 
cierpliwość i oczekiwanie na działania rządu w tej sprawie.

Po wyborach samorządowych powstała koncepcja współfinansowania przez rząd obwodnicy i mostu w jej 
ciągu. Niestety wciąż nie ma konkretnych działań ani zobowiązujących deklaracji.

Czy można liczyć na podjęcie działań w sprawie budowy obwodnicy jeszcze za tej kadencji rządu?

Z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy oraz do 
minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz

Szanowne Panie Minister!
W dniu 26 sierpnia 2019 r. zgłosił się do mojego biura senatorskiego pan K.P, prosząc o wyjaśnienie waż-

nych dla niego oraz jego współpracowników kwestii prawnych w zakresie opłacania składek społecznych 
przez Polaków w Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji ustaliłem, że problem dotyczy opłacania przez pol-
skich przedsiębiorców składek ZUS na terenie Słowacji (w instytucji będącej odpowiednikiem ZUS), gdzie 
wymagana składka jest wielokrotnie niższa niż w Polsce, i nieopłacania tożsamej składki w polskim ZUS. 
W rozumowaniu skarżącego prawo polskie tego nie zabrania, a prawo unijne to dopuszcza. Według skarżącego 
brakuje jednoznacznej wykładni problemów, z którymi zwrócił się na piśmie. Nie posiadam wiedzy w zakresie 
zadanych pytań i nie podjąłem się wyjaśniania wątpliwości skarżącego. Zwracam się więc z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania.

Na jaki charakter przedmiotowego sprawozdania wskazuje jego brak w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w centralnym repozytorium? Oraz dlaczego porozumienie, które zostało zawarte w siedzibie Komisji 
Europejskiej, nie znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego 987/2009, jak nakazuje to 
art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia?

Jaki charakter i jaką podstawę prawną mają podejmowane przez obydwa państwa członkowskie działania, 
o których mowa w sprawozdaniu, które w ocenie przedstawiciela KE „nie doprowadziły do zmniejszenia skali 
omawianego zjawiska”?

Jaki wpływ ma przedmiotowe porozumienie na zasadę pewności prawa, gwarantującą, mocą art. 35 ust. 2 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (wcześniej art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej), ochronę przedsiębiorcy przed konsekwencjami administracyjnymi, karnymi i fi-
nansowymi, w sytuacji stosowania się przedsiębiorcy do interpretacji?

Jaki ma wpływ przedmiotowe porozumienie na niepodejmowanie przez ZUS obligatoryjnych wątpliwości 
i niewdrażanie w pełnym zakresie procedury dialogu i koncyliacji unormowanej przepisami decyzji nr A1 
Komisji Administracyjnej? Zamiast tego jest tylko opieranie się przez ZUS na niedowiedzionych twierdzeniach 
własnych słowackiej instytucji ubezpieczeniowej, sprzecznych z treścią protokołów kontroli tej instytucji, 
przeprowadzonej w spółce pracodawcy oraz przez słowacki Inspektorat Pracy.

Jaki wpływ ma przedmiotowe porozumienie na nieuznawanie przez polskie sądy powszechne wyroków 
Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, skoro są zobligowane do tego przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L nr 351, str. 1), ale także 
art. 67 ust. 4 oraz art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z problemem odmowy rejestracji pojazdu (motocykla elektrycznego) przez starostę powiatowego 

w Gliwicach zwracam się z prośbą o wskazanie sposobu rejestracji pojazdu badawczego celem przeprowadzenia 
jazd ulicznych po drogach publicznych. 

Pojazd elektryczny został skonstruowany i wykonany przez Instytut Badawczy Politechniki Śląskiej w ra-
mach Międzywydziałowego Koła Naukowego. Podjęta przez starostę decyzja o odmowie rejestracji motocykla 
motywowana jest brakiem możliwości prawnej naniesienia numeru VIN na pojazd przez stację kontroli pojaz-
dów. Możliwość rejestrowania takich pojazdów jako SAM i nanoszenia numeru VIN przez wyznaczoną stację 
kontroli pojazdów jest już według starosty nieaktualna. 

Pojazd spełnia wymogi umożliwiające jego rejestrację, poza nadaniem i naniesieniem na ramę pojazdu nu-
meru VIN, do którego nanoszenia Politechnika Śląska oraz podległe jej jednostki badawcze nie mają uprawnień. 
Pojazd był już prezentowany publicznie i uczestniczył w wielu próbach terenowych na zamkniętych torach 
i niepublicznych drogach.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz do ministra finansów

Szanowni Panowie Ministrowie!
Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r., zwracam się 

z prośbą o przedstawienie informacji oraz podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.
Jednym z aktualnych problemów zagrażających wpływom podatkowym do budżetu państwa jest występo-

wanie przestępczego procederu związanego z unikaniem zapłaty należnego podatku. W wyniku takich działań 
do budżetu państwa polskiego nie zostaje odprowadzony należny podatek związany z dokonaniem czynności 
prawnej, w konsekwencji powoduje to, że uszczuplone zostają należności Skarbu Państwa. Niejednokrotnie 
takie działania związane są z próbą omijania konieczności uzyskania od organów czy urzędów państwowych 
niezbędnych zezwoleń lub zgód na prowadzenie danego rodzaju działalności.

W związku z powyższym z dużym zaniepokojeniem obserwuję zbiórki prowadzone przez pana T.S. na 
wyprodukowanie filmów o przypadkach pedofilii wśród duchownych, jak również doniesienia medialne w tej 
kwestii. Obecnie prowadzona zbiórka jest już trzecią tego typu formą uzyskania wsparcia finansowego przez 
pana S. na wyprodukowanie filmów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zbiórki prowadzone są głównie za 
pośrednictwem serwisu (…). Jednakże z wypowiedzi pana S., jak również z mediów, można uzyskać informa-
cję, że zbiórka prowadzona jest również za pośrednictwem innych źródeł, m.in. poprzez spółkę (…) sp. z o.o. 
należącą do panów T. i M. S. (…). Zbiórki są ogłaszane publicznie (w szczególności w internecie), prowadzone 
są w różnych miejscach, spotykają się z dużym zainteresowaniem, a organizator uzyskuje ogromne środki 
od wpłacających i wspierających osób. Zachodzi więc uzasadnione pytanie, czy organizator zbiórek dopełnił 
wszelkich formalności dotyczących ich organizacji i czy są one prawidłowo rozliczane.

Wskazuję, że analiza prowadzonych zbiórek może wskazywać na szereg wątpliwości co do ich organizacji 
czy należytego rozliczania. Z informacji medialnych wynika, że prowadzone zbiórki zostały określone przez 
ich organizatorów mianem zjawiska crowdfundingu. Mianem „crowdfunding” potocznie określa się tzw. finan-
sowanie społecznościowe, które jest formą finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która 
jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane 
poprzez dużą liczbę wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Jednakże instytucja crowd-
fundingu nie jest obecnie znana polskiemu systemowi prawa i nie jest w nim uregulowana. Oznacza to, że do 
działań tego typu należy stosować ogólne, powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisy prawa. Można więc odnieść wrażenie, że uznanie zbiórki za rzekome i nieuregulowane w polskim 
prawie działanie crowdfundingowe jest celowym zabiegiem mającym na celu odwrócenie uwagi od faktu, że 
pozyskane w ten sposób wsparcie nie jest niczym innym niż powszechną zbiórką. W wyniku takich czynności 
może dojść do nieuprawnionego ominięcia obowiązujących przepisów o zbiórkach publicznych, gdyż pod-
miot inicjujący takie działania mające na celu pozyskania wsparcia finansowego nie występuje o uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń czy zgłoszeń na organizację zbiórki, jak również nie jest zobowiązany do wykonania 
obowiązków sprawozdawczych związanych z rozliczeniem zbiórki, do czego byłby zobowiązany, organizując 
prawidłową zbiórkę publiczną. W związku z szerokim kanałem źródeł zbiórki – tj. serwis (…), wpłaty na rzecz 
spółki (…) sp. z o.o. czy też może ewentualne inne źródła finansowania czy wsparcia – powstaje pytanie, czy 
w omawianym przypadku nie zachodziła konieczność zgłoszenia faktu zorganizowania zbiórek do MSWiA, 
aby uzyskać niezbędną zgodę na ich przeprowadzenie.

Ponadto w związku z tym, że prowadzona zbiórka określana jest pojęciem crowdfundingu, a jak zostało 
wskazane powyżej, jest to instytucja nieuregulowana w polskim prawie, pojawia się również szereg wątpli-
wości co do prawidłowego rozliczania otrzymanych środków od osób wpłacających i zapłaty należnego po-
datku. Z analizy Regulaminu dotyczącego zbiórek udostępnionego na stronie serwisu (…) wynika, że zbiórka 
kierowana jest do niemal nieograniczonego kręgu osób. Wpłacającymi mogą być zarówno osoby pełnoletnie, 
jak i niepełnoletnie (po uzyskaniu zgody). Mogą to być również osoby prawne, jak i fizyczne, posiadające sie-
dzibę czy też odpowiednio miejsce zamieszkania w Polsce, jak i za granicą. Zachodzi więc wątpliwość, jakim 
tytułem pan S. otrzymuje przekazane środki i czy prawidłowo rozlicza się z ich otrzymania. Z postanowień 
wspomnianego powyżej Regulaminu wynika, że wsparcie za pośrednictwem serwisu P. udzielane jest dwojako 
– wsparcia udziela się: jako Mecenas (wsparcie przyjmuje postać darowizny) oraz jako Patron (wsparcie stałe, 
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cykliczne, związane z otrzymaniem przez użytkownika świadczeń). Pojawia się więc uzasadnione pytanie, czy 
wobec tak szerokiego kręgu osób wpłacających oraz kilku podmiotów po stronie odbiorców środków [m.in. 
pan S., (…) sp. z o.o.] otrzymane darowizny zostały prawidłowo rozliczone i czy został odprowadzony należny 
podatek. Można również odnieść wrażenie, że wsparcie w zamian za otrzymanie wskazywanych przez pana S. 
świadczeń może być próbą uniknięcia prawidłowego zakwalifikowania i rozliczenia czynności czy też zapłaty 
podatku od darowizn, gdyż korzyści z oferowanych przez pana S. świadczeń (np. dyplom, plakat z autografem) 
są nieadekwatne do dokonanych wpłat.

Nie wiadomo również, w jakiej roli przy zbiórkach występuje pan S. oraz w jaki sposób rozlicza pozyskane 
środki i odprowadza należne podatki – czy działa w swoim imieniu jako osoba fizyczna, czy może w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, czy też jako spółka (…) sp. z o.o. Zgodnie z zapisami 
Regulaminu serwisu (…) część środków powinna być rozliczana jako darowizny, jednakże z oświadczeń pana 
S. wynika, że część wpłat kwalifikowana jest jako należne mu wynagrodzenie: „Do tej pory cała kwota wspar-
cia Patronów była wykorzystana na cele produkcyjne. Część przeznaczona na nasze wynagrodzenia pobierana 
będzie dopiero od momentu startu nowej zbiórki, czyli 18.07.2019. Dlatego postanowiliśmy zwrócić się do grona 
aktualnych Patronów z pytaniem i prośbą, czy część z uzbieranych środków możemy przeznaczyć na pokrycie 
naszych prywatnych, domowych budżetów W specjalnych ankietach na zamkniętych grupach dla Patronów 
i w dedykowanym poście na (…) zdecydowana większość Patronów optowała za możliwością przekazania – 
mówiąc wprost – na nasze życie 21% miesięcznej sumy wsparcia” (źródło: […]). 

W mojej ocenie z powyższych oświadczeń pana S. wynika, że nastąpiła zmiana przeznaczania tych środków, 
w związku z tym część należności nie powinna być rozliczona jako darowizny na cele związane z produkcją 
filmu, tylko jako wynagrodzenie za wykonanie pewnych usług, z czym wiąże się konieczność wystawienia 
faktur, lub powinna być rozliczona jako darowizny na cele czysto prywatne. Powyższa kwestia wymaga we-
ryfikacji i sprawdzenia poprawności dokonanych działań.

Zwracam ponadto uwagę na fakt, że część zbiórek może być zorganizowana w taki sposób, że wpłacający 
mogą nie wiedzieć, na który z filmów przeznaczane są przekazywane środki i jak zostaną rozliczone, gdyż 
zgodnie ze wskazywanym na profilu pana S. na portalu Facebook tytułem przelewu do wpłat wpłacane na 
konto spółki (…) sp. z o.o. środki są „darowiznami na film dokumentalny” (…). Nie jest jednak jednoznacznie 
określone, którego filmu dotyczy wpłata i do kiedy zbiórka jest prowadzona.

Wszystkie opisane powyżej działania budzą uzasadnione wątpliwości, czy – wobec tak licznego kręgu osób 
wpłacających oraz szeregu podmiotów po stronie odbiorców środków – prowadzone zbiórki zostały prawidłowo 
rozliczone i czy w związku z tym odprowadzone zostały właściwe podatki. Kwestia ta, w związku z ogromnymi 
kwotami uzyskiwanymi z prowadzonych zbiórek (wstępny budżet obecnie produkowanego filmu pan S. szacuje 
na ok. 1 mln zł), ma istotne znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego w związku z prowadzoną przez 
rząd polityką uszczelniania wpływów podatkowych i walki z nieprawidłowościami w zapłacie podatków.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy prowadzone, wyżej wymienione zbiórki zostały zgłoszone do odpowiednich organów lub urzędów 

państwowych lub uzyskały niezbędne zgody na ich przeprowadzenie i nie naruszają obowiązujących przepisów 
prawa?

2. Jakie działania nadzorcze Ministerstwo Finansów oraz MSWiA przeprowadziły w związku z prowadze-
niem wyżej wymienionych zbiórek?

3. Czy zostały przeprowadzone przez odpowiednie urzędy lub organy działania kontrolujące prawidłowość 
prowadzonych zbiórek i sposób ich rozliczenia, w szczególności w kwestiach podatkowych?

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz 
do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczącego Komitetu 
Społecznego Rady Ministrów Piotra Glińskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwrócił się do mnie R.K., zam. (…), abym interweniował w sprawie jego własnej i jego matki K.K. przeby-

wającej w DPS, ubezwłasnowolnionej. W ich sprawach toczą się postępowania, m.in.: XIII Ns 181/18 w Sądzie 
Okręgowym we Wrocławiu  o zniesienie ubezwłasnowolnienia; III RNs 826/17 SR Wrocław-Śródmieście 
o zgodę dla opiekuna prawnego na sprzedaż mieszkania; III RNs 740/18 SR Wrocław-Śródmieście o zgodę 
dla opiekuna prawnego pani K. z jego wniosku o eksmisję R.K. z mieszkania matki; III Co 2794/17 w SR 
Wrocław-Śródmieście w zakresie nadzoru sądowego nad egzekucją komorniczą z wniosku opiekuna prawnego. 
Trzy ostatnie sprawy toczą się bez prawa uczestnictwa K. Generalnie opiekun prawny samodzielnie i wbrew 
interesowi pani K.K. podejmuje działania zmierzające do sprzedaży mieszkania, którego wartość wielokrotnie 
przekracza zadłużenie (zadłużenie to ok. 60 tysięcy, a wartość mieszkania to ok. 1 miliona zł). Należy dodać, 
że opiekun prawny jest wynagradzany z majątku pani K., ma więc własny interes w zbyciu tego mieszkania.

Panowie Ministrowie! Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie stwierdza, że w przypadku stanowienia 
przez ustawodawcę opiekuna prawnego w pierwszej kolejności wybiera się ich spośród najbliższych krewnych. 
W tym przypadku powinien to być syn, R.K. Uważam, że w omawianej sprawie jest pilna potrzeba między-
resortowej interwencji tak ministra sprawiedliwości (Funduszu Sprawiedliwości), jak i Komitetu Społecznego 
Rady Ministrów, którym kieruje wicepremier Piotr Gliński, aby wyjaśnić sprawę sprzedaży mieszkania, a także 
znieść ubezwłasnowolnienie pani K.K., która jest osobą sprawną umysłowo i fizycznie.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przekazał, że od 1 do 15 września przeprowadzi w przedszkolach, 

szkołach i placówkach oświatowych referendum dotyczące akcji protestacyjnej. Nauczyciele zdecydują, czy chcą 
wziąć udział w proteście, a także o jego formie i okresie, w którym będzie on przeprowadzony. Przedstawiciele 
ZNP podkreślają, że wciąż nie zrealizowano ich głównego postulatu, czyli 30-procentowej podwyżki płac dla 
nauczycieli jeszcze w tym roku. Z dotychczasowych badań wynika, że 82% nauczycieli chce strajkować.

Wprowadzona reforma edukacji doprowadziła do tego, że w szkołach średnich naukę rozpocznie tzw. po-
dwójny rocznik. Klasy będą przepełnione, a w niektórych placówkach lekcje będą kończyć się nawet o godzinie 
19.25. Przykładem może być tu Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bochni. Ponadto ze 
względu na niskie zarobki w szkołach brakuje nauczycieli, przede wszystkim fizyków i matematyków.

Szanowny Panie Ministrze, brak doświadczonej i wykwalifikowanej kadry oraz kolejne protesty nauczycieli 
wpłyną negatywnie na jakość kształcenia uczniów, a nawet mogą doprowadzić do sparaliżowania miejscowych 
placówek edukacyjnych. Dlatego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się przed-
miotowego problemu oraz o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort przygotowuje plan działania zmierzający do wypracowania porozumienia 
ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, tak aby nie dopuścić do kolejnych protestów?

2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje danymi dotyczącymi liczby nauczycieli poszukiwanych 
przez dyrektorów polskich szkół? Jeśli tak, proszę o ich udostępnienie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki



85
84. posiedzenie Senatu w dniach 30 i 31 sierpnia 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 84. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wchodzą zespoły podstawowe (P), które składają 

się z co najmniej dwóch ratowników medycznych, a także zespoły specjalistyczne (S), w których dodatkowo 
dyżur musi pełnić lekarz z systemu. Państwowe Ratownictwo Medyczne od kilku już lat zmaga się z dużymi 
problemami kadrowymi. W polskich szpitalach od dawna brakuje lekarzy, dlatego spada liczba karetek specja-
listycznych (S). W 2016 roku było ich w Polsce 562, obecnie mamy ich już tylko 375. Niestety z pracy w karetce 
coraz częściej rezygnują także ratownicy medyczni, co może skutkować problemami z doborem obsady do 
zespołów podstawowych (P). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba personelu medycznego 
wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego wyniosła 13,8 tysięcy pracowników, czyli o 400 
osób mniej niż w roku poprzednim. Ratownicy rezygnują z pracy między innymi z powodu niskich zarobków 
(30 zł brutto za godzinę) i przemęczenia. Skarżą się również na niesprawnie działający system i przestarzały 
sprzęt medyczny.

Szanowny Panie Ministrze, zawód ratownika medycznego cechuje się ciężką i odpowiedzialną pracą, która 
powinna być w odpowiedni sposób wynagradzana. Zespoły ratownictwa medycznego w przypadku nagłego 
zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta stanowią dziś jedyną realną pomoc w warunkach pozaszpitalnych. 
Dlatego uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz o odpowiedź na 
następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zwiększyć środki finansowe na ratownictwo medyczne?
2. Czy kierowany przez Pana resort planuje konsultacje ze środowiskiem medycznym w całym kraju, by 

usprawnić system Państwowego Ratownictwa Medycznego?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Antoniego Szymańskiego, Rafała Ślusarza  

i Artura Warzochę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 22 stycznia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej z przedstawicielami Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej. 
Przedstawiono wtedy kilka zasadniczych problemów związanych z tym obszarem ochrony zdrowia w Polsce.

Pierwszy dotyczył konieczności aktualizacji koszyka świadczeń związanego z opieką paliatywną nad dziećmi 
wymagającymi wsparcia specjalistów z hospicjów pediatrycznych i perinatalnych. W trakcie posiedzenia i póź-
niejszego spotkania roboczego w dniu 27 lutego br. w Ministerstwie Zdrowia ustalono, iż niezbędne są prace 
nad reformą finansowania pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej w duchu rządowego programu „Za 
życiem”. Obecne finansowanie nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów funkcjonowania kompleksowej opieki 
hospicyjnej. Aktualizacji wymagają w szczególności stawki związane z zatrudnianiem lekarzy, pielęgniarek, 
fizjoterapeutów i psychologów ze specjalizacją niezbędną do pracy w hospicjach dziecięcych.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest uregulowanie sytuacji prawnej hospicjów stacjonarnych dla dzieci. 
Aktualne rozporządzenie ministra zdrowia zupełnie pomija aspekt pediatrycznej opieki paliatywnej w warun-
kach stacjonarnych. Formalnie takie świadczenie nie istnieje w systemie prawnym. Nie ma rozdziału pomiędzy 
hospicjum stacjonarnym dla dzieci a hospicjum stacjonarnym dla dorosłych. Wobec powyższego niezbędne jest 
wprowadzenie zmian w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. 2013 poz. 1347 z późn. zm.).

Następnym niezwykle istotnym problemem jest wprowadzenie zmian w systemie edukacji personelu medycz-
nego w zakresie pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej. Obecnie studenci medycyny i pielęgniarstwa 
otrzymują zbyt małą ilość wiedzy na temat możliwości opieki paliatywnej nad chorymi dziećmi, co skutkuje 
powszechnym przekonaniem o konieczności terminowania ciąży w przypadkach stwierdzenia w okresie prenatal-
nym choroby lub trwałego uszkodzenia rozwoju nienarodzonego dziecka. Wprowadzenie do programu zajęć dla 
studentów medycyny elementów edukacji związanej z poznawaniem praktycznych rozwiązań wypracowanych 
i stosowanych w szeregu placówek zrzeszonych w Ogólnopolskim Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej 
mogłoby w istotny sposób zmienić przekonanie o konieczności przerywania ciąży w świetle alternatywnych 
rozwiązań zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną.

Pragniemy zatem zapytać:
1. Czy w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad reformą finansowania pediatrycznej i perinatalnej opieki 

paliatywnej?
2. Czy przygotowywane są zmiany sytuacji prawnej hospicjów stacjonarnych dla dzieci zgodnie z potrzebami 

sygnalizowanymi podczas wymienionych spotkań?
3. Czy planowane są stosowne zmiany w edukacji studentów medycyny, mające na celu zapoznanie ich 

z możliwościami wykorzystania w procesie medycznym wsparcia hospicyjnej pediatrycznej opieki paliatywnej 
jako alternatywy dla przerywania ciąży?

Przy okazji niniejszego oświadczenia pragniemy również prosić Pana Ministra o kontynuację roboczych 
spotkań, mających na celu postęp w pracach usprawniających opiekę medyczną nad dziećmi najbardziej potrzebu-
jącymi specjalistycznej pomocy, z przedstawicielami Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Antoni Szymański 
Rafał Ślusarz 
Artur Warzocha
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie poświęcone Barbarze Kuklińskiej, przewodniczącej Komisji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

Mając na uwadze kolejną rocznicę sierpnia 1980 r., chciałbym przypomnieć jedną z osób wybitnie zaan-
gażowanych w budowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników 
Wymiaru Sprawiedliwości – Barbarę Kuklińską, kurator zawodową sądu rejonowego w Gdańsku.

Barbara Kuklińska, z domu Choroszewska, urodziła się 3 czerwca 1929 r. w Stanisławowie. Była sanitariuszką 
w powstaniu warszawskim. W 1947 r. zdała maturę w III Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdańsku-Wrzeszczu. Ukończyła 4 lata studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Barbara Kuklińska 9 marca 1961 r. została zatrudniona na stanowisku kuratora zawodowego w sądzie powia-
towym dla m. Gdańska. Z dniem 31 maja 1982 r. rozwiązano z nią umowę o pracę, co było związane z aktywną 
działalnością w NSZZ „Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Ponownie została zatrudniona 
po 8 latach, jako kurator specjalista. Była koordynatorem zespołu kuratorów sądu rejonowego w Gdańsku.

Barbara Kuklińska była m.in. przewodniczącą rady w poradni zdrowia psychicznego, przewodniczącą Rady 
Kobiet, działała w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Działała również w Związku Harcerstwa Polskiego 
(miała stopień harcmistrza), organizowała drużyny nieprzetartego szlaku.

11 czerwca 1980 r. Barbara Kuklińska została wyróżniona odznaką honorową „Za Zasługi dla Gdańska”, 
otrzymała też: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę Polskiego Związku Pomocy Społecznej, odznakę 
„Przyjaciel Dziecka”, medal pamiątkowy z okazji XXX-lecia wymiaru sprawiedliwości.

Barbara Kuklińska cieszyła się wielkim szacunkiem i autorytetem w sądzie rejonowym w Gdańsku, szcze-
gólnie wśród kuratorów sądowych. Odznaczała się głęboką wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami pracy 
z podopiecznymi.

W 1980 r., po zakończeniu strajków sierpniowych, pozytywnie odpowiedziała na propozycje sędziów Janusza 
Ślężaka i Reginy Godlewskiej odnośnie do organizacji Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w sądzie 
rejonowym w Gdańsku.

Następnie zaangażowała się w tworzenie krajowej struktury związku w sądach w Polsce. Z uwagi na jej 
zaangażowanie, wiedzę i umiejętność współpracy z różnymi osobami i środowiskami została wybrana na prze-
wodniczącą Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Jednym 
z podstawowych celów tej komisji było stworzenie gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Stało się to powodem 
jej zwolnienia z pracy po ogłoszeniu stanu wojennego.

Wyrażam Barbarze Kuklińskiej podziękowanie i głębokie uznanie za przykładną pracę kuratora sądowego 
oraz zaangażowanie w organizację i działalność związku zawodowego „Solidarność”, który był dla niej ruchem 
społecznym niosącym wolność, odbudowującym podmiotowość społeczeństwa i jego godność.

 Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki

Szanowny Panie Ministrze!
Miasto Elbląg dużym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym tworzy infrastrukturę sprzyjającą turysty-

ce wodnej i sportom wodnym. Rewitalizowane jest nabrzeże, rozbudowywane są przystanie, organizowane 
są przedsięwzięcia o różnym charakterze, których cel zasadniczy sprowadza się do tytułu: Elbląg – Centrum 
Turystyki Wodnej. Nie ukrywam, że jest to sfera także mnie bardzo bliska.

Pojawiają się dobre efekty tych działań. Lawinowo rośnie liczba turystów korzystających z infrastruktury, 
głównie w ramach Pętli Żuławskiej. Młodzież garnie się do sportów wodnych. W szkole sportowej otwierana 
jest nauka żeglarstwa. Sekcja kajakarska wygenerowała zespół, który zdobywa medale na mistrzostwach Polski. 
W tym roku zdobył 6 medali, w tym złote.

Niestety, nie radzimy sobie ze wszystkimi obciążeniami.
Proszę Pana Ministra o wsparcie. Proszę o wskazanie źródła lub informację na temat możliwości pozyskania 

środków na zakup sprzętu wspierającego treningi młodych ludzi na wodzie. Na dzisiaj pilną potrzebą jest zakup 
łodzi motorowej na treningi dla kajakarzy żeglarzy. Koszt takiej łodzi wynosi ok. 30 tysięcy zł.

Proszę o informację, czy ministerstwo może wesprzeć miasto w takiej potrzebie, lub o informację, czy jest 
w dyspozycji ministerstwa program, do którego miasto mogłoby aplikować o takie środki.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Wojtyłę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Premierze!
Jako senator RP i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu jestem zirytowany faktem prze-

dłużającej się procedury przyznawania PWSZ w Kaliszu prawa do kształcenia studentów na studiach II stopnia 
w zakresie zdrowia publicznego. Wniosek w tej sprawie został złożony do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na 
początku bieżącego roku.

Odpowiedź PKA jest dla mnie zaskakująca ze względu na brak zrozumienia istoty zdrowia publicznego przez 
ekspertów PKA. Świadczy o tym argument kwestionujący sens kształcenia studentów na kierunku zdrowia pu-
blicznego na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, nie zaś na Wydziale Medycznym. Jest to przejaw 
niezrozumienia istoty zdrowia publicznego, która polega na odmedykalizowaniu zdrowia populacyjnego i oddzielenia 
zadań zdrowia publicznego od medycyny naprawczej. Taka jest idea zdrowia publicznego.

Jest to dla mnie bardzo niepokojące i przykre, bo to właśnie ja byłem pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia ini-
cjatorem powstania specjalizacji medycznej, jaką jest zdrowie publiczne. To właśnie dzięki moim zabiegom – byłem 
wówczas posłem i przewodniczącym Komisji ds. Zdrowia Publicznego w Sejmie – przygotowany został pierwszy 
raz w historii Polski program specjalizacji w zakresie zdrowia publicznego. Wzorowany był on – i nadal jest – na 
amerykańskich programach specjalizacji medycznych. Było to pokłosie moich studiów w Georgetown University 
w Waszyngtonie.

Polegał on na zmianie myślenia o zdrowiu, które w głównej mierze zależy od czynników pozamedycznych, 
mieszczących się poza problematyką organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia. Należy przypomnieć, że zdrowie 
człowieka zależy tylko w 10% od organizacji czy finansowania ochrony zdrowia. Najważniejszym zaś czynnikiem 
wpływającym na zdrowie jest styl życia, który odpowiada w ponad 50% za nasze zdrowie. To są truizmy, które 
jednak nie są zauważane przez ekspertów PKA.

Kształcenie specjalistów w zakresie zdrowia publicznego winno mieć właśnie charakter interdyscyplinarny, 
wyraźnie oddzielony od medycyny naprawczej. Dlatego też PWSZ wystąpiła z propozycją prowadzenia kształcenia 
na Wydziale Wychowania Fizycznego. Należy ponadto podkreślić, że od kilku lat uczelnia prowadzi kształcenie na 
poziomie magisterskim z zakresu wychowania fizycznego w zdrowiu publicznym. Zarzuty dotyczące tego, że uczel-
nia chce kształcić specjalistów od zdrowia publicznego nie na wydziale medycznym, wydają się więc iść w poprzek 
idei zdrowia publicznego. Jest mi z tego powodu bardzo przykro.

Byłem również inicjatorem powstania w Polsce dyscypliny naukowej, jaką jest zdrowie publiczne. Cały proces 
wdrożenia w Polsce tej dyscypliny udało mi się przygotować i przeprowadzić wspólnie z ówczesnym krajowym 
konsultantem ds. zdrowia publicznego, prof. Leszkiem Wdowiakiem. W chwili wprowadzania w Polsce tej dyscy-
pliny byłem bowiem głównym inspektorem sanitarnym.

Dziwne są także zarzuty, jakoby PWSZ w Kaliszu nie posiadała odpowiednio wykształconej kadry do kształcenia 
w zakresie zdrowia publicznego na poziomie magisterskim. Nie mogę się z tym zgodzić. Zaznaczam, że w PWSZ 
pracuje czterech byłych głównych inspektorów sanitarnych: prof. Marian Sygit, prof. Przemysław Biliński, moja 
osoba i dr Andrzej Trybusz. Trzech z nich (moja osoba, prof. Marian Sygit i prof. Przemysław Biliński, wówczas 
wicedyrektor Departamentu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia) pracowało nad programem specjalizacji i sprawami 
związanymi z dyscypliną naukową, jaką jest zdrowie publiczne.

Ponadto w PWSZ w Kaliszu pracuje sześciu specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, co nie zdarza się na 
dużych uczelniach posiadających prawa do kształcenia w tej dziedzinie. Dlatego też przedłużający się proces rozpa-
trywania wniosku PWSZ w tej sprawie wydaje się zaskakujący, zaś argumenty recenzentów są dla mnie osobiście 
bardzo przykre.

Mam nadzieję, że Pan Premier zrozumie moje zirytowanie i podejmie odpowiednie decyzje wyjaśniające ten 
problem.

Z poważaniem 
Andrzej Wojtyła
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