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Porządek obrad
85. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 25, 26 września oraz 17 i 18 października 2019 r.
1. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
2. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
3. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
4. Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie.
5. Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych
ustaw.
6. Ustawa – Prawo zamówień publicznych.
7. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.
8. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
9. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
10. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie
Dużej Rodziny.
11. Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
12. Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
13. Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych
innych ustaw.
14. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
15. Ustawa o pracy na statkach rybackich.
16. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
17. Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
18. Ustawa o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
19. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji,
podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.
20. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku.
21. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

22. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego.
23. Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki.
24. Ustawa o zmianie ustawy o sporcie.
25. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
26. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
27. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
28. Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw.
29. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
30. Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych
innych ustaw.
31. Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu
uprzednich porozumień cenowych.
32. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
33. Ustawa o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
34. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
35. Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
36. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.
37. Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy
o bezpieczeństwie morskim.
38. Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi
wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie.
39. Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.
40. Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej
przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca
2007 r.
41. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.
42. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa
Marii Bocheńskiego.
43. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana
Pawła II.
44. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej.
45. Drugie czytanie projektu uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody
Nobla.

46. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2018 rok.
47. Informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych.
48. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.

Oświadczenia senatorów są składane na końcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porządku obrad.
Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Kancelaria Prezydenta RP

‒ podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
‒
		
‒
		
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

sekretarz stanu, zastępca szefa kancelarii
Paweł Szrot
podsekretarz stanu, sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak

‒ przewodniczący Witold Kołodziejski

Rada Dialogu Społecznego
– przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
		 Dorota Gardias
Rada Mediów Narodowych

– przewodniczący Krzysztof Czabański

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

– główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
‒ prezes Jarosław Szarek
Urząd Patentowy

– prezes Edyta Demby-Siwek

Urząd Zamówień Publicznych

– prezes Hubert Nowak

Ministerstwo Cyfryzacji

– podsekretarz stanu Karol Okoński

Ministerstwo Edukacji Narodowej

– podsekretarz stanu Marzena Machałek

Ministerstwo Finansów

– podsekretarz stanu Tadeusz Kościński
‒ podsekretarz stanu Tomasz Robaczyński
‒ podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

– podsekretarz stanu Anna Moskwa
‒ podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski

Ministerstwo Infrastruktury

– sekretarz stanu Rafał Weber

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

‒ podsekretarz stanu Sebastian Skuza

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

– sekretarz stanu Marcin Ociepa
‒ podsekretarz stanu Marek Niedużak

Ministerstwo Sportu i Turystyki

– sekretarz stanu Anna Krupka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

– sekretarz stanu Sylwester Tułajew

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

– podsekretarz stanu Maciej Lang
‒ podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk

Ministerstwo Sprawiedliwości

– sekretarz stanu Sebastian Kaleta
‒ sekretarz stanu Michał Wójcik
‒ podsekretarz stanu Anna Dalkowska

Ministerstwo Środowiska

– podsekretarz stanu Sławomir Mazurek

Ministerstwo Zdrowia

– sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko

Zaproszeni goście:
Mariusz Goss
– dyrektor Biura Komunikacji Społecznej
		 i Dziedzictwa Łodzi w Urzędzie Miasta Łodzi
Andrzej Janecki
– Biuro Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa
		 Łodzi w Urzędzie Miasta Łodzi
Katarzyna Zielińska
– Biuro Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa
		 Łodzi w Urzędzie Miasta Łodzi
Edyta Glińska
– Biuro Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa
		 Łodzi w Urzędzie Miasta Łodzi
prof. Jolanta Daszyńska

– Uniwersytet Łódzki

Ryszard Juśkiewicz
‒ prezes Zarządu Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku
		 Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
		 – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego
Eugeniusz Lipert
‒ prezes Łódzkiego Koła Stowarzyszenia
		 Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Zbigniew Sławski
– Łódzkie Koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji
		 Pokojowych ONZ
hm. Marek Skrzydlewski

– Chorągiew Łódzka ZHP im. Aleksandra Kamińskiego

Robert Supeł
– dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego
		 w Sulejówku
Edward Kulanty
– Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie
		 „Bractwo Kurkowe”
Włodzimierz Tłokiński
– Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie
		 „Bractwo Kurkowe”
dr Jan Parys

‒ współpracownik ojca Józefa Marii Bocheńskiego

Martyna Bilińska-Parys
o. Mirosław Sander OP
– przeor klasztoru św. Jacka w Warszawie,
		dominikanin
o. Jarosław Krawiec OP
– subprzeor klasztoru św. Jacka w Warszawie,
		dominikanin

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, Marek Pęk, Michał Seweryński i Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram osiemdziesiąte piąte posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
Na sekretarzy posiedzenia…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
…wyznaczam senatora Arkadiusza Grabowskiego
oraz pana senatora Roberta Dowhana. Listę mówców prowadzić będzie pan senator Robert Dowhan.
Bardzo proszę panów sekretarzy o zajęcie miejsc przy
stole prezydialnym.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu
osiemdziesiątego drugiego posiedzenia stwierdzam,
że protokół tego posiedzenia został przyjęty.
Informuję, że protokół osiemdziesiątego trzeciego
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu,
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeśli
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.
Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 29 lipca
2019 r. prezes Rady Ministrów przekazał do Senatu
informację Rady Ministrów o realizacji w roku 2018
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Dokument ten zawarty jest w druku nr 1272. W dniu 2 sierpnia 2019 r.
skierowałem informację do Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Komisje zapoznały się z dokumentem i poinformowały mnie o tym.
Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad został wyłożony na ławach senatorskich.
Proponuję rozpatrzenie punktów od pierwszego do
osiemnastego 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
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Jest
sprzeciw.)
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Jest sprzeciw.)
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście nie jest to z mojej strony żadna obstrukcja ani próba zablokowania działalności Senatu.
Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w mijającej kadencji to się stało regułą. Kiedyś były 2, 3 takie punkty, w tej chwili mamy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie
Senatorze, czy pan zgłasza…)
Tak, zgłosiłem sprzeciw i motywuję go.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Do czego?)
Do tego, żeby procedować w tym trybie, który pan
marszałek zaproponował.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Czyli wbrew
woli pana kolegów senatorów, którzy prosili mnie,
żebym skrócił termin, żeby posiedzenia komisji były
dziś i wczoraj, tak?)
Tak jest. Chciałbym zwrócić…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze,
to rozumiem…)
Chciałbym tylko zwrócić uwagę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Czyli następnym razem już nie udzielę takiej zgody panom senatorom.)
Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że dzieje się tak
po raz kolejny i stało się w tej kadencji regułą, że
procedujemy właśnie w ten sposób, w trybie, który
jest nadzwyczajny. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Co do wszystkich punktów jest ten wniosek, tak?
Do wszystkich punktów. Dobrze, w takim razie, ponieważ jest głos sprzeciwu, będziemy głosować.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski)
Kto jest za przyjęciem… za moją propozycją rozpatrzenia punktów od pierwszego do osiemnastego projektu porządku obrad, mimo że sprawozdania komisji
w sprawie tych ustaw zostały dostarczone w terminie
późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 regulaminu?
Czyli kto jest za moją propozycją?
Kto jest za propozycją pana senatora Pocieja?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 50 – za, 19 – przeciw.
(Głosowanie nr 1)
Ja tylko pragnę… Wniosek pana senatora został
odrzucony.
Pragnę tylko poinformować, że to wynika z wniosków, które płyną do mnie, do marszałka, od przewodniczących komisji, żeby komisje zbierały się albo
w dniu rozpoczęcia obrad, albo dzień przed. Tak że
ja przychylam się do tego, a pan senator, gdyby był
marszałkiem, by się nie przychylił, jak rozumiem.
Ale to już jest inna sprawa.
Szanowni Państwo, proponuję zmianę kolejności
rozpatrywania punktów: jedenastego, dotyczącego
ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz
ustawy – Prawo telekomunikacyjne – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu pierwszego porządku
obrad; dwunastego, dotyczącego ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym – i rozpatrzenie go
jako punktu drugiego porządku obrad; dwudziestego
pierwszego, dotyczącego informacji o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej – i rozpatrzenie tego
punktu jako punktu trzeciego porządku obrad. Jeśli
nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Nie ma. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawione propozycje przyjął.
Szanowni Państwo…
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Pani
senator chciałaby zabrać głos.)
A w jakim trybie?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Chciałabym
zgłosić…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie słychać.)
(Głos z sali: Nie słychać pani.)
To za chwileczkę, Pani Senator. Ja powiem, w którym momencie można taki wniosek zgłosić i powinno
się go zgłosić. Jeszcze jest chwila, aby porozmawiać
na ten temat. Jeszcze jest chwila.
Proponuję przeprowadzenie łącznej debaty nad
punktami szóstym, tj. ustawą – Prawo zamówień
publicznych, oraz siódmym, tj. ustawą – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przyjął przedstawioną propozycję.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Pani senator Barbara Borys-Damięcka. Bardzo
proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Tak. Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, chciałabym zgłosić wniosek
o uzupełnienie porządku obrad o punkt mówiący
o informacji pana marszałka na temat incydentu, jaki miał miejsce na terenie Sejmu w związku
z groźbami karalnymi jednego z członków Straży
Marszałkowskiej. Prosiłabym o informację o tym,
jak wygląda stan bezpieczeństwa posłów i senatorów
wobec takiego incydentu. I czy ustawa, którą przyjęto w 2018 r., nie powinna zostać ponownie rozpatrzona odnośnie do możliwości, jakie dano Straży
Marszałkowskiej? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
A czy to jest wniosek, żebym ja przedstawił taką
informację…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak.)
…jako marszałek Senatu? Dobrze.
Jestem przeciwny, bo to nie jest miejsce do tego…
Możemy oczywiście na posiedzeniu komisji regulaminowej się spotkać, w jakichś innych okolicznościach. Ja zgłoszę…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Pan marszałek
jest najwyższą władzą w Senacie.)
Tak, ale też mamy porządek… Ja jestem przeciwny.
Dobrze, przegłosujemy od razu…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak, dobrze.)
…wniosek pani senator.
Kto jest za wniesieniem do porządku punktu
dotyczącego informacji marszałka na temat Straży
Marszałkowskiej, bezpieczeństwa posłów i senatorów?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 21 – za, 52 – przeciw.
(Głosowanie nr 2)
Wniosek został odrzucony.
Pan senator Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj jest rozstrzygnięcie wspaniałego konkursu
„List do Taty”. Jesteśmy w Senacie dumni, że taki
konkurs jest przeprowadzany właśnie w Senacie,
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

(senator A. Pociej)
pod auspicjami Senatu. W związku z tym chciałbym
przypomnieć…
I zgłaszam taki wniosek, żebyśmy rozszerzyli porządek obrad o punkt dotyczący rozpatrzenia sprawozdania połączonych Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
dotyczącego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i ustawy –
Kodeks karny. Chodzi oczywiście – i zgłaszam to po
raz czwarty bądź piąty – o ustawę o alienacji rodzicielskiej. Jak my wyglądamy, rozstrzygając ten konkurs,
skoro zablokowaliśmy tak ważną ustawę dotyczącą setek tysięcy ojców? Bardzo bym prosił Wysoki Senat…
I ta ustawa jest dalej blokowana w Sejmie. Nic się tam
nie zdarzyło mimo zapewnień z państwa strony, że projekt rządowy będzie się posuwał niezależnie. Bardzo
proszę o przegłosowanie tego. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, o przegłosowanie. Czyli głosujemy.
Kto jest za wnioskiem pana senatora?
Kto jest przeciw przedstawionemu wnioskowi?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 20 – za, 49 – przeciw.
(Głosowanie nr 3)
Wniosek został odrzucony.
Czy jeszcze w sprawie porządku obrad ktoś z państwa, pań senator i panów senatorów chciałby zabrać
głos? Nie widzę chętnych.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad osiemdziesiątego piątego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej IX kadencji.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że
Konwent Seniorów zdecydował o skreśleniu trzeciego
dnia obrad, tj. 27 września br., oraz wyznaczeniu dodatkowych dni posiedzenia, tj. 17 i 18 października.
Obrady wznowimy 17 października o godzinie 12.00.
Dziś zostanie ogłoszona przerwa od godziny 12.00
do godziny 13.30. O godzinie 12.00 nastąpi otwarcie
wystawy „Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka
na Kaszubach i Kociewiu, 1939 r.”. O godzinie 12.30
w sali nr 217 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników V edycji konkursu „List do Taty”. W związku
z tym w trakcie obrad w sali posiedzeń będziemy
gościć laureatów konkursu wraz z opiekunami.
Jutro obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 od
rozpatrywania punktów dwudziestego oraz dwudziestego pierwszego, tj. sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji oraz informacji o działalności
Rady Mediów Narodowych w 2018 r. Przypominam,
że zgodnie z art. 85h ust. 2 Regulaminu Senatu nad
tymi punktami przeprowadza się debatę łączną.
Następnie będziemy rozpatrywać ustawę o uznaniu
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za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego. Również jutro przystąpimy
do rozpatrzenia ustawy o Polskim Instytucie Spraw
Międzynarodowych oraz ustawy dotyczącej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych. O godzinie 12.00 – oczywiście mówię o dniu jutrzejszym
– zostanie ogłoszona godzinna przerwa na otwarcie
wystawy „Łodzianie dla Niepodległej. Bohaterowie
i obywatele”. O godzinie 12.30 jutro zapraszam do
wspólnej fotografii senatorów IX kadencji, zbiórka w holu na parterze. W zależności od pogody
są 2 wersje, gdzie będzie zrobione zdjęcie. Tak że
bardzo proszę, jutro o 12.30 wspólna fotografia senatorów IX kadencji, zbiórka w holu na parterze.
W piątek o godzinie 12.00 – już nie będzie posiedzenia Senatu, ale informuję państwa o tym – w podcieniach gmachu Senatu nastąpi otwarcie wystawy
„Semper Fidelis. Miasta Niepodległej – Lwów w grafice. Miasto. Ludzie. Wydarzenia”.
Do rozpatrzenia punktu ostatniego, tj. sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2018
rok, przystąpimy podczas kontynuacji posiedzenia
w dniu 18 października bieżącego roku.
Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone
jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1295, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1295 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, senatora Jana Hamerskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jan Hamerski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie
Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie opinię
co do ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe
oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Ustawa ta ma na celu zapewnienie prawidłowego
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych
usług doręczania paczek. Ustawa ta przede wszystkim
realizuje obowiązek wynikający ze wspomnianego
uprzednio rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
Realizuje nałożony na operatorów świadczących
usługi doręczania paczek obowiązek udzielania
szczegółowych informacji krajowemu organowi regulacyjnemu. I tutaj są enumeratywnie wymienione
te wszystkie informacje, które winny być złożone.
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85. posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2019 r.
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

(senator sprawozdawca J. Hamerski)
W myśl zapisów dodawanych do ustawy – Prawo
pocztowe operator świadczący usługi doręczania paczek musi przekazywać wymagane tym rozporządzeniem informacje i dokumenty prezesowi Urzędu
Komunikacji Elektronicznej. W przypadku naruszenia obowiązku przekazywania tych informacji lub dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji tego
zadania prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
będzie miał możliwość wymierzania kary pieniężnej.
I tutaj również określone są wysokości tych kar: to
jest 2% przychodu z działalności gospodarczej lub
równowartość kwoty 500 tysięcy euro.
Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne
rozszerza przepis określający zadania i kompetencje
prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zadania wynikające z przepisów cytowanego uprzednio
rozporządzenia.
Projekt tej ustawy został przedłożony przez rząd.
Przeszedł całą procedurę w Sejmie. Sejm uchwalił
tę ustawę na swoim posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r. Ustawa zgodnie z informacją Biura
Legislacyjnego nie budzi zastrzeżeń.
W imieniu Komisji Infrastruktury mam zaszczyt
prosić Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
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
parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Panie Ministrze, tak czy nie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber: Pan senator tak dogłębnie przedstawił
tę informację, że tylko jeżeli będą pytania…)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
Zatem zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro po przeprowadzeniu prac nad wszystkimi punktami przewidzianymi na dzień jutrzejszy.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1293, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1293 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, senatora Roberta Gawła, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia Komisji
Infrastruktury, która obradowała nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
W posiedzeniu komisji wziął udział minister Rafał
Weber, który przedstawił cele tej ustawy.
Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym wykonuje wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał uznał,
że Polska naruszyła prawo unijne przez nieprzyjęcie środków koniecznych do zagwarantowania niezależności organizacyjnej i decyzyjnej organu dochodzeniowego, czyli Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych, od zarządcy infrastruktury,
PKP PLK, nad którym nadzór właścicielski sprawuje w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do
spraw transportu.
Trybunał podzielił stanowisko Komisji
Europejskiej, że sytuacja, w której przy ministrze właściwym do spraw transportu funkcjonuje Państwowa
Komisja Badania Wypadków Kolejowych wykonująca zadania w imieniu ministra i będąca formalnie
jednostką organizacyjną obsługującego go urzędu
przy jednoczesnym sprawowaniu przez ministra nadzoru właścicielskiego nad spółką PKP PLK, narusza
zasadę niezależności krajowego organu dochodzeniowego od zarządcy infrastruktury. Reasumując,
chodzi o to, że Trybunał uznał konflikt interesów
w sytuacji takiego usytuowania tejże komisji. Należy
tę komisję przenieść, tak aby działała ona przy ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych, czyli
do MSWiA.
Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
Jedno ciekawe pytanie zadał pan senator Florek.
Zapytał, przez analogię, czy Trybunał nie ma zastrzeżeń do funkcjonowania w takiej organizacji prawnej
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
Okazało się, że Trybunał nie ma zastrzeżeń. Tutaj
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Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

(senator sprawozdawca R. Gaweł)
ma zastrzeżenia, a tu nie ma, mimo analogii. Tak to
funkcjonuje, mamy jasny dowód na to, jak te trybunały pracują.
Komisja jednogłośnie rekomenduje przyjęcie tej
ustawy przez Senat.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę
chętnych.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber: Sytuacja analogiczna do tej z punktu
pierwszego. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie panu ministrowi? Nie ma chętnych.
Otwieram dyskusję.
Nikt nie zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro po wyczerpaniu porządku obrad.
A teraz, proszę państwa, musimy ogłosić 10-minutową przerwę, ponieważ prezes IPN będzie o 11.30.
Nie przewidywaliśmy takiego tempa.
Czy jest już prezes IPN? Nie ma. To musimy poczekać. Jest umówiony na 11.30.
Tak że ogłaszam przerwę do godziny 11.30.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 20
do godziny 11 minut 30)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
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Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Tekst informacji zawarty jest w druku nr 1171.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 3 czerwca
2019 r. wysłuchała informacji i poinformowała o tym
marszałka Senatu.
Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
pana Jarosława Szarka. Panie Prezesie, witam pana
bardzo serdecznie.
Proszę pana prezesa o zabranie głosu i przedstawienie informacji. Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Szanowna Pani Marszałek! Panie, Panowie Senatorowie!
Rok 2018 był niezwykle ważny dla Instytutu
Pamięci Narodowej, ponieważ był to rok obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości
i większość naszych działań była skupiona wokół tego tematu. Nie chcieliśmy, aby ta rocznica,
niezwykle ważna dla naszej tożsamości, sprowadzała się do jednego rodzaju działań, do jednego
momentu, tj. 11 listopada. Naszym głównym zamierzeniem było to, żeby wokół tej rocznicy odbudowywać tożsamość, pamięć, szczególnie lokalną,
i żeby przekazać to młodemu pokoleniu. Dlatego
nasze działania rozpoczęliśmy już 5 grudnia 2017 r.
w niewielkiej wiosce Stróża, w szkole podstawowej, gdzie w 1913 r. była szkoła oficerska Związku
Strzeleckiego, przez którą przeszła większość elity
późniejszych Legionów Polskich, na czele z Józefem
Piłsudskim i Kazimierzem Sosnkowskim. Po 100 latach Instytut Pamięci Narodowej sfinansował stojący
przed tą szkołą wielki, szklany baner, zdjęcie przyszłych legionistów szkolących się w tym miejscu,
tak żeby współczesna młodzież, która przychodzi do
tej szkoły, codziennie niejako spotykała się z nimi,
patrzyła w twarze tych swoich przodków, którzy
właśnie w tym miejscu rozpoczynali swój wielki
marsz ku niepodległej Polsce. Ale przez to chcieliśmy w tej szkole pokazać też to, bo takich działań
było w innych miejscach wiele, że wielka historia
toczy się również w małych wioskach, miasteczkach,
że w wielkich miastach tych śladów historii jest dużo,
ale tu chodzi o to, żeby budować wokół tego tożsamość lokalną, bo te społeczności to jest fragment tej
historii, one mają wokół tego przeżycia, buduje się
ta lokalna tożsamość. O wiele, wiele mocniejsze jest
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Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

(prezes J. Szarek)
oddziaływanie tej historii w dużych ośrodkach, gdzie
tych fragmentów, elementów historii jest więcej.
Były też takie działania… Został wydany album
poświęcony historii Węgrowa, czyli miasta powiatowego… Bohaterom z tamtych czasów przywracamy
pamięć. Stąd też wystawa „Ojcowie Niepodległości”,
którą już w maju 2018 r. pokazaliśmy jednocześnie
w kilkunastu miasteczkach w Polsce, od Wasilkowa
po Bochnię i Zieloną Górę. Ta wystawa odwiedziła
później ok. 300 miejsc w Polsce i za granicą. Wokół
niej gromadziła się młodzież czy społeczności lokalne, bo to był też moment, żeby wydobyć z zapomnienia lokalnych bohaterów niepodległości. Bo wszyscy
znamy nazwiska pierwszoplanowych bohaterów, ale
ci bohaterowie niepodległości tamtego czasu ‒ żołnierze, nauczyciele, duchowni ‒ często pozostają
zapomniani. I Instytut Pamięci Narodowej przypomina ich w swoich publikacjach czy odnawiając ich
groby. Obliczyliśmy, że w roku 2018 takich działań
własnych Instytutu Pamięci Narodowej, związanych
tylko z tematyką odzyskania niepodległości, było
ok. 1 tysiąca, a działań z partnerami zewnętrznymi
‒ blisko 2 tysiące.
Nie zapominaliśmy o naszych rodakach za granicą, a działalność naukową związaną z tym tematem rozpoczęliśmy dużo wcześniej. To był taki
pomysł na debaty belwederskie, które zaczęliśmy
5 listopada 2016 r., w setną rocznicę aktu dwóch cesarzy. I potem co kwartał w Belwederze spotykali
się najwybitniejsi historycy i naukowcy, żeby na ten
temat dyskutować. Te spotkania, te dyskusje były
kontynuowane. W 2018 r. odbyły się 4 takie dyskusje, z wieńczącą je dyskusją pt. „Sto lat z tysiąclecia. Drogi do Niepodległej”, na Zamku Królewskim.
Najwybitniejsi historycy, specjaliści od wszystkich
epok zastanawiali się, co jest istotą polskości przez
tysiąc lat, co nadaje siłę polskiemu duchowi. Zgodnie
wszyscy powiedzieli ‒ czy to byli badacze średniowiecza, czy historii najnowszej ‒ że to jest wolność.
I pragnieniem Instytutu Pamięci Narodowej jest to,
żeby przekazywać to młodemu pokoleniu i żeby
ono się z tym utożsamiało. A ta historia… Tak się
nasze dzieje toczyły, że w czasach, gdy nie można
było o tym mówić ‒ w czasach okupacji, zaborów,
niewoli komunistycznej ‒ to rodzina była tym miejscem, gdzie przetrwała pamięć o historii. I właśnie
do młodzieży się zwróciliśmy, żeby szukała pamiątek po swych przodkach. Ogłosiliśmy taki konkurs,
skierowany do młodzieży, aby ona szukała w swoim
środowisku, wśród swoich przodków ludzi odznaczonych Krzyżem Niepodległości bądź Medalem
Niepodległości. To było 88 tysięcy ludzi, którzy zostali za tę działalność przed 100 laty, czyli w XIX w., odznaczeni. Powiem tak: finał tego konkursu, na który

przyjechała młodzież z całej Polski i nie tylko, bo byli
uczestnicy i ze Lwowa, i ze Stanów Zjednoczonych…
Podejście młodzieży… Rzeczywiście stało się to,
co zakładaliśmy, czyli gdzieś w szufladach, w szafach
zostały odnalezione zdjęcia, pamiątki i ten Krzyż
Niepodległości. Młodzież była dumna z tego, opowiadała o historii swoich pradziadków i mówiła,
że jeszcze ktoś w rodzinie to ma.
Na tym nam zależy, na tej międzypokoleniowej
więzi. Co więcej, zależy nam na więzi nie tylko
z Polakami w kraju, ale również z tymi wszystkimi,
którzy żyją poza granicami Polski. Stąd nasz pomysł
na Przystanki Historia poza granicami Polski, czyli
miejsca, gdzie co kwartał, co kilka miesięcy przyjeżdżają nasi pracownicy i spotykają się z młodzieżą
szkolną, przygotowują dla niej zajęcia, uczą w sposób niezwykle atrakcyjny, korzystając ze wszystkich
pomocy edukacyjnych, które ma Instytut Pamięci
Narodowej ‒ z tek edukacyjnych, z gier, z wystaw.
Tylko w 2018 r. otworzyliśmy takie przystanki,
działające regularnie do dzisiaj ‒ po Nowym Jorku,
bo tam było to jeszcze wcześniej ‒ w Chicago, następnie
w Londynie, na Zaolziu i na Wschodzie w Żytomierzu,
czyli na odległych Kresach, we Lwowie, w Mińsku,
za kilka tygodni otwieramy w Dyneburgu na Łotwie.
Proszę państwa, dla Instytutu Pamięci Narodowej jest
niezwykle ważne, żeby ta młodzież otrzymywała różne pomoce edukacyjne, książki. Właśnie przygotowaliśmy wspólnie z Senatem Rzeczypospolitej, wspólnie
ze Wspólnotą Polską podręcznik dla młodzieży polonijnej. Jego autorem jest pan profesor Włodzimierz
Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu
Pamięci Narodowej.
Proszę państwa, działalność naukową związaną
z setną rocznicą odzyskania niepodległości rozpoczęliśmy z końcem wiosny 2018 r. w Rapperswilu.
W tym symbolicznym miejscu spotkali się historycy nie tylko z Polski, ale też z Wielkiej Brytanii,
z Francji, z Niemiec, ze Szwajcarii. Temat tej sesji
to „Magna res libertas”, czyli „Wolność jest wielką
rzeczą”. Miejsce było symboliczne. Rozpoczęto tam
działalność w 1870 r., czyli 100 lat po konfederacji
barskiej. Jest tu pewna więź międzypokoleniowa.
Proszę państwa, jeśli chodzi o kwestię niepodległości, to zależało nam też na tym, żeby bardzo
szeroko, że tak powiem, pójść z tą tematyką, wyjść
do ludzi w jakiś sposób interesujących się historią,
nie nauczycieli, nie naukowców, nie uczniów, ale do
osób zainteresowanych. Stąd takie nasze działania.
Akademia Niepodległości działa w kilkunastu
miejscach w Polsce. Jej działalność jest cały czas
kontynuowana. Rozpoczęliśmy cykl comiesięcznych, cokilkutygodniowych wykładów historycznych.
Przyjeżdżają wybitni historycy. Działdowo, Cieszyn,
Łańcut – to są tego typu miejsca. Działamy w miastach powiatowych. Co miesiąc, w sposób cykliczny,

85. posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2019 r.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

(prezes J. Szarek)
co kilka tygodni spotykają się historycy z Instytutu
Pamięci Narodowej czy spoza instytutu. Są wykłady i spotkania, których tematem często jest historia
danej ziemi. Proszę państwa, dla Instytutu Pamięci
Narodowej niezwykle ważne jest to, żeby kwestie,
które są znane lokalnie, kwestie ważne… Za moment
otworzymy wystawę poświęconą zbrodni pomorskiej
na Kaszubach i Kociewiu. To jest już inny nieco temat. My chcemy, żeby lokalna historia była znana
ogólnopolsko. Stąd też nasza aktywność związana
z powstaniami śląskimi. Przedstawiamy powstania
śląskie w całej Polsce, ale oczywiście jesteśmy zaangażowani głównie w tamtym miejscu.
Proszę państwa, to nie tylko kwestie… Oczywiście
wydaliśmy wiele publikacji na ten temat, wydaliśmy
taki monumentalny… Myślę, że do części z państwa
dotarło 6 potężnych albumów poświęconych ojcom
niepodległości. Jest też seria towarzysząca, o lokalnych ojcach niepodległości. To takie malutkie broszurki.
Proszę państwa, w ubiegłym roku była nie tylko
setna rocznica odzyskania niepodległości i ja może
na tym się skupię. Proszę państwa, to także ważna, czterdziesta rocznica wyboru Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową. 16 października 1978 r. – ten
dzień, ten moment chcieliśmy przypominać nie tylko
w Polsce, ale także w wymiarze międzynarodowym.
Stąd z naszym węgierskim partnerem, węgierskim
odpowiednikiem Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowaliśmy taką potężną sesję naukową, na którą
zaprosiliśmy naukowców z państw dawnego bloku
sowieckiego, od Rumunii i Bułgarii po Litwę, Węgry,
Czechy, Słowację. Ta sesja miała 2 części: pierwsza w Krakowie, druga w Budapeszcie. Miała ona
taki wymiar międzynarodowy. I myślę – tu powiem
parę takich gorzkich słów – że ta sesja w Polsce,
w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim… Ona
się odbyła. Było zainteresowanie. Ale w porównaniu
z tym, jak zostaliśmy, proszę państwa, przyjęci na
Węgrzech, w parlamencie, w budynku parlamentu
węgierskiego… Nasi partnerzy węgierscy oddali nam
główną salę, piękną salę parlamentu węgierskiego,
żeby tam odbyła się druga część sesji, z przedstawicielami najwyższych władz państwa węgierskiego,
przybyło kilkuset gości z całych Węgier. To był też
wyraz wdzięczności narodu węgierskiego. I to obserwujemy, to było też widoczne w wypowiedziach
naukowców, historyków, którzy przyjechali z państw
dawnego bloku sowieckiego. Oni są wdzięczni, oni
dziękują, bo wiedzą, jaką rolę odegrał Jan Paweł II.
Nie byłoby upadku komunizmu, nie byłoby ich wolnych państw bez Jana Pawła II, bez jego pierwszej
pielgrzymki, którą też upamiętnialiśmy – ale to już
w tym roku, więc to nie jest ten temat. Publikacja ze
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wspomnianej sesji ukaże się w językach polskim,
węgierskim i angielskim.
Proszę państwa, kolejny taki ważny moment:
czterdziesta rocznica powstania wolnych związków zawodowych. Pierwsze w Katowicach, później
w Gdańsku. W tym roku, za kilkanaście dni, będą
nasze uroczystości związane z trzecim miejscem,
gdzie powstały WZZ – Szczecinem. Wolne związki zawodowe, proszę państwa, zawsze to mówię,
to Pierwsza Kompania Kadrowa tej naszej dzisiejszej niepodległości. Ta garstka ludzi, która zaczęła działalność w 1978 r. w Katowicach, na czele
z Kazimierzem Świtoniem… Później był Gdańsk.
I bez tego nie byłoby Solidarności. Proszę państwa,
to nie tylko sesje naukowe, nie tylko dodatki do gazet,
ale my przede wszystkim… To jest niezwykle istotne dla Instytutu Pamięci Narodowej, żeby pamiętać
o tych ludziach, którym to wszystko zawdzięczamy.
I właśnie w 2018 r. rozpoczęliśmy taką akcję, by na
budynkach, gdzie mieszkali nieżyjący już działacze
WZZ, tacy jak Maryla Płońska czy Henryk Lenarciak,
zawieszać tablice pamiątkowe. W tym roku było to
kontynuowane i będzie kontynuowane też w następnym roku. Bo to jest też… Przypominamy, badamy,
opisujemy to wszystko, ale chodzi też o to, żeby była
taka pamięć materialna.
A wracając jeszcze do tego tematu niepodległości… No, Walery Sławek, prawda? To Instytut
Pamięci Narodowej go upamiętnił, odnawiając jego
grób na Powązkach, bardzo zaniedbany. I tych upamiętnień związanych z odzyskaniem niepodległości,
które pozostały po setnej rocznicy odzyskania niepodległości, są w instytucie dziesiątki.
Ale był też, proszę państwa, w ubiegłym roku
pierwszy dzień poświęcony pamięci Polaków ratujących Żydów. To Instytut Pamięci Narodowej był jedyną instytucją, która realnie, poza organizowaniem
uroczystości, przygotowała pewne materiały, które
pozostaną. To była duża akcja pokazywania… I chcemy też wykorzystywać inne instytucje do tego, żeby
ta wiedza docierała do jak najszerszego grona naszych rodaków. I również do zagranicznych turystów.
Bo o tym też pamiętamy, że miliony ich tutaj przyjeżdżają. Stąd współpraca z Pocztą Polską, w ramach
której nie tylko są sprzedawane nasze wydawnictwa,
lecz także w budynkach Poczty Polskiej, w oddziałach wojewódzkich, gdzie przecież tysiące ludzi przychodzą, pokazywane są nasze wystawy. Pierwsza była
o operacji polskiej NKWD, a późniejsza o Żegocie,
czyli o Radzie Pomocy Żydom. Ale jest też, proszę
państwa, taka działalność skierowana, że tak powiem, powszechnie, czyli dodatki do gazet. Wtedy też
w 13 lokalnych dziennikach przygotowaliśmy dodatek na wspomniany temat.
Ale, proszę państwa, dla Instytutu Pamięci Narodowej bardzo ważną kwestią są też poszukiwania,
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(prezes J. Szarek)
identyfikacja. W 2018 r. były 2 konferencje identyfikacyjne. W tym momencie w ponad 60 miejscach nasi
pracownicy pracują nad tym, aby odnaleźć i później
zidentyfikować naszych bohaterów.
Proszę państwa, Instytut Pamięci Narodowej to
również działalność wydawnicza. Rzeczywiście autorzy naszych publikacji są laureatami wielu konkursów książkowych, historycznych. No, m.in. bardzo prestiżową nagrodę „Książka historyczna roku”
otrzymała praca pana dr. Bagieńskiego o wywiadzie
cywilnym PRL. To było pierwsze miejsce w kategorii
prac naukowych, ale w tej kategorii, w której głosują
czytelnicy, „Przeciwko Pax Sovietica”, opowiadająca o dziejach obozu narodowego książka doktorów
Muszyńskiego i Bechty też zdobyła pierwszą nagrodę.
Proszę państwa, Instytut Pamięci Narodowej stara
się na wielu, wielu polach działać, przede wszystkim
na rzecz młodzieży. Dla młodzieży dzisiaj źródłem
informacji jest internet, więc potrzebne są nowe portale edukacyjne, filmy. W tym roku nie zdążyliśmy,
ale taki prequel filmu „Niezwyciężeni”, pokazującego
dzieje Polski w półwieczu od 1939 r. do roku 1989…
No, 23 miliony osób na całym świecie go zobaczyło,
więc powstał prequel pokazujący czas od odzyskania
niepodległości, od roku 1918, a tak naprawdę od 1914,
do 1939.
Mamy ograniczony czas, więc myślę, że może
pytania państwa…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czyli pan prezes zakończył swoje wystąpienie, tak?)
Tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać pytanie panu prezesowi?
Pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.
Pan profesor Żaryn? Dobrze, zapiszę. Pani senator
Czudowska też…

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zadać pytanie dotyczące tego fragmentu, w którym pan prezes mówił o tej międzynarodowej konferencji dotyczącej Jana Pawła II i o tym,
że ona się toczyła na Węgrzech. Ona się toczyła przy
współpracy… Wymienił pan, jeżeli dobrze pamiętam,
kraje bałtyckie. We wszelkich publikacjach dotyczących wyboru Jana Pawła II wielokrotnie spotykałem
się ze stwierdzeniem, że ten wybór dokonał się przy
bodajże największym współudziale kardynałów niemieckich. Chciałbym więc wiedzieć, dlaczego tego

typu konferencja… No, nie słyszałem o jakichś działaniach w tym kierunku ze strony Węgier ani krajów
bałtyckich. Dlaczego taka konferencja dotycząca wyboru Jana Pawła II została umiejscowiona pomiędzy
Polską a Węgrami, które, jak wspominałem, nie są
najbardziej znane z pomocy i współdziałania, a nie
zorganizowano jej z Niemcami? Czy to był wybór polityczny, czy to ma coś wspólnego z historią? Bardzo
bym prosił o rozwinięcie tego tematu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, to ma wiele wspólnego z historią. Geneza tej konferencji była taka, że węgierski
odpowiednik Instytutu Pamięci Narodowej, z którym
współpracujemy od wielu, wielu lat… Spotkaliśmy
się jeszcze w roku 2016 czy na początku 2017 r.
z kierownictwem tego instytutu i rozmawialiśmy
o tej współpracy. Ona trwa cały czas, podobnie jak
współpraca z naukowcami niemieckimi. Spotkałem
się również z kierownictwem instytutu popularnie
zwanego Instytutem Gaucka, było takie duże spotkanie w Krakowie. Tak że te kontakty są. I nikt nie
odbiera kardynałom niemieckim, jeśli chodzi o poparcie Karola Wojtyły… W czasie tego spotkania
wiele, wiele miesięcy przed końcem 2018 r., przed tą
rocznicą, spotkaliśmy się z przedstawicielami NEB,
czyli węgierskiego IPN-u, i była rozmowa o tym,
jakimi tematami się będziemy zajmować wspólnie,
na czym nam zależy. Im zależało na badaniach struktur partii komunistycznej, tego, jak to wyglądało także później, w czasie upadku systemu komunistycznego, i ze strony węgierskiej wyszła propozycja co do
zorganizowania takiej sesji na Węgrzech. Opozycja
antykomunistyczna, ta sprzed 1989 r., na Węgrzech,
na Słowacji, w Czechach, w całym bloku sowieckim,
na Ukrainie, w państwach nadbałtyckich, w Rosji
jest jednomyślna co do tego, że rola Polski, rola Jana
Pawła II, rola Solidarności w tym, że te narody są
dzisiaj wolnymi narodami, te państwa są wolnymi
państwami, jest decydująca. To była propozycja węgierska skierowana do nas i my nie mogliśmy na nią
nie odpowiedzieć. I tyle, jeśli chodzi o tę kwestię.
(Senator Aleksander Pociej: Pani Marszałek, czy
mogę…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę dopytać. Za chwilę ogłaszam przerwę, więc
tak szybciutko, Panie Senatorze.
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Senator Aleksander Pociej:
Panie Prezesie, z pana wypowiedzi wynika, że państwo sami tego nie zaplanowali, tylko zrobiliście to
dlatego, że Węgrzy…
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek: Nie, nie…)
No, przepraszam bardzo, ale przed chwilą pan
powiedział, że Węgrzy się do was zgłosili. Ja logicznie
próbuję rozebrać pana oświadczenie. Dla mnie wynika z pana wypowiedzi, że to Węgrzy zainicjowali
te wydarzenia. Podkreślił pan dwukrotnie, że to
Węgrzy się do was zgłosili. Pytam: skoro rząd mówi,
że również fundacja narodowa po to została stworzona – już nie będę mówił, na co wydaje pieniądze
– żeby odkłamywać pewne rzeczy tam, gdzie są zakłamane… Taka jest rola również IPN.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie.)
Pytanie moje jest takie: dlaczego urządzacie to
z tymi, którzy – pan to powiedział – już są przekonani, a nie próbujecie robić tego z tymi, którzy to
zakłamują podobno albo nie są świadomi? Dlaczego
tego nie zrobiliście z własnej inicjatywy, tylko była
to inicjatywa węgierska?

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, w związku z czterdziestą rocznicą wyboru Jana Pawła II, w związku z tegoroczną
czterdziestą rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski Instytut Pamięci Narodowej miał
wiele własnych przedsięwzięć, wystaw, konferencji naukowych z partnerami w Polsce i za granicą.
W katalogu tematów, które Węgrzy zaproponowali
do wspólnego podjęcia, była również konferencja naukowa poświęcona takiemu szerokiemu spojrzeniu na
dzieje kościołów w tych wszystkich państwach. Jak
mogliśmy na to nie odpowiedzieć?
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Prezesie, bardzo dziękuję.
Muszę teraz ogłosić przerwę – do godziny 13.30.
Ponieważ będą pytania do pana prezesa, to proszę,
Panie Prezesie, tak żebyśmy mogli pana powitać tutaj
o 13.30, po przerwie w obradach…
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek: Dobrze. Dziękuję.)
Bardzo panu w tym momencie dziękuję.
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Ogłaszam przerwę do 13.30 i zapraszam państwa
na otwarcie wystawy „Pierwsza odsłona. Okupacja
niemiecka na Kaszubach i Kociewiu, 1939 r.”, a także
na uroczyste ogłoszenie wyników V edycji konkursu
„List do Taty”, które odbędzie się o godzinie 12.30
w sali nr 217. Bardzo dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00
do godziny 13 minut 31)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego
porządku obrad: informacja o działalności Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Kontynuujemy zadawanie pytań panu prezesowi.
Panie Prezesie, zapraszam na mównicę.
Mam zapisanego do pytań pana senatora Żaryna.
Jest pan senator Żaryn.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam kilka pytań, ale może na razie spróbuję zadać
tylko 3, a potem ewentualnie poproszę o głos i zadam
pozostałe w drugiej turze.
Pierwsza sprawa dotyczy męczącego mnie, ale nie
tylko mnie, problemu. Mianowicie jak w perspektywie zakończonego roku 2018 widoczna jest praktyka
– nie tylko legislacja, ale praktyka – działań Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz komunikacji
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego?
Tam jest niedokładny zapis kompetencyjny. Jest
prośba o wyjaśnienie, gdzie kończą się kompetencje
IPN, a gdzie zaczynają się kompetencje Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak to wygląda
w praktyce w odniesieniu do roku 2018?
Drugie pytanie to jest prośba o pana, Panie
Prezesie, nie tyle odczucie, co stanowisko… Jeden
z problemów, który ujawniał się w momencie, kiedy pracowaliśmy nad zmianą ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej, to był problem, czy podzielić
Biuro Edukacji Publicznej, czy też nie. I znowu,
w związku z niezwykłą aktywnością IPN na polu
zarówno naukowym, jak i edukacyjnym, zapytam,
jakie jest dziś pana, Panie Prezesie, odczucie. Czy podział Biura Edukacji Publicznej na 2 biura wzmocnił
obydwa działające obecnie biura, czyli Biuro Badań
Naukowych i Biuro Edukacji Narodowej, czy też de
facto więcej plusów widać było w tym, co niegdyś
stanowiło podstawę działań IPN, czyli w poprzedniej
ustawie?
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(senator J. Żaryn)
I trzecie pytanie w tej turze, bardzo dla mnie ważne, dotyczące jednego z najważniejszych projektów
badawczych, centralnych projektów, które są prowadzone. Chodzi o stosunki polsko-żydowskie, projekt
z panem doktorem Domańskim na czele. Jak z perspektywy naukowej widzi pan rok 2018? Czy możemy sobie powiedzieć, że na tym polu… Nie mówię
o innych projektach, np. edukacyjnych, o propagandzie, o polskiej polityce historycznej, bo to są osobne
tematy, tylko o perspektywie naukowej. Czy z pana
perspektywy jako prezesa IPN jest jakiś postęp w zakresie badań naukowych wzajemnych? To znaczy,
czy są doświadczenia przekazywania sobie wiedzy
między środowiskiem naukowców izraelskich, Żydów
amerykańskich czy wszelkich innych naukowców,
którzy są reprezentantami pewnych szkół badających
kwestię Holocaustu i kwestie relacji polsko-żydowskich w czasie wojny, a historykami polskimi, czy też
jest to raczej monolog 2 stron, które nie nawiązują
ze sobą kontaktu? Pytam tylko o naukę, taką czystą.
I w tej serii to wszystko.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Pierwsze pytanie dotyczyło kwestii kompetencyjnych między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego a Instytutem Pamięci Narodowej i sprawy upamiętnień walk i męczeństwa. Jeżeli pojawiają
się jakiekolwiek napięcia, to występują one na szczeblu niższym, urzędniczym, i dotyczą jedynie działań
poza granicami Polski, bo to ten obszar upamiętnień
poza granicami kraju, związanych z tym zaniedbań,
wieloletnich zaniechań, szczególnie na Wschodzie,
jest gigantyczny. Ale myślę, że praktyka pokazuje, iż
można się porozumieć, bo, jak mówię, skala tych prac
– w wielu uczestniczymy my, a także ministerstwo
edukacji – jest tak duża, że potrafimy się podzielić
zadaniami i dzielimy się nimi.
Druga kwestia, czyli podział Biura Edukacji
Publicznej. Pan senator doskonale wie, że w czasie
istnienia tego biura od samego początku, od 2000 r.,
pojawiały się napięcia między pracownikami zajmującymi się działalnością naukową i tymi zajmującymi
się tylko działalnością edukacyjną. Sam pan senator,
pan profesor doskonale wie, że trudno jest… Instytut
Pamięci Narodowej jest instytucją, która ma określone cele do realizacji i podział… Co do podziału, to
powiem tak: to zależy od osobowości, od osobowości
naczelnika, szefostwa biura, to zależy od pracowników. Mamy oddziały, w których taka współpraca
przebiega bardzo dobrze i nie rodzi żadnych sporów,

ale mamy i takie, w których rodzi ona spory, ale to
dotyczy tylko kwestii tego, kto ma podjąć pewne
działania – czy pracownicy naukowi mają uczestniczyć… No, to jest np. kwestia wykładów. Konkretny
przykład: jeżeli jest to podzielone, to jest kwestia tego,
czy np. z wykładów otwartych zwolnieni zupełnie
są pracownicy naukowi i czy jest to tylko zadanie
pracowników edukacji. To są tego typu sprawy. Ale
co do idei, to pan senator, pan profesor doskonale
wie, że jest ona taka, iż Biuro Badań Historycznych
prowadzi działania, a ich popularyzacją zajmuje się
Biuro Edukacji Narodowej.
Kwestia trzecia to kwestia tych relacji polsko-żydowskich, badania tych relacji. Ubiegły rok… To było
związane z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej i z reakcją na tę ustawę poza granicami
Polski. I co pokazał przede wszystkim ten ubiegły
rok? Mówię o tym, bo z tego trzeba wyciągnąć jakieś
wnioski. Otóż pokazał to, że konieczne są rzetelne
badania naukowe. Bo ta dyskusja czy też ten spór,
który się toczył, miał często charakter publicystyczny – to było przerzucanie się zarzutami, padały takie
czy inne liczby, i to liczby trudne do zweryfikowania,
dlatego że… A skoro mówimy tu o stronach sporu
czy też o punktach widzenia, to trzeba powiedzieć,
że ani jedna, ani druga strona nie ma tu twardych dowodów. Źródłem tych twardych dowodów muszą być
rzetelne badania naukowe. I my w Instytucie Pamięci
Narodowej właśnie z racji tego, że są to niezwykle
istotne zagadnienia, przesunęliśmy pewne osoby, dokonaliśmy nowych zatrudnień, żeby te kwestie były
badane. I skala też… Wydawać by się mogło, że po
kilkudziesięciu latach po wojnie jest mało białych
plam z czasów okupacji. Badano to w czasach PRL,
była komisja ścigania zbrodni. Okazuje się, że potrzebne są takie podstawowe, elementarne badania
i tak to w tym momencie kierunkujemy, żeby je rozpocząć. Mamy kilka osób, które tym właśnie się zajmują. Chcemy zrobić to na poziomie powiatu, zbadać
teren okupacyjny na poziomie powiatu. Wkraczają
wojska niemieckie – to jest to, co przed momentem
na wystawie było pokazane – i jak zaangażowany jest
ten pierwszy aparat, czyli armii niemieckiej, później
wszystkie instytucje bezpieczeństwa, policje tajna,
jawna, struktury państwowe, jakie są ofiary, a jednocześnie w jaki sposób następuje angażowanie ludności
miejscowej do tego aparatu przemocy. Nie mamy jeszcze takich badań. I myślę, że to trzeba zrobić. To jest
projekt wieloletni, ale jak go zakończymy, to wreszcie
będziemy mieć pewną skalę, przede wszystkim policzymy ofiary i pokażemy te wszystkie mechanizmy
działające pod okupacją, to, jak okupant doprowadzał
do tych wszystkich zbrodni.
Co do innych działań… Jedna kwestia jest taka,
proszę państwa, że my musimy z tym… Nawet przed
momentem to było pokazane. Ta wystawa o zbrod-
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niach niemieckich na ziemi kaszubskiej, na Kociewiu,
zbrodni pomorskiej ukazała, że z jednej strony
po prostu mamy problem w kraju z ogromną niewiedzą o pewnych kwestiach i musimy z tym się zmierzyć
– stąd te wszystkie działania edukacyjne, żeby wiedza
o tym dotarła do młodzieży, do szkół – a z drugiej
strony chodzi o to, żeby pokazywać to za granicą.
A te relacje polsko-żydowskie z racji wagi tego
procesu… Myślę, że być może jeszcze w tym roku,
a najpóźniej na początku przyszłego roku, ale w jego
pierwszych tygodniach, ukaże się pierwszy polsko-angielski, w językach polskim i angielskim, periodyk
„Polish-Jewish Studies”, tworzony przez naukowców
z Polski i z zagranicy. Proszę państwa, żeby było
jasne… Gdy zaczęliśmy tworzyć zespół tego periodyku, za granicą w mediach społecznościowych pojawiły się głosy wzywające do bojkotu tego tytułu.
A to jest platforma naukowa, bo Instytut Pamięci
Narodowej nie bierze udziału w publicystyce itd. My
nie dyskutujemy poprzez inwektywy, tylko poprzez
efekty naszych działań. Mamy poza granicami Polski
partnerów, którzy chcą współpracować, ale są też
środowiska zdecydowanie wrogie, i to nie tylko wobec Instytutu Pamięci Narodowej, ale także wobec
państwa polskiego. A rzetelne badanie naukowe tych
kwestii, II wojny światowej jest, jak uważam, w tym
momencie racją stanu państwa polskiego.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Pytanie zadaje pani senator Dorota Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, przede wszystkim wyrazy uznania. Ale chciałabym też zapytać, ile – w procentach
albo kwotowo – panu brakuje pieniędzy do tego, żeby
w pełni realizować wszystkie zadania, jakie są zaplanowane, jakie by trzeba w Polsce podjąć, bo czas
ucieka. Dziękuję.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Szanowni Państwo, tą odpowiedzią jest złożona przez nas propozycja budżetu na przyszły rok.
Proszę państwa, myślę, że jest obraz Instytutu
Pamięci Narodowej jako instytucji wszechmocnej
i instytucji, która zajmuje się wszystkim, wszystkimi zaniechaniami, wszystkim tym, czego przez
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lata państwo polskie nie robiło, jego instytucje nie
robiły. No, mamy ograniczone środki. Proszę państwa, w przyszłym roku minie dwudziesta rocznica rozpoczęcia działalności przez Instytut Pamięci
Narodowej. Przez ten czas stworzyliśmy największą
tego typu instytucję na całym posowieckim obszarze, instytucję o gigantycznym dorobku. Ale też
jeżeli popatrzymy wstecz, to zobaczymy, że były
takie lata, gdy Instytut Pamięci Narodowej – i myślę,
że teraz takie głosy też się pojawiają – był instytucją niepotrzebną, instytucją, na której można było
oszczędzać. Proszę państwa, ja przypominam tylko, w związku z tymi kłamliwymi tekstami, jakie
się ukazywały w prasie, że ostatnia podwyżka płac
w Instytucie Pamięci Narodowej była w roku 2007.
Ja tylko państwu przypominam taką kwestię, że
częścią Instytutu Pamięci Narodowej jest Główna
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Tam jest ponad 100 prokuratorów.
Struktura płac w instytucie… Ta wyższa średnia wynika stąd, że do płac pracowników Instytutu Pamięci
Narodowej są wliczane płace prokuratorów, a każdy
szeregowy prokurator ma pensję wyższą od prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej i zastępców prezesa.
Proszę państwa, Instytut Pamięci Narodowej to jest
blisko 1 tysiąc archiwistów, to jest też ponad 150 naukowców, to jest ponad 150 pracowników Biura
Edukacji Narodowej. To są ludzie, którzy od 2007 r.
nie mieli żadnej podwyżki. A te kłamliwe doniesienia
prasy chyba z ubiegłego roku, że w Instytucie Pamięci
Narodowej są podwyżki płac, że państwo polskie nie
ma na młodych lekarzy, na rezydentów, a są podwyżki płac dla Instytutu Pamięci Narodowej… Tu były,
proszę państwa, nasze wewnętrzne regulacje, które
wynikały z naszej oszczędności, i starania o to, żeby
tym ludziom, którzy, jak mówię, ostatni raz mieli poważną podwyżkę w 2007 r., zwiększyć o parę złotych
pensję. Proszę państwa, sytuacja jest taka, że Instytut
Pamięci Narodowej przez te 20 lat… My dysponujemy wspaniałą kadrą pracowników, specjalistami,
to z pracowników Instytutu Pamięci Narodowej jest
budowanych wiele instytucji, również państwowych.
I od nas najlepsi ludzie odchodzą, ponieważ my nie
jesteśmy w stanie zagwarantować im lepszej płacy,
a odchodząc, od razu otrzymują od 1 tysiąca 500 do
2 tysięcy zł więcej. Ja przypominam, że Muzeum
II Wojny Światowej jest stworzone w oparciu o pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, cała dyrekcja; w przypadku centrum wolności i solidarności przy Kopalni „Wujek” w Katowicach szef jest
z Instytutu Pamięci Narodowej; Instytut Pileckiego
i całe zaplecze, wszystkie dokumenty, które ten instytut pozyskał, to jest praca archiwistów z Instytutu
Pamięci Narodowej prowadzona przez wiele miesięcy. Proszę państwa, to jest niewidoczne, ale za
tymi wszystkimi działaniami, które są tak medialnie
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pokazywane, jak chociażby kwestia naszych dyplomatów w Szwajcarii – chwała panu ambasadorowi
Kumochowi, że to robi – jest ciężka, niewidoczna
praca archiwistów z Instytutu Pamięci Narodowej.
W Instytucie Pamięci Narodowej było na to przeznaczonych ponad tysiąc sprawdzeń, kwerend. Było
kilka wypraw, żeby znaleźć szczątki pana konsula
Rokickiego w Szwajcarii, wypraw Biura Poszukiwań
i Identyfikacji. Każda instytucja historyczna, która
powstaje, a zakres jej działalności dotyczy historii XX w., szczególnie historii po 1939 r… To jest
Instytut Pamięci Narodowej.
Proszę państwa, po którymś posiedzeniu komisji w Sejmie zaprosiłem członków komisji sejmowej
do archiwum w Instytucie Pamięci Narodowej.
Państwa senatorów też zapraszam, żeby państwo
zobaczyli, w jakich warunkach pracujemy. Proszę
państwa, w tym momencie kończymy prace związane
z dużą instytucją, siedzibą delegatury w Bydgoszczy.
Są pieniądze… Jeżeli dostaniemy na inwestycję kwotę, o którą wnioskowaliśmy, w przyszłym roku nastąpi przeprowadzka. Za fundusze, które dostaliśmy
za ubiegły rok, Instytut Pamięci Narodowej będzie
mieć wreszcie, po 20 latach działalności, własną siedzibę. Udało nam się w ubiegłym roku przeprowadzić
transakcję. W przyszłym roku przeprowadzka.
Państwo są… Ja zapraszam państwa do oddziałów.
Są oddziały, które rzeczywiście mają nowe budynki,
np. w Lublinie, czy po remontach, np. w Gdańsku.
Ale zapraszam państwa szczególnie do archiwum.
My mamy blisko 100 km akt. W jakich warunkach…
Na Kłobucką serdecznie państwa zapraszam. Zobaczą
też państwo inną rzecz. Instytut Pamięci Narodowej
ma taki obraz w społeczeństwie, że… Na początku
to były tylko teczki itd., a my robimy, proszę państwa,
setki innych rzeczy.
Proszę przyjść do archiwum. Mamy taki projekt
„Archiwum Pełne Pamięci”. Przejmujemy dokumenty
niemalże z całego świata. Więcej, archiwizujemy je,
digitalizujemy. Instytut Pamięci Narodowej przejął
cały „Dziennik Związkowy”, pismo ukazujące się od
110 lat w Chicago. Groziło mu zniszczenie. Myśmy
to zakonserwowali. Do Polski przyjechały 2 kontenery z egzemplarzami tego pisma. Zajmujemy się
porządkowaniem archiwów w instytucjach polskiej
emigracji na całym świecie.
Teraz zaprosiliśmy 25 instytucji działających
na całym świecie. One mają co roku swoją konferencję. To będzie już trzydziesta pierwsza Stała
Konferencja Muzeów Archiwów i Bibliotek na
Zachodzie. Zaprosiliśmy ich do Lublina.
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Fundacja
Kościuszkowska, Studium Polski Podziemnej, muzeum w Rapperswilu – tam wszędzie są nasi pra-

cownicy. My wspomagamy wydawanie publikacji.
My przede wszystkim porządkujemy archiwa.
My przejmujemy materiały w ramach projektu
„Archiwum Pełne Pamięci”.
Na początku października przyjeżdżają do nas
bezcenne dokumenty z amerykańskiego „Sokoła”.
To jest ten „Sokół” co w kraju… Oni przed 100 laty
wychowywali młodzież w przywiązaniu do Polski.
Ta młodzież poszła później do Błękitnej Armii i walczyła w końcu wojny pod dowództwem gen. Hallera.
To dzięki harcerstwu, dzięki „Sokołowi” ci ludzie
w kolejnym pokoleniu stali się Polakami. Tak bardzo
identyfikowali się z Polską, choć urodzili się poza jej
granicami, że poszli o tę Polskę walczyć. Takie rzeczy
też robimy i potrzebujemy na to funduszy. A o tym,
jak historia jest dzisiaj nieistotna, nie muszę nikogo
z państwa przekonywać.
Nasza działalność edukacyjna wśród rodaków
za granicą. Są Przystanki Historia. Proszę państwa,
to, o co pan senator tutaj pytał… Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa, odnowa cmentarzy na Kresach
Rzeczypospolitej… Proszę państwa, można powiedzieć, że to się będzie działo w najbliższych tygodniach, będziemy się zajmować kolejnym cmentarzem, cmentarzem w Odessie. Setki polskich grobów.
Remontujemy też cmentarz żołnierzy Błękitnej
Armii w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych.
Chyba 2 dni temu pani marszałek Gosiewska była…
Odnowiona Kwatera Żołnierzy Września 1939 na
Powązkach. To są setki takich przedsięwzięć, na które
potrzebujemy pieniędzy.
Pojawiają się głosy, proszę państwa, pojawiają się
głosy, że Instytut Pamięci Narodowej trzeba rozwiązać. No, proszę bardzo, możemy Instytut Pamięci
Narodowej rozwiązać, ale to nie przekreśli tego, co
zrobiliśmy: blisko 3 tysiące wydanych książek, setki
konferencji, 500 wystaw. Tak, zmieniliśmy i zmieniamy świadomość, ale uważam, że to jest potrzebne.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Prezesie, króciutko. W czasie, kiedy była
uchwalana ustawa o IPN, w styczniu 2017 r. doszło niestety… Skutkiem przyjęcia tej ustawy było
pogorszenie naszych stosunków z Waszyngtonem
i drastyczny kryzys w stosunkach z Izraelem.
Jak to wygląda w tej chwili, po tych latach? Co państwo w Instytucie Pamięci Narodowej zrobiliście,
żeby i w jednym, i w drugim zakresie te relacje poprawić? Dziękuję bardzo.
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Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, ta ustawa została przygotowana, została uchwalona poza Instytutem Pamięci
Narodowej. My przyjęliśmy taką zasadę, że proces legislacyjny zostawiamy parlamentarzystom.
Rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej był instytucją – bo nazwa tej instytucji pojawiła się w tej
ustawie – na którą spadł… To na nas spadł, można
powiedzieć, atak z całego świata, zresztą za to, czego ta ustawa nie przewidywała. Bo, proszę państwa,
w tej ustawie było napisane, że nie będzie penalizowana działalność naukowa ani działalność artystyczna, a to z tych środowisk, ze środowisk naukowych,
ze środowisk artystycznych nastąpił największy
atak na tę ustawę. I to, proszę państwa, Instytut
Pamięci Narodowej… Po zmianie tej ustawy wielu
naukowców na Zachodzie reprezentujących pewne
środowiska zerwało kontakty z Instytutem Pamięci
Narodowej. Powiedzieli, że jeżeli tak, w sytuacji gdy
zostało wprowadzone takie prawo, to jest zagrożona
wolność badań naukowych i oni w związku z tym nie
będą z taką instytucją współpracować. Ale, proszę
państwa, my – powiem kolokwialnie, proszę wybaczyć – robimy swoje. My prowadzimy badania naukowe, tłumaczymy książki.
To jest taka sama sytuacja, Panie Senatorze, jak
w przypadku Ukrainy. Z Ukrainą było czy jest tak,
że zablokowano nam możliwość poszukiwania na
Ukrainie miejsc upamiętnień, wszystkich, generalnie, mimo że my ze strony ukraińskiej… Ja wysyłałem listy do ministra kultury Ukrainy, proponowałem: poszukajmy naszych żołnierzy, bohaterów
spod Kostiuchnówki, z roku 1920, z roku 1939,
również Ukraińców, którzy walczyli w mundurach
Wojska Polskiego i ginęli w walce z Wehrmachtem
czy z Armią Czerwoną w 1939 r., żołnierzy Armii
Krajowej z 1944 r., z 1945 r., również naszych rodaków z Wołynia i z Małopolski Wschodniej mordowanych przez UPA. Nie została udzielona na to żadna odpowiedź. Teraz zobaczymy, jaka będzie odpowiedź,
realna odpowiedź ze strony państwa ukraińskiego.
Ja panu Wjatrowyczowi, byłemu już prezesowi, zawsze mówiłem, że choć nie możemy się porozumieć
w sprawie Wołynia, Małopolski Wschodniej – nasza
wrażliwość jest tutaj inna, my tego nie zostawimy, nie
zapomnimy o pamięci o naszych rodakach mordowanych w tak okrutny sposób, będziemy ich upamiętniać
i żądać tego upamiętnienia – to są też tematy zupełnie
neutralne, że tak powiem, emocjonalnie: rok 1920,
sojusz Petrula-Piłsudski w czasie wojny polsko-bolszewickiej, lata trzydzieste, wielki terror, a wcześniej
wielki głód, operacja polska. No, budujmy na tym.
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Odpowiedzi nie było żadnej, więc myśmy sami
znaleźli środowiska naukowców, archiwistów, z którymi można współpracować. W czasie największego natężenia tego sporu o ustawę o Instytucie
Pamięci Narodowej to właśnie Instytutowi Pamięci
Narodowej, który był, można powiedzieć, w centrum
tej burzy, udało się podpisać umowy z państwowymi archiwami w Chmielnickim czy w Płoskirowie,
w Winnicy, w Odessie. Otrzymaliśmy dziesiątki
tysięcy dokumentów o ofiarach operacji polskiej,
o naszych rodakach tam mordowanych, i wspólnie
z Ukraińcami, z tamtejszymi archiwistami przygotowaliśmy wystawę, którą pokazaliśmy w 2018 r.
w Chmielnickim, a w tym roku już w Odessie.
To my w siedemdziesiątą piątą rocznicę ludobójstwa
na Wołyniu w lipcu 2018 r. wspólnie z ukraińskimi naukowcami, ale spoza Ukraińskiego Instytutu
Pamięci Narodowej, przygotowaliśmy sesję naukową.
Tutaj, do Warszawy, do naszej placówki, przyjechali
naukowcy z Ukrainy i z Polski. A więc można rozmawiać, można się różnić, można dyskutować.
Ale, proszę państwa, co do tych kwestii, o których
pan senator zaczął mówić, to jeżeli pewne środowiska nie chcą współpracować z nami, no to, przepraszam, my nie będziemy… Ponosimy pewne konsekwencje wprowadzenia ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej, ale szukamy innych obszarów. Jak mówię,
będzie pismo „Polish-Jewish Studies”, będą też inne
publikacje, wkrótce ukaże się monografia o tzw. policji granatowej w czasie okupacji.
Proszę państwa, duży problem mamy też tu, w kraju, bo Instytut Pamięci Narodowej, w którym jest
7 biur… Jednym z tych biur jest ten instytut naukowy, czyli Biuro Badań Historycznych. W całej Polsce
pracuje w nim 170 osób i one zajmują się wszystkimi tematami IPN-owskimi, czyli badaniami nad
bezpieką, nad podziemiem antykomunistycznym,
nad II wojną światową, nad oporem antykomunistycznym, nad Solidarnością, nad emigracją, nad
Kościołem. Ja pytam: a gdzie są historycy spoza
Instytutu Pamięci Narodowej? Czemu nie badają tych
tematów albo badają je w taki sposób, jaki został
zaprezentowany w książce „Dalej jest noc”? Proszę
państwa, to myśmy przedstawili recenzję tej pracy.
To Instytut Pamięci Narodowej powiedział, że niestety osoby z tytułami profesorskimi dokonały manipulacji na źródłach, co w środowisku historycznym jest,
proszę państwa, rzeczą niedopuszczalną. Zresztą my
jeszcze przygotowujemy kolejną publikację. Tam były
drastyczne przykłady, wręcz Niemcy byli zamieniani
na Polaków. No, jeżeli tak prowadzi się badania…
Proszę państwa, w Instytucie Pamięci Narodowej tak
nie będziemy badać. Tylko atakowany jest Instytut
Pamięci Narodowej… Ale jeżeli chodzi o inne instytucje zajmujące się nauką, to na ten temat nie ma dyskusji. Nie było takiej dyskusji na XX Powszechnym
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(prezes J. Szarek)
Zjeździe Historyków Polskich. Na ten temat wszyscy
milczą. Tak to wygląda.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Tak, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Ja poproszę, jeśli można, o taką informację na piśmie o relacjach z Instytutem Yad Vashem. Dlatego że
te relacje zarówno za pańskiego poprzednika, jak i za
śp. prezesa Kurtyki były znakomite. I owocowały też
dobrą dokumentacją, jeżeli chodzi o Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata. Tak więc jeżeli w tej chwili te relacje – jak zakładam na podstawie tego,
co pan mówi, choć ogólnie, Panie Prezesie – są słabsze,
to może być ze szkodą dla różnych wspólnych projektów, które powinniście państwo realizować.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, pełna zgoda, że pewne rzeczy
trzeba robić wspólnie. Tylko zapytam: na jakich warunkach? Ja sprawdzę dokładnie kiedy, ale w Izraelu
odbywała się wizyta przedstawicieli państwa polskiego z udziałem ministra Kasprzyka, bodajże pani senator Koc i wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Ta delegacja udała się również do Instytutu Yad
Vashem i tam, w tym instytucie została przywitana
– delegacja państwa polskiego – przez szeregowych
pracowników instytutu. Bo nikt inny nie znalazł dla
niej czasu.
Panie Senatorze, my te kwestie badamy, upamiętniamy Polaków ratujących Żydów, tylko czasami jesteśmy zdumieni pewnym takim osamotnieniem w tej
kwestii.
Proszę państwa, wszyscy wiedzą, jaką rolę dla państwa polskiego odegrało Muzeum Polaków Ratujących
Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej, które pokazuje te heroiczne przykłady. I pokazuje też przykłady
niegodne, przykłady kolaboracji Polaków z okupantem
niemieckim. Ale w odpowiedniej proporcji.
Proszę państwa, w Warszawie to Instytut Pamięci
Narodowej właśnie w tym roku z okazji dnia pamięci
Polaków ratujących Żydów… Na murze Klasztoru
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
– pan senator lepiej będzie wiedział… Chyba nie ma
drugiego zgromadzenia, które na taką skalę – można powiedzieć: przemysłową – w konspiracji zajmowało się ratowaniem Żydów. Matka Matylda Getter

– proszę państwa, kto zna tę osobę? To jest jak gdyby
druga połowa Ireny Sendlerowej. To były najbliższe
współpracowniczki. Irena Sendlerowa wyprowadzała
dzieci żydowskie z getta, a matka Matylda Getter
z siostrami je, można powiedzieć, przygarniała.
Bo to było zgromadzenie, które prowadziło ochronki,
przedszkola. Czyli były miejsca, gdzie można było
te dzieci ukryć.
Proszę państwa, te uratowane Żydówki przyjeżdżają do dzisiaj do tych sióstr, na ulicę Żelazną,
te dziewczynki…
(Senator Jan Żaryn: Hożą.)
(Senator Dorota Czudowska: Żelazną i…)
Tak, Żelazną i Hożą.
Te dziewczynki, proszę państwa, do lat siedemdziesiątych w ogóle nie mówiły w języku polskim,
dlatego nie chciały mieć żadnych związków… Bo
Polska im się kojarzyła z miejscem zagłady. Ale
później to przełamały, zaczęły przyjeżdżać. I to my,
Instytut Pamięci Narodowej, odnowiliśmy grób matki
Matyldy Getter. Teraz, w tym roku, na szczęście ukazał się znaczek. Jest na murze tablica w 3 językach.
Proszę państwa, kilkanaście sióstr ma tytuł
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, ponad
100 sióstr zajmowało się tą pomocą. W Samborze
jest tablica, a to na całym terytorium dawnej
Rzeczypospolitej… Kto zna tę historię, proszę państwa? To jest, że tak powiem, troska Instytutu Pamięci
Narodowej. My codziennie poznajemy – także ja osobiście – setki takich historii. Przepraszam bardzo, ale
my nie kręcimy na ten temat filmów – my zrobimy
wystawę, my… My pokazujemy te miejsca, a potem
ktoś się tym musi dalej zająć, pokazać w świecie.
Mam niestety takie przeświadczenie, że często jesteśmy w tych działaniach osamotnieni.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, chciałbym tylko powiedzieć, że to jest osamotnienie, Panie
Prezesie, na własne życzenie. Myśmy przed takim
osamotnieniem w ową pamiętną noc, kiedy była dyskutowana ustawa o IPN, przestrzegali – przestrzegaliśmy większość senacką, żeby nie doprowadzić
do kryzysu. Do niego doszło i jego efektem jest to
osamotnienie. Dziękuję za pańskie wyczerpujące
odpowiedzi.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Prezesie, przepraszam, że pokuszę się o jedną techniczną uwagę. Oczywiście w żaden sposób ja
nie mogę wpływać na pańskie odpowiedzi, ale mam
takie wrażenie, że my zadajemy krótkie pytania, dosyć punktowe, a pan opowiada całą historię. Tak że
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(senator A. Pociej)
jeżeli można prosić o bardziej punktowe odpowiedzi… To, co pan na temat IPN miał do powiedzenia,
generalnie pan powiedział wcześniej. No, możemy
siedzieć tutaj do wieczora, z chęcią będę tu siedział
z panem prezesem.
(Rozmowy na sali)
Przypomniał pan przed chwilą…
(Senator Robert Mamątow: Pan prezes mówi tak,
jak mu pasuje.)
(Rozmowy na sali)
…mówił pan o delegacji mieszanej, rządowo-senacko-ipeenowskiej, do Yad Vashem. Mogę w związku z tym mniemać, że w pewnym zakresie działalność IPN jest częścią pewnej polityki zagranicznej.
Chciałbym w związku z tym, żeby pan skomentował
swoją wcześniejszą wypowiedź, w której powiedział
pan – w stosunku do Ukrainy – tak: my, IPN, nigdy
nie zgodzimy się na pewną relację… „My, IPN”.
Chciałbym wiedzieć, czy pan to mówi jakoś szerzej,
jako większość rządowa, i czy bierze pan pod uwagę, że
pańskie działania – w świetle tego, co pan przed chwilą
powiedział, w świetle tego, jak pan postrzega rolę IPN
– to jest część naszej polityki zagranicznej. I chciałbym
się dowiedzieć, czy pan bierze odpowiedzialność za
skutki… Historykowi mówiącemu o przeszłości bardzo
łatwo tak powiedzieć, ale pan jest częścią instytucji,
która wpływa na relacje międzynarodowe Polski. Czy
pan, mówiąc „my nigdy się nie zgodzimy” itd., mówi
w imieniu IPN, czy pan mówi to w kontekście tej części
działalności na niwie polityki zagranicznej?

Wicemarszałek Marek Pęk:
Panie Prezesie, zanim udzielę panu głosu, pewna
uwaga. Panie Senatorze, jest jednak pewnym nietaktem zwracanie uwagi panu prezesowi co do tego, jak
odpowiada na pytania, które zadają mu senatorowie.
Pan, Panie Prezesie, ma prawo odpowiadać tak, jak
pan uważa za stosowne. Regulamin, Panie Senatorze,
reguluje ponad wszelką wątpliwość, że na zadanie
pytania senator ma 1 minutę. I o to proszę, ażeby tego
czasu przestrzegać, bo nieprzestrzeganie tego bardzo
przedłuża naszą debatę.
(Senator Aleksander Pociej: Chętnie się znowu
zgłoszę.)
Bardzo proszę.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, Instytut Pamięci Narodowej nie
jest instytucją rządową – Instytut Pamięci Narodowej
jest niezależną instytucją państwową. Tyle panu mogę
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powiedzieć. A „my” to skrót myślowy – wszyscy
wiedzą, o co chodzi. (Oklaski)

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

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Prezesie, korzystając z okazji, szybciutko
chciałbym podziękować za 2 rzeczy. Po pierwsze,
za absolutnie zauważalną w tej kadencji informację o tym, co działo się na Wschodzie – nie tylko
na Wołyniu, nie tylko w Galicji Wschodniej, ale i na
pozostałych terenach Kresów. Po drugie, za pomoc
oddziału instytutu w Katowicach w tworzeniu tez do
uchwały o powstaniach śląskich, pomoc, która została
Senatowi udzielona.
A pytania mam 2.
Pierwsze odnosi się do możliwości prowadzenia
jakichkolwiek prac badawczych, a właściwie prac
identyfikacyjnych na terenach zachodniej Ukrainy,
niegdyś Polski. Środowiska kresowe na konferencjach, w których uczestniczę, zwracają uwagę na to,
że jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie nie możemy
nawet stawiać krzyży na miejscu pochówku naszych
bliskich. Jest to jedyne miejsce, w którym krzyże
stawiane sumptem prywatnym są systematycznie
usuwane. Wciąż jeszcze żyją osoby, które tamten
czas i tamte wydarzenia pamiętają. To świetnie, bo
one są w stanie wskazywać miejsca. Właściwie to są
miejsca rozpoznawalne już tylko i wyłącznie geograficznie, bo one strukturalnie i infrastrukturalnie nie
istnieją. Ale wiemy, gdzie jeszcze te ciała mogą leżeć,
te szczątki ciał. To jest pierwsze pytanie: czy jest szansa na to, żeby doprowadzić do ekshumacji i badań?
I drugie pytanie, odnośnie do polityki pamięci tu,
w Polsce. Czy taka sytuacja, że w szkole w Toruniu
10-letni polski uczeń ma problemy, w tym sądowe,
prawne, dlatego że zwraca uwagę na to, że ktoś szerzy
ideę banderyzmu, że młody Ukrainiec szerzy ideę
banderyzmu w Polsce… I ten uczeń, i jego rodzina
mają problemy sądowe, łącznie z kuratorem i sprawą
w sądzie. Czy państwo jako IPN nie planujecie jakiegoś wsparcia w takich przypadkach? Tym bardziej
że to się, niestety, może nasilać.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
‒ Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Co do poszukiwań to, tak jak przed momentem mówiłem, w tym momencie nasze możliwości są zupełnie zablokowane. Jeżeli to się zmieni,
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(prezes J. Szarek)
to nazajutrz nasi specjaliści mogą się w te miejsca udać.
Zresztą poszukujemy na Litwie… Ostatnio był duży
pogrzeb żołnierzy Armii Krajowej w Ejszyszkach na
Wileńszczyźnie. Tu jest teraz rola państwa ukraińskiego. Jeżeli jest zgoda… Jeszcze być może pan senator
będzie protestował, że to lekcja, ale potrzebujemy takiej
lekcji. Ja myślę, proszę państwa, jak budować porozumienie z Ukrainą. A do tego jesteśmy zmuszeni, bo
to jest nasz sąsiad. Myślę, że dobrą drogą jest działalność pana Janusza Horoszkiewicza. Instytut Pamięci
Narodowej ma taką nagrodę. Co roku od 18 lat wręcza
statuetki Kustosza Pamięci Narodowej instytucjom
i osobom zasłużonym dla naszej pamięci. Pan Janusz
Horoszkiewicz od wielu lat działa na rzecz pojednania
między Ukrainą a Polską w okolicach Huty Stepańskiej,
szukając wsi, po których nie zostało nic, i stawiając
w miejscach tych wsi krzyże. A to jest też nasz postulat.
Chodzi o to, że w tym miejscu była wioska itd. I nie
robi tego sam. Robi to z ludnością ukraińską, robi to
z duchownymi ukraińskimi prawosławnymi bądź grekokatolickimi. Takich krzyży postawił kilkadziesiąt.
I za taką działalność został uhonorowany przez Instytut
Pamięci Narodowej w maju 2019 r. nagrodą Kustosza
Pamięci Narodowej.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan marszałek…)
Ale była jeszcze druga kwestia.
(Senator Grzegorz Peczkis: Drugie pytanie dotyczyło tego ucznia z Torunia, który za skierowanie
uwag, żeby nie szerzyć banderyzmu, został posądzony o zachowanie nacjonalistyczne, skierowano sprawę
do sądu itd. Czy instytut…)
Szanowny Panie, też odpowiem, może więcej, lekcji udzielę. Proszę państwa, to jest rzecz…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy pan będzie łaskaw
nie zwracać się do mnie w ten sposób drugi raz…)
To jest… Panie Senatorze…
(Senator Robert Mamątow: W jakim trybie pan
zadaje…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja pana proszę. Ja za
chwilę będę zadawał pytanie. Czy pan byłby łaskaw
nie zwracać się drugi raz do mnie w ten sposób?)
Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale ja proszę pana
grzecznie. Już wystarczy.)
Dobrze.
Szanowni Państwo, myśmy się tą sprawą interesowali. Rzeczywiście to jest rzecz niedopuszczalna,
żeby uczeń w polskiej szkole był represjonowany
za takie poglądy. Ale z tego, co się dowiedzieliśmy,
wynika, że ta sprawa była o wiele bardziej skomplikowana. Tam też wchodziły w grę inne kwestie.
Dopowiem tylko jedno. Proszę państwa, z Francji
z kolei, z drugiej strony, mieliśmy taki sygnał,

że młody uczeń tamtejszej szkoły, Polak, zaprotestował przeciwko treściom, które są we francuskich podręcznikach i temu, co mówił nauczyciel, że to Polacy
są odpowiedzialni za mordowanie… że byli współsprawcami mordów na terenie obozu w Treblince.
Z tego powodu miał duże nieprzyjemności, nawet
nie dostał się do szkoły, w której chciał kontynuować
naukę. Został poddany ostracyzmowi przez uczniów,
przez środowisko nauczycielskie, ale prawda, racja
były po jego stronie. I to Instytut Pamięci Narodowej
zaprosił tego dzielnego, młodego chłopaka w ubiegłym roku do Polski i dał mu… Taką naszą drugą
nagrodą jest „Świadek historii”. To jest taka nagroda: polonijny „Świadek historii”. Honorujemy naszych rodaków poza granicami Polski, którzy dbają
o pamięć… I honorujemy m.in. za taką działalność.
To była inna sprawa.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan marszałek Michał Seweryński.
(Senator Michał Seweryński: Panie Marszałku, rezygnuję z zadania pytania, ponieważ chciałem zapytać o zainteresowanie IPN sprawą zbrodni wołyńskiej.
Pan prezes już się odniósł do tej sprawy. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Ja jednak dopytam o kwestie związane ze stosunkami polsko-ukraińskimi. Otóż jakie pan widzi
realne szanse na to, że zostaniemy wpuszczeni na
Ukrainę, aby przeprowadzić po prostu poszukiwania,
ekshumacje i upamiętnienia naszych rodaków, którzy zginęli w wyniku… Jakie są realne szanse? Nie
chodzi o to, co się dzieje w warstwie słownej. Jest już
pół roku po wyborach prezydenckich na Ukrainie.
Poza tym jakie są szanse na tego typu prace, ale
na Białorusi? Bo tu, w sprawozdaniu, jest wzmianka
o Białorusi, ale czy realnie będziemy mogli po prostu
tam też poszukiwać naszych rodaków?
I trzecie pytanie związane ze sprawą wschodnią:
czy ogólnie kwestie stosunków polsko-ukraińskich,
ludobójstwa ukraińskiego nie powinny znaleźć się
w ramach centralnych projektów badawczych IPN?
Jest kilka ważnych projektów. Czy właśnie ta sprawa nie dojrzała już do tego, żeby być jednym z tych
centralnych projektów badawczych?
I pytanie z zupełnie innej sfery. Mianowicie Senat
był inicjatorem ustawy dekomunizacyjnej. Chodzi
o wyczyszczenie przestrzeni publicznej zarówno
z nazewnictwa, jak i z pomników upamiętniających
komunizm. Czy państwo macie jakąkolwiek – nie
wiem – zbiorówkę na temat tego, jaki jest stan reali-
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(senator J. Czerwiński)
zacji tej ustawy? Bo przez was przechodzi… Wyście
opiniowali większość kwestii z tym związanych.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, najkrócej jak można. No, to jest
po stronie Ukrainy. Teraz już czekamy tylko na zgodę. Chyba w maju 2018 r. wysłaliśmy list dotyczący
tych miejsc, o których mówiłem przed przerwą. Jest
chyba 12 czy 14 miejsc na terenie Ukrainy, w których
chcemy poszukiwać. Nie tylko Wołyń, Małopolska
Wschodnia, ale i Kostiuchnówka, czyli 1916 r., 1920 r.,
wojna polsko-bolszewicka, lata 1939, 1944–1945…
Czekamy, czekamy. Teraz, że tak powiem, decyzja należy do strony ukraińskiej. Trudno tutaj… Deklaracje
są takie… Ale powiem tylko, że wcześniej też były
deklaracje i one się nie przełożyły na realne działania.
Więc teraz czekamy na realne działania.
Co do Białorusi, to prowadziliśmy tam poszukiwania i tutaj nie ma… To jest sytuacja nieporównywalna
z tą na Ukrainie. Odnaleźliśmy kilka ofiar żołnierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych przez
armię sowiecką w 1939 r. i wspólnie z władzami białoruskimi, z wojskiem w Pochoście zorganizowaliśmy
bardzo uroczysty pogrzeb.
Kwestia dekomunizacji. No, ja mogę przygotować
na piśmie odpowiedź, jak to dokładnie wygląda liczbowo. No ale przykład miasta stołecznego Warszawy
pokazuje, jak wiele jest jeszcze niestety do zrobienia.
30 lat po początku upadku komunizmu w Polsce, która
odegrała decydującą rolę w doprowadzeniu do upadku
komunizmu, była liderem, punktem odniesienia dla
narodów w Związku Sowieckim i na całym obszarze
posowieckim, w tej walce, którą prowadziliśmy przed
1989 r., do dzisiaj są ulice, które w niepodległej Polsce
nie powinny mieć takich patronów. To jest ważne,
patron ulicy to jest coś ważnego, bo to oddziałuje.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Ja tylko doprecyzuję: pan senator życzy sobie odpowiedzi na piśmie?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Dobrze.
Pytanie zadaje pan senator Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, ja jednak jeszcze wrócę do tej problematyki polsko-żydowskiej. Oczywiście nie wpisuję
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się w narrację pana senatora Klicha, bo jak się mówi
prawdę, to czasem jest się osamotnionym. Ale problem moim zdaniem polega na tym, że my po stronie środowisk naukowych – podkreślam: naukowych
– żydowskich i rzecz jasna środowisk archiwalnych,
jak środowisko instytutu Yad Vashem, znajdujemy,
mam nadzieję, także partnerów, którzy również dążą
do poznania prawdy. W związku z tym moje pytanie,
w ślad za pierwszym moim pytaniem, jest następujące: ile w roku 2018 czy też do dziś było takich spotkań,
konferencji naukowych czy wymiany doświadczeń
archiwalnych, np. na mocy ustawy, między instytutem Yad Vashem a Instytutem Pamięci Narodowej,
które były świadectwem tego, że po stronie żydowskiej mamy w ogóle partnerów, którzy także dążą do
rozpoznania prawdy, a nie są wrogami zapatrzonymi
tylko i wyłącznie w szukanie prawdziwych bądź nieprawdziwych słabości po naszej stronie, np. legislacyjnych? Bo to są 2 zupełnie różne kwestie.
I drugie pytanie, idące z kolei śladem pytania
pana senatora Czerwińskiego, dotyczące dekomunizacji zarówno ulic, jak i pomników tam, gdzie ich
nie powinno być. Czy z doświadczenia roku 2018…
To pytanie wynika np. z takiego zdania w raporcie:
„W roku 2018 w trybie wyżej wymienionej ustawy
– czyli właśnie tej dekomunizacyjnej – na wniosek
wojewodów zostało łącznie wydanych 47 postanowień dotyczących pomników i tablic pamiątkowych”.
Czy IPN zbiera informacje i jest świadomy, jaki jest
dalszy ciąg jego decyzji merytorycznych? I też prosiłbym ewentualnie o odpowiedź na piśmie na pytanie, jak ta sprawa wygląda zarówno w odniesieniu
do ulic, jak i w odniesieniu do pomników. Bo kompetencje IPN mają granice, ale rozumiem, że ma on
też instrumenty pozwalające rozpoznać dalszy ciąg
realizowania tych kompetencji, które są w zakresie
IPN. To jest drugie pytanie.
I trzecie, obiecuję, że bardzo króciutkie: Przystanek
Historia. Te przystanki już się pojawiły w różnych
miejscach Europy i świata. Czy może pan w miarę
krótko, ale, rzecz jasna, jak pan prezes będzie chciał,
to i dłużej, podzielić się z nami informacją, refleksją,
także danymi statystycznymi, na temat tego, w jakiej mierze te przystanki realnie oddziałują nie tylko
na społeczność polonijną, ale także na społeczność,
która w tych krajach mieszka?

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Co do pierwszego pytania… Jeżeli chodzi o relacje
z Yad Vashem, to może ja przygotuję dokładną odpowiedź na piśmie. Powiem tylko, że dobrze wygląda ta współpraca archiwalna z muzeum Holocaustu.
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(prezes J. Szarek)
Zamierzamy robić wspólne warsztaty dla archiwistów…
(Senator Jan Żaryn: W Waszyngtonie.)
W Waszyngtonie, tak, w Waszyngtonie. Te relacje
są jakoś bardziej owocne. Mamy wspólne plany w tej
dziedzinie.
Drugie pytanie dotyczyło… Powiem tak. To nas
nieco zaskoczyło, tzn. kwestia tego, co się dalej dzieje
z komunistycznymi bądź sowieckimi upamiętnieniami. Bo był taki moment, że były pomysły budowania
jakichś skansenów itd. – myśmy byli przeciwko temu
– ale ta kwestia rozwiązała się jak gdyby zupełnie
poza nami, to samorządy te kwestie rozwiązywały,
było to w ich gestii. No, część jakichś tablic… Ale to
naprawdę jest bardzo niewielka skala. Myśmy nawet
zamierzali przygotować takie miejsce, gdzie można
byłoby składować te rzeczy, ale okazało się, że nie
ma chętnych do przekazywania tego, bo zwykle to
były jakieś upamiętnienia cementowe czy nietrwałe.
A kwestia tablic… No, jakieś może leżą gdzieś w magazynie, ale nie w Instytucie Pamięci Narodowej.
I trzecia kwestia, kwestia placówek Przystanku
Historia. Myślę, że różny jest charakter tych placówek. Oczywiście inne są te na Wschodzie i odgrywają inną rolę, a inne są te w państwach zachodnich.
W Stanach Zjednoczonych mamy 2, w Waszyngtonie
i Chicago. Proszę państwa, zmieniła się rola Polonii
w Stanach Zjednoczonych. To jest inna społeczność,
niż była jeszcze 30 lat temu. Wtedy społeczność polska tworzyła zamknięte getta, a dzisiaj to są ludzie,
którzy są, jak myślę, naszymi dobrymi ambasadorami. I taki też jest nasz pomysł. Chodzi o docieranie
do nich, do młodzieży czy dzieci, z przekazem, z materiałem, z książkami, ogółem z wiedzą, bo taka jest
istota Przystanku Historia, że to jest praca w szkołach
z młodzieżą. I powiem tak: osobiście byłem zaskoczony, kiedy otwierałem taką placówkę w Londynie
w związku z zapotrzebowaniem na tego typu działalność. Jeszcze co do doświadczeń amerykańskich
– to już jest młodzież polska, która nie żyje w getcie,
ale robi kariery w Stanach Zjednoczonych, często
u boku polityków amerykańskich takiej czy innej partii, to ludzie dumni z tego, że są Polakami znającymi
historię Polski. Myślę, że to naprawdę nasi ambasadorzy, lobbujący na rzecz Polski poza jej granicami.
Proszę państwa, jeszcze jedno na koniec.
W Instytucie Pamięci Narodowej mamy szerszą
perspektywę, nie działamy w ramach kadencji itd.,
prowadzimy działania długofalowe. To, co jest niewidoczne – a na tym właśnie się skupiamy – to jest praca
organiczna wśród młodego pokolenia, wychowanie
młodych ludzi, wychowanie młodzieży znającej polską historię, utożsamiającej się z naszą tradycją, mającej taką tożsamość. Myślę, że jak ci ludzie dorosną,

za kilka, za kilkanaście lat, to oni będą elitą Polski.
Nie będziemy mieć wtedy takich problemów jak teraz.
A teraz dopiero 30 lat po odzyskaniu wolności, po
początku budowy niepodległego państwa polskiego
będziemy mieć pierwsze filmy o legionach, o Józefie
Piłsudskim. Taki jest nasz cel.

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

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Czy mnie słychać?
(Głos z sali: Nie.)
Bo nie widzę, żeby się świeciło…
Przeproszę najpierw pana prezesa za tamten mały
zwischenruf, jak to nazywamy w teatrze. Ale to tylko
takie usprawiedliwienie. My w Senacie mamy stanowić prawo i poprawiać prawo, które ewentualnie
zepsuje Sejm. Kiedy jest składana informacja, zwłaszcza przez historyków, to rzeczywiście dłużej to trwa.
Teraz jesteśmy dopiero w czwartym punkcie, a mamy
ich dwadzieścia kilka. Ale nie powinienem tak robić
i za to przepraszam.
A teraz, ponieważ był pan łaskaw dwukrotnie
mnie strofować w sposób nie bardzo elegancki, chcę
panu powiedzieć, że w 1991 r., kiedy pan był łaskaw
kończyć studia, ja zbierałem pieniądze na katedrę
lwowską, opiekowałem się ołtarzem, opiekowałem
się cmentarzem Orląt jako dyrektor wydziału kultury w Krakowie. To było trzydzieści parę lat temu.
A jeszcze powiem, żeby na wszelki wypadek dodać
coś o sprawach ukraińskich, bo za chwilę zadam pytanie… Pod przewodnictwem marszałka Borusewicza
byłem w parlamencie polsko-ukraińsko-litewskim
i robiliśmy wiele dobrych, ważnych rzeczy dla stosunków polsko-ukraińskich, które dzisiaj nie są aż
tak dobre, jak były kiedyś.
Ja nie chciałem zadawać pytania, bo właściwie pan
na nie odpowiedział, ale… Panie Prezesie, nieszczęsna ustawa o IPN spowodowała, że premier rządu
polskiego, który nie jest moim rządem, bo ja jestem
w opozycji, przez kilka miesięcy jeździł po świecie,
od Stanów Zjednoczonych po Izrael, i tłumaczył, że
nie było intencją tej ustawy to, co się potem stało. Pan
był z nami na sali wtedy, gdy ja prowadziłem rozmowę w związku z wnioskiem opozycji. Pani senator
Anders, która obecnie jest ambasadorem Polski, prosiła, żeby nie dopuścić do przegłosowania tej ustawy.
Ale to się stało, przegłosowali ją koledzy senatorowie
z PiS, no i potem zaczęło się to nieszczęście. Proszę
mi tylko powiedzieć… Pan przed chwilą odpowiedział na pytanie senatora Klicha, ale proszę powie-
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(senator J. Fedorowicz)
dzieć: czy pan jako człowiek wykształcony, profesor,
historyk, nie miał wpływu na to, co jest w tej ustawie?
Bo przecież pan mógł zatrzymać doprowadzenie do
tego finału i może komuś… Ja rozumiem ten uśmiech,
rozumiem. Ale chodzi o to, że tę ustawę przygotowali młodzi, zupełnie niedoświadczeni prawnicy
i jej skutki były dla nas opłakane. I to podnieśliśmy.
Może pan nie odpowiadać na to moje pytanie, jeżeli pan uzna, że ono jest za daleko idące. Ja tylko…
My wszyscy jesteśmy tu wyłącznie po to, żeby Polska
była postrzegana w świecie tak, jak należy. My jesteśmy za prawdą i nasze życiorysy o tym świadczą.
Za długa jest moja wypowiedź, Panie Marszałku,
i za to przepraszam, ale jeżeli pan prezes jest łaskaw
odpowiedzieć, czy miał na to jakiś wpływ, czy nie,
to bardzo proszę. I dziękuję.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Panie Senatorze, ja też przepraszam pana za tę
reakcję przed momentem.
Panie Senatorze, przecenia pan rolę Instytutu
Pamięci Narodowej. Myślę, że teraz jesteśmy w takiej sytuacji… Kwestia ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej już od wielu miesięcy jest za nami. Chodzi
o to, żeby wyciągnąć dobre wnioski na przyszłość.
Co więcej, ja widzę, i państwo też to widzą, że te
wnioski są wyciągane. Nie można być biernym w opowieści o naszych dziejach, naszej historii. Jest Instytut
Pamięci Narodowej, są inne instytucje, działające,
powstające, są instytucje państwa polskiego i myślę, że suma tych działań już przynosi efekty. Myślę,
że to będzie najlepszą puentą. 1 września 2019 r.
i przekaz, jaki poszedł w świat z Warszawy, z placu Józefa Piłsudskiego, spod krzyża Jana Pawła II,
też był, jak myślę, w jakiejś części wyciągnięciem
wniosku z tego wszystkiego, co było wcześniej.
Szanowny Panie Senatorze, przed nami ważny rok.
Chodzi o to, żeby w przyszłym roku opowiedzieć
w ten sposób o roku 1920 i roku 1980.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, mam kilka pytań. Nie będę pytał
o to, o co pytał mój kolega, przedmówca, bo dla mnie
pana stosunek do tej zmiany ustawy o IPN jest jasny.
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Ale czy niezależnie od tej ustawy instytut próbował
czegoś dochodzić na drodze prawnej w sytuacji, kiedy
w sposób, wydaje się, jasny i oczywisty na terenie
Polski naruszano ustawę penalizującą gloryfikację
ustrojów totalitarnych, tj. faszystowskiego, hitlerowskiego czy sowieckiego? Czy były takie przypadki?
Czy instytut interweniował w sytuacji, kiedy młodzi
ludzie, tzw. kibole, chodzili w koszulkach ze swastyką z jednej strony i z orłem czy ze znakiem Polski
Walczącej z drugiej strony? Albo z runami celtyckimi
czy innymi oznakami, które jednoznacznie nawiązywały do Hitlera? Czy były takie przypadki? To moje
pytanie do pana.
Następne pytanie, bardziej ogólne. Proszę mi
powiedzieć, jak wyglądają kontakty z instytucjami
archiwalnymi, historycznymi, z Białorusi, z Rosji.
I proszę mi powiedzieć, czy instytut prowadzi badania dotyczące Ponar. Czyli chodzi także o kontakty
z Litwinami.
I na końcu: czy uważa pan, że włączenie części kompetencji Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa do IPN i przydzielenie tych kompetencji także ministerstwu kultury było błędem, czy
nie było błędem? Dziękuję.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Pierwsza kwestia: czy interweniowaliśmy?
Interweniowaliśmy i interweniujemy. Interweniujemy
nie tylko na płaszczyźnie prawnej, ale także monitorujemy – w takim zakresie, w jakim możemy – doniesienia prasy zachodniej i kierujemy sprostowania.
I w wielu przypadkach takie sprostowania zostały
zamieszczone. Tutaj to…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Prezesie, ale
mnie chodzi o teren Polski. Ja rozumiem, że za granicą to jest trudno… Ale na terenie Polski też są takie
sytuacje czy były takie sytuacje.)
Ale nikt nie zgłosił do nas takich…
(Senator Bogdan Borusewicz: Samodzielnie IPN
tego nie robi?)
No, samodzielnie my wszystkiego nie możemy…
To działanie państwa polskiego, są tu też inne organa.
Jeżeli, Szanowny Panie Marszałku, jest łamane prawo, no to… A poza tym już tak osobiście, od siebie,
powiem tak: myślę, że penalizacja nie zawsze jest
skuteczna. O wiele lepsze efekty przynosi tu działalność edukacyjna, oświatowa, uświadamiająca.
I na tym Instytut Pamięci Narodowej się skupia.
Druga kwestia: Ponary. Właśnie teraz, w tych
dniach, są duże uroczystości w związku ze zbrodnią ponarską, Instytut Pamięci Narodowej pamięta
o tej zbrodni, wydał pokaźną publikację na ten temat,
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(prezes J. Szarek)
uczestniczymy w tych upamiętnieniach. Pamiętamy
o tym i, tak jak to jest w wielu innych kwestiach,
robimy wszystko, żeby to miejsce zbrodni, że tak powiem, funkcjonowało. A z mojej skromnej perspektywy dodam, że ja w czasie wizyt w Wilnie składam
tam kwiaty.
Kwestia współpracy archiwalnej z Rosją. W tym
momencie instytucjonalnej współpracy nie ma, są
kontakty z indywidualnymi historykami. Podobnie
rzecz wygląda w przypadku Białorusi, ale, że tak
powiem, to jest zawinione stosunkiem drugiej strony. Mieliśmy spotkanie z naukowcami białoruskimi.
Kilkanaście miesięcy… Ta współpraca jest trudna, bo,
jak myślę, świadomość Białorusinów czy tamtejszych
środowisk naukowych jest zupełnie inna. No, to jest
państwo, które jednak ten system sowiecki, opresyjny
jak gdyby akceptuje.
Zmienia się tam wiele, zmienia się. Po raz pierwszy chyba w 2017 r. przedstawiciele akademii nauk
Białorusi złożyli kwiaty w Kuropatach, w miejscu,
gdzie w 1937 r. mordowano białoruską inteligencję.
Nasza wrażliwość wobec komunizmu i ocena w stosunku do Białorusinów jest nieco inna i to powoduje
pewien problem, ale mamy kontakty.
Nasze Przystanki Historia działają np. w Grodnie.
Daleko posunięto… Była już poruszana kwestia budowy w Bobrujsku pomnika korpusów polskich w Rosji.
W ostatnim momencie władze lokalne się godziły…
Byliśmy bardzo blisko podjęcia współpracy edukacyjnej, ale później się z tego wycofano.
Kierunek wschodni jest nam bardzo bliski, proszę państwa. Ja zawsze podaję przykład współpracy z Ukrainą. To jest wiele lat nieprzerwanej działalności, 9 tomów, tysiące dokumentów wydanych
wspólnie z archiwami ukraińskimi przez Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej. Mówię o archiwach
będących w gestii dawnej ukraińskiej bezpieki. To się
dzieje, wydajemy wspólnie te dokumenty. I nie było tu
jakichś przerw mimo problemów z poszukiwaniami,
z upamiętnieniami.
To samo dotyczy Litwy. Wspólnie z naukowcami
litewskimi, idąc jakby drogą ukraińską, wydaliśmy
pierwszy tom dokumentów z ich archiwum, dotyczących rozpracowania polskiego, jak również litewskiego podziemia po 1944 r. Jak otworzą się możliwości,
czy to w Rosji, czy na Białorusi, będziemy zainteresowani współpracą, przede wszystkim współpracą archiwalną. W tym momencie te archiwa są zamknięte
nie tylko dla nas, ale i dla tamtejszych historyków.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wracam do mojego pierwszego pytania. Dziękuję
bardzo za zwięzłość. Tym razem pan prezes był tak
zwięzły, że nie odpowiedział na moje pytanie. Ja pytałem o pana poczucie odpowiedzialności za polską
politykę zagraniczną, a pan prezes uciekł w formułkę
dotyczącą tego, kto pana powołuje i że to nie jest urząd
państwowy. Ja akurat uważam dokładnie odwrotnie.
Uważam, że ma pan olbrzymią odpowiedzialność
w zakresie polityki zagranicznej, taką samą, jaką
miał pana kolega po stronie ukraińskiej, Wjatrowycz.
Jak się tam zorientowano, że działa na szkodę stosunków polsko-ukraińskich, to po prostu go zwolniono.
Mam do pana takie pytanie. Na samym początku
swojej wypowiedzi mówił pan o Walerym Sławku
i o uczczeniu jego pamięci. Chciałbym się tu czegoś
dowiedzieć o pracach IPN. Jak pan pamięta, Walery
Sławek, zaszczuty przez swoich kolegów, popełnił samobójstwo. Idę tu za świadectwem „Cata”
Mackiewicza. Ta ekipa, która wsadzała do Berezy
m.in. narodowców, to była ekipa dosyć autorytarna.
I chciałbym się dowiedzieć o tym powiązaniu właśnie
pamięci o Walerym Sławku, zaszczutym przez tę
ekipę, i ludzi, którzy cierpieli. Czy mógłby pan powiedzieć o jakichś pracach IPN na ten temat, jakie ostatnio się toczyły, dotyczących właśnie tych niesławnych
lat 1936–1939? Bardzo bym prosił o odpowiedź.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Na ten temat w ostatnim czasie nie było żadnych
prac – odpowiadając najkrócej. Premier Walery
Sławek miał bardzo bogaty, długi życiorys, godny upamiętnienia. Ja podkreślam, Panie Senatorze,
że głównym tematem naszych prac przez tych 20 lat
są lata 1939–1989. Te lata 1917–1939 dołożono do
naszej działalności w czerwcu 2016 r. I od samego
początku mówiłem, że Instytut Pamięci Narodowej
nie jest w stanie wszystkimi takimi tematami się
zajmować. My wybieramy w tych wcześniejszych
latach 2 takie kwestie, którymi chcemy się zająć
– oczywiście z pominięciem kwestii niepodległości,
czyli tych lat 1918–1921, bo do tego szczególnie podchodzimy – gdyż nie mamy tylu historyków, specjalistów. Wybieramy z tych lat 2 tematy. Przede wszystkim to są represje sowieckie wobec Polaków. I jest
– tu powiem nieskromnie – ogromna praca Instytutu
Pamięci Narodowej w zakresie przypomnienia
operacji polskiej. Drugi obszar prac to działalność
Komunistycznej Partii Polski na ziemiach Polski,
a więc fundament tego, co działo się potem po 1939
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(prezes J. Szarek)
czy 1944 r. I tyle. Każdym zagadnieniem tych 180
historyków Instytutu Pamięci Narodowej się nie zajmie. Jest Polska Akademia Nauk, są instytuty historii.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Nie wiem, na jakiej podstawie wysnuł pan prezes
akurat taki wniosek, że macie przede wszystkim 2
priorytety, ponieważ nie widziałem tego zapisanego
w rozszerzonej ustawie sprzed 3 lat. No, miał pan
prezes 3 lata. Rozumiem, że to są priorytety zgodne
z linią polityczną.
Ale chciałbym zapytać jeszcze… Mówił pan na początku o przyszłych zadaniach i o tym, dlaczego IPN
musi zdążyć, musi poszerzyć pewną wiedzę. I w tym
kontekście padło parę kwestii dotyczących zbrodni
niemieckich i było powiedziane, że są również jakieś
pewne priorytety dotyczące tego, żeby wyświetlić
pewne sprawy w historii polsko-niemieckiej. Panie
Prezesie, ja rozumiem działanie dotyczące kierunku
rosyjskiego, które przez 40 lat PRL było blokowane…
przez 45 lat PRL było blokowane przez władze. Tutaj
rzeczywiście trzeba bardzo dużych starań i trochę
się zdziwiłem, że pan prezes w przypadku tego kierunku nie mówi o priorytetach. Jednak cały PRL,
z poduszczenia sowieckiego, zajmował się głównie
zbrodniami niemieckimi. Cała horda historyków, która
miała pewne zadania, zajmowała się zbrodniami niemieckimi. Ta nienawiść do Niemców była podsycana
do tego stopnia, że trzeba było listu biskupów polskich
do biskupów niemieckich. I chciałbym przypomnieć
reakcję komunistycznego pierwszego sekretarza
Gomułki, który dostał szału, że ktoś próbuje zasypać
rowy w stosunkach polsko-niemieckich.
Siła Niemiec i Francji w dzisiejszej Europie polega
na tym, że zaraz po straszliwej kolejnej wojnie i hekatombie ofiar zasypali podziały polsko-niemieckie.
A pan w tym kontekście mówi o priorytetach dotyczących zbrodni niemieckiej, tak jakby przez 45 lat nikt
się tym nie zajmował. Mógłby pan mi wytłumaczyć,
dlaczego to były priorytety, a nie ten kierunek rosyjski?

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Szanowny Panie Senatorze, przede wszystkim
nie nazywałbym historyków hordą – to jest pierwsza
kwestia – która się sprawami niemieckimi, Niemiec…
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(Senator Aleksander Pociej: Komunistyczna horda.)
Nawet… To też byli ludzie, mimo że walczyli z naszą niepodległością i mordowali nas.
Szanowny Panie Senatorze, może i badano przez
45 lat – na pewno badano, część tych badań miała
charakter propagandowy – ale jak badano, skoro my
dzisiaj… Proszę w Polsce zapytać: co to jest zbrodnia pomorska? Co to jest Piaśnica? Co to jest Las
Szpęgawski, pomorski Katyń, zabójstwo inteligencji, duchownych, nauczycieli? Dlaczego nic nawet
nam, podejrzewam, państwu nie mówi Pomiechówek,
fort w Pomiechówku, w którym niedawno pogrzeb
organizowaliśmy? W najbliższą sobotę odbędzie
się sesja naukowa zorganizowana wspólnie z tamtą społecznością z Pomiechówka. Przypominam: na
terenie twierdzy Modlin 15 tysięcy zamordowanych,
elita z północnego Mazowsza. Dlaczego nikt nie wie
o Działdowie? Również 15 tysięcy w centrum miasta,
można powiedzieć, w dawnych koszarach niemiecki
obóz przejściowy. Kilkanaście tysięcy ofiar, w tym
biskupi płoccy wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła
II. To miejsce największego mordu, poza Dachau,
gdzie wymordowano kilkudziesięciu kapłanów polskich. Można mówić wiele o takich miejscach. Jak to
jest, że gdy pytamy studentów historii, podkreślam,
studentów historii, gdzie leży Westerplatte, to wie tylko 70%. Można o tym wszystkim długo opowiadać.
Nie robimy tego przeciwko komukolwiek. Nie robimy tego przeciwko narodowi niemieckiemu. To jest
tak jak z narodem ukraińskim, o czym przed momentem mówiłem. Jesteśmy zobowiązani do zachowania
tej pamięci. Często robimy to wspólnie z naukowcami
niemieckimi i oni to rozumieją. Tyle mogę w tym
momencie powiedzieć.
A od kilkunastu lat naukowcy, z którymi rozmawialiśmy, którzy biorą udział w sesjach naukowych
poza granicami Polski, na Zachodzie… Kilkanaście
lat temu zaczęło się tam coś niezwykle niekorzystnego dla państwa polskiego, mianowicie coraz wyraźniej zaczęły się pojawiać takie kwestie, że Polska
była współsprawcą, obok państwa niemieckiego, tych
zbrodni, które dokonywały się na ziemiach polskich.
Taki jest w wielu środowiskach… Niestety, w wyniku
naszej bierności, wieloletniej bierności powstał taki
obraz Polski w środowiskach naukowych. Proszę państwa, w tym momencie nie chodzi o Instytut Pamięci
Narodowej. Nie jest tajemnicą, że w Polsce – ja wchodzę w kwestie polityczne, ale to trzeba powiedzieć
– obozem rządzącym jest obóz konserwatywny. Więc
to też jest… Państwo polskie jest przez środowiska,
środowiska naukowe… No, tak jak w Polsce, tak i na
Zachodzie – tak jest, prawda? – dominuje jednak
ta wrażliwość lewicowo-liberalna. Na to się nakłada… Historia jest też elementem pewnego sporu politycznego i to też trzeba brać pod uwagę.
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Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Prezesie, 2 drobne pytania, ale chcę je zadać.
W tej inkryminowanej zmianie ustawy o IPN penalizacja nacjonalizmu ukraińskiego jest wpisana…
Dotyczy to okresu od roku 1925. Czy może pan wyjaśnić, dlaczego od 1925 r.? To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Czy pan albo szef organu,
który wybrał mojego byłego kolegę, Krzysztofa
Wyszkowskiego, do rady instytutu po jego skandalicznym wpisie na Twitterze, nośniku ogólnodostępnym, w którym zastanawia się, kto jest ojcem dziecka
prezydent Gdańska… Czy były jakieś konsekwencje
albo czy ktokolwiek z nim rozmowę umoralniającą
przeprowadził, pan albo szef instytucji, która wybrała
pana Wyszkowskiego? Dziękuję.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Szanowny Panie Marszałku, pan Krzysztof
Wyszkowski jest pana współpracownikiem z Wolnych
Związków Zawodowych, został wybrany przez parlament do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej,
które jest niezależną instytucją wobec… Ma pewne ustawowe zadania wobec Instytutu Pamięci
Narodowej, ale jest instytucją niezależną. Wypowiedź
pana Krzysztofa Wyszkowskiego zamieszczona na
Twitterze nie powinna mieć miejsca – takie jest moje
zdanie. Tyle w tej kwestii.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję. Zgadzam
się z panem.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek: Dziękuję.) (Oklaski)
Informuję, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Jarosław Szarek zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez senatora
Klicha, senatora Czerwińskiego i senatora Żaryna.
Otwieram dyskusję.
Pan marszałek Borusewicz jako pierwszy.
Zapraszam do wystąpienia.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Prezesie!
Niestety nie mogę pozytywnie oceniać pańskiej
działalności – z przykrością muszę to stwierdzić.
Oczywiście wiele spraw przyczynkarskich, badań
itp. IPN pod pana kierownictwem prowadzi, wydaje
publikacje – co do tego nie ma sporu. Ale grzechem
takim pierworodnym jest to, że kiedy Sejm i Senat
wybierali członków kolegium i potem pana, nie wskazali… większość nie zdecydowała się wprowadzić
tam także tych naukowców, których proponowała
opozycja. PiS wprowadził tylko swoich nominantów. Przecież pan jest oczywiście związany z PiS,
to jest jasne, i całe kierownictwo jest związane z PiS.
To jest sytuacja niedobra. Mówiłem o tym, mówiliśmy o tym, że żeby mieć autorytet, to wpływ na
prace instytutu, na kierowanie instytutem powinny mieć także osoby, które prezentują inną opcję.
Ja tutaj proponowałem profesora Dudka. Nie znalazło
to uznania. Nie był i nie jest to naukowiec skrajny,
jest to człowiek środka. Ale to jest problem, który
leży u podłoża mojej rezerwy w stosunku do tego,
co instytut robi. Tylko 1 opcja, reprezentowana
właśnie przez ludzi związanych z PiS, funkcjonuje
w IPN i, mówiąc wprost, nadaje kierunek działaniom instytutu, który jest instytutem badawczo-naukowym, ale także instytutem do spraw ścigania
przestępstw. I to jest problem, tego nie było wcześniej. Wcześniej jednak było porozumienie dotyczące
władz instytutu i kolegium czy rady. Były rozmowy,
była próba budowania wspólnego instytutu, a nie
zawłaszczania go przez 1 partię.
Nie akceptuję tego, co pan robi, dlatego że nie
dystansuje się pan od tych zmian, szczególnie od
ostatniej zmiany w ustawie o IPN, która to zmiana wprowadziła penalizację, a w zasadzie obowiązek penalizacji wobec tych, którzy krytycznie albo
źle piszą o Polakach. Mówi pan, że sfera naukowa
i artystyczna zostały z tego wyłączone. No, z tego,
co pan mówi w tej chwili, wynika, że pan akceptuje
tę ustawę, a przecież wiemy, jakie ona szkody i spustoszenia wyrządziła w kontaktach polsko-ukraińskich, polsko-izraelskich, polsko-żydowskich
i polsko-amerykańskich. Przecież po raz pierwszy
weszliśmy w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi,
z którego potem ten rząd i ten premier, premier
Morawiecki, musieli się rakiem wycofywać. Pan był
tutaj w czasie dyskusji nad tą ustawą i zgadzał się
z tymi zapisami. Przecież my ostrzegaliśmy, bo było
jasne, do czego to może doprowadzić. Pan zaś swoją
obecnością to pieczętował. Nie można tak postępować. Jeżeli pan się nie zgadza… Ale wydaje mi się,
że pan się z tym zgadza i nadal uważa, że to była dobra ustawa, tylko naukowcy i pozostali krytykujący
nie zrozumieli jej intencji.
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(senator B. Borusewicz)
Pytałem pana, skąd ta penalizacja negacji zbrodni
nacjonalizmu ukraińskiego od 1925 do 1950 r. Pytałem
o to także wiceministra Jakiego, który powiedział
szczerze: nie wiem. No, jak się nie wie, to trzeba zapytać, ale instytut powinien wiedzieć, dlaczego od 1925
do 1950 r. Wprowadzono penalizację negacji zbrodni
nacjonalizmu ukraińskiego w różnych okresach, kiedy tereny polskie znajdowały się w zupełnie różnych
sytuacjach. Od 1925 do 1939 r. było państwo polskie,
które ścigało nacjonalizm ukraiński i wsadzało do
więzień, także do Berezy Kartuskiej. Od 17 września
1939 r. do roku 1941… 22 czerwca czy 24 czerwca te
tereny zajęli Niemcy – to była zupełnie inna sytuacja
realna. A potem państwo polskie odrodziło się albo
funkcjonowało w zupełnie innym kształcie geograficznym, od 1944 r. do 1950 r. Dotyczyło to innego
terenu, innych ludzi itd. I była inna sytuacja faktyczna.
Powiem panu, dlaczego od 1925 r. penalizacja nacjonalizmu ukraińskiego… Dlatego, że Jewhen Konowalec,
szef Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, przeniósł
centralkę organizacji z czeskiej Pragi do Berlina i zerwał współpracę z Moskwą. Do 1925 r. współpracował z Berlinem wywiadowczo i dywersyjnie, a od
1925 r. współpracował już tylko z Berlinem… Więc
historiografia radziecka i obecnie rosyjska twierdzą,
że nacjonalizm ukraiński narodził się w 1925 r. I my
do tej ustawy, do polskiej ustawy, wprowadzamy interpretację historiografii rosyjskiej? No, jak do tego
można było dopuścić? Gdzie pan był wtedy?
Ale to nie jest tylko ta kwestia – kwestia powtarzania: polityka historyczna. Wtedy, kiedy jest
polityka… Im więcej jest polityki, tym mniej jest
historii. Albo robi się politykę na historii, albo bada
się i robi się historię. Jest to pojęcie używane, ale
kompletnie sprzeczne wewnętrznie. A jak ta polityka
wygląda? Wy coś robicie, dłubiecie itd., także konferencje i opracowania na temat Pomorza, tego, w jakiej sytuacji, w jakiej opresji byli ludzie na Pomorzu,
kiedy ich zmuszano do przyjęcia V grupy – sytuacja
wyglądała tam zupełnie inaczej niż w Generalnej
Guberni, była zupełnie inna niż sytuacja Polaków
w Generalnej Guberni; chodzi o Kaszubów i osoby z Pomorza Nadwiślańskiego. Mówimy przecież
– i pan powtarza – Piaśnica, Szpęgawsk, forty, fort pod
Toruniem i jeszcze wiele innych miejsc. A z drugiej
strony, w ramach chyba tej polityki historycznej, po
to, żeby uderzyć przeciwnika politycznego, akurat teraz mówi się o opcji niemieckiej w Gdańsku, powiela
się stare stereotypy. Może to na krótką metę jest skuteczne, ale co to oznacza na dłuższą metę? Oznacza
piętnowanie tamtych mieszkańców? Mieszkańców
terenów Pomorza, którzy przecież tyle wycierpieli
w czasie wojny, a potem propaganda komunistyczna
robiła z nich Niemców.
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Ja pochodzę z zupełnie innego miejsca, moja rodzina jest napływowa, ale znam tę sytuację i wiem,
jak ludzie reagują. I wie pan, Panie Prezesie, w ubiegłym tygodniu byłem na wschodzie województwa
pomorskiego, w miasteczku, które przed wojną należało do Prus, czyli zamieszkiwanym przez ludność
napływową. Kiedy wszedłem razem z paroma osobami – jakaś taka prywatna wystawa to była – i kiedy odpowiedzieliśmy, skąd jesteśmy, że z Gdańska,
to usłyszeliśmy „no to jesteście Niemcami”. Do takiej
sytuacji tego typu propaganda, która nazywa się polityką historyczną, prowadzi – do stygmatyzowania
i kłamstwa.
Panie Prezesie, oczywiście trzeba z tym walczyć,
ale po tym, co pan mówił, ja nie mam nadziei, że
IPN się tym zajmie. IPN nadal będzie się zajmował
fragmentami, a w sprawach zasadniczych nie będzie
zabierał głosu. Tak było dotychczas.
Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra
Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Mówił pan wiele o tym, jak ważną instytucję pan
reprezentuje. A jak ważne to jest dla nas? Patrzę na
frekwencję. Jest to częściowa odpowiedź. Niestety
senatorowie niejako nogami wskazali tutaj, jak ważna jest to dla nich instytucja. Żałuję, że tak jest, ale,
jak pan widzi, nie tylko opozycji tutaj nie ma. Tak
naprawdę nie ma również kolegów z partii rządzącej.
Jest to instytucja, na którą wydaliśmy 342 miliony zł. Pan prezes sugerował, że powinniśmy wydać więcej. W sytuacji, kiedy od… Zapewne jest
pan uczestnikiem debaty publicznej. Obóz władzy
przeprowadza reformę sądownictwa od 4 lat. Na Sąd
Najwyższy wydajemy 158 milionów zł, 2 i pół razy
mniej niż na pana instytucję, a kolejka do otrzymania sprawiedliwości w Sądzie Najwyższym wydłużyła się w międzyczasie dwukrotnie. Ja rozumiem,
że to nie jest pański problem, ale wtedy, kiedy pan
prosi o dodatkowe fundusze, należałoby się nad tym
pochylić i zastanowić.
Mówił pan szeroko o tym, że wcale nie jest tak
dobrze, że od 2007 r. nie było podwyżek. Jakieś
3 czy 4 lata temu podczas debaty mieliśmy podane
informacje o tym, ile prokuratorzy w pionie IPN mają
w roku spraw. To był śmiech – 3 sprawy rocznie.
A prokuratorzy zajmujący się sprawami karnymi
w prokuraturze, że tak powiem, powszechnej potrafią mieć po 500.
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(senator A. Pociej)
Trybunał Konstytucyjny ma 37 milionów zł.
Najwyższa Izba Kontroli, potężna i bardzo ważna
instytucja… Jak jest traktowana przez partię władzy
i kogo partia władzy stawia na jej czele? To właśnie
wyszło na jaw. Ale jest to, mimo tego, kogo poparliście państwo na ostatnim posiedzeniu… To była
wręcz aklamacja w stosunku do tego pana, który
został szefem NIK. To jest skandal. Ale uważam,
że skandaliczne jest również to, że NIK ma 100 milionów mniej niż IPN. Już nie mówię o rzeczniku praw
obywatelskich. Zwykła przyzwoitość… Należałoby
przynajmniej nie obcinać budżetu tej instytucji, ważnej dla naszego bytu międzynarodowego i dla postrzegania Polski, o parę milionów, po to, żeby pańskiej
instytucji dosypać kilkadziesiąt.
Panie Prezesie, pan marszałek Borusewicz mówił
o 1 opcji i tym, że pod pana prezesurą – moim zdaniem również – ta instytucja stała się przedłużeniem
politycznym obozu władzy. I to, o czym pan mówił,
ta wspólna konferencja, Węgrzy was zaprosili, wy nie
możecie zaprosić innych… Pytałem o to, czy współpracujecie w jakimkolwiek stopniu – co byłoby dużo
bardziej umotywowane – z Niemcami, w związku
właśnie z rocznicą wyboru św. Jana Pawła II. No, nie
wpadliście na ten pomysł, ponieważ jesteście ukierunkowani właśnie na 1 stronę.
Zapytałem, czy zainteresowało was… Zapewne
największa zagadka międzywojnia: Zagórski.
Zrobiliście coś? Nie. A dlaczego? No, bo mogłoby
wyjść, że to ikony stoją za tym mordem. Wy patrzycie
na prawdę historyczną? Interesuje was to? Nie, was
interesują wybrane kierunki. I te wybrane 2 kierunki,
Panie Prezesie, niestety te negatywne, w przypadku
których dostarczacie informacji telewizji publicznej,
propagandzie, to są Niemcy i Ukraina.
Jak pana zapytałem o to, czy nie czuje pan wspólnej odpowiedzialności za politykę zagraniczną,
to pan się wymknął bokiem, formułką, że pan jest
niezależny – co jest oczywiście nieprawdą – od rządzących, od obozu rządzącego. A jest pan odpowiedzialny również, oprócz prawdy historycznej,
za nasze stosunki międzynarodowe. I na panu leży
bardzo duża odpowiedzialność w tym zakresie, nawet jeżeli ona nie jest zapisana. I przy przyszłej ocenie historycznej pan od tego nie ucieknie. A pogorszenie naszych stosunków z Niemcami i z Ukrainą
leży w interesie tylko 1 kraju na tym kontynencie:
Rosji. I grzebanie w tym bądź podgrzewanie publicznego dyskursu w tym zakresie… To wszystko
powinno być również, że tak powiem, w funkcji
naszego interesu narodowego. I nie jestem przeciwko
prawdzie, ale pewne działania i pewne dokonania,
badania mogą być prowadzone tak, żeby one były
czysto historyczne, ale możecie również – co nieste-

ty robicie – podgrzewać atmosferę międzynarodową.
Niestety to robicie.
I trafił pan historycznie na kolegę po stronie
ukraińskiej, jeżeli dobrze pamiętam, Wjatrowycza.
I we dwóch wykonaliście wielką, szkodliwą i nikomu niepotrzebną robotę, do tego stopnia szkodliwą
i niepotrzebną, że zastanawiano się nad odwołaniem
pana, zgodnie z tym, co tygodnik „Do Rzeczy” pisał, organ wcale nie opozycji. Wykonaliście nikomu
niepotrzebną wielką robotę, żeby zepsuć stosunki polsko-ukraińskie. Przewodniczący czy prezes
Wjatrowycz poniósł tego konsekwencje. Ukraińcy
doszli do wniosku, że jego argumentacja… Bo przecież on też stawał na trybunie w Kijowie i mówił:
„Prawda nas wyzwoli. My musimy wszystko to zrobić”. I on poleciał. Ukraińcy odrobili lekcję, że…
No, nie można bezkarnie, będąc jednym z najważniejszych polskich urzędników, prowadzić na własną
rękę polityki zagranicznej.
Wielokrotnie w Senacie gorące głowy uchwalały bądź próbowały uchwalić absolutnie prawdziwe
– mieliśmy z tym do czynienia ostatnio – uchwały dotyczące naszej historii. Raz władze Prawa
i Sprawiedliwości odpowiedzialne za politykę zagraniczną nie zdążyły tego zablokować i rozpoczęliśmy
nowy rozdział, bardzo zły, w stosunkach z Ukrainą,
drugi raz, gdy dotyczyło to stosunków z Niemcami,
w ostatniej chwili ktoś w rządzie poszedł po rozum
do głowy i zablokował to, bo przecież nie opozycja
to zrobiła, gdyż oczywiście opozycji nikt nie słucha.
Tak że, Panie Prezesie, absolutnie uważam, że bilans pana działań historycznie może jest doniosły. Ale
jeżeli chodzi o nasze stosunki – o Izraelu było tutaj
dużo mówione, więc zmilczę – to jest on po prostu
fatalny. I myślę, że powinien pan przemyśleć, czy nie
powinien pan sam z siebie, bo teraz trudno jest odwołać prezesa IPN, pójść drogą swojego ukraińskiego
kolegi. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Niestety, zacznę od pewnej złośliwości pod adresem koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej,
przede wszystkim pana marszałka i przesympatycznego pana senatora, którego szalenie lubię. Proszę mi
udowodnić, że Instytut Pamięci Narodowej w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej nie
powinien zajmować się zbrodniami na narodzie polskim popełnionymi przez Niemców, przez sowietów,
że w roku niepodległości, 2018 r., w stulecie niepod-
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ległości nie powinien zajmować się ojcami niepodległości, tylko tematami, które ewentualnie senatorowie
Platformy Obywatelskiej uważaliby za wiodące. Otóż
kiedy się przejrzy to sprawozdanie, a mówimy o roku
2018, który oczywiście obejmuje tylko wycinek działalności tegoż Instytutu Pamięci Narodowej, to widać
bardzo wyraźnie, że Instytut Pamięci Narodowej,
kierowany przez konkretną grupę ludzi, musi być
świadomy tego, że oddziaływanie na to, co nazywamy
pamięcią narodową, co jest pamięcią historyczną, jest
związane właśnie z datami, rocznicami, pewnego
rodzaju ważnymi w czasie wydarzeniami, do których
musi się odwoływać.
I proszę się zastanowić, czy istnieje jakaś zbieżność w tym sprawozdaniu, a istnieje, właśnie między
faktem, że są jakieś ważne daty, jak chociażby rocznice, stulecie, był rok 1914, potem 1918, i tak do roku
1921, a tym, co jest wśród głównych zadań Instytutu
Pamięci Narodowej. Tę zbieżność państwo zobaczą
błyskawicznie, choćby w albumach, które zostały
przygotowane, w albumach dotyczących ojców niepodległości, w wystawach krążących po całym świecie, zresztą także dotyczących ojców niepodległości.
Czy panowie senatorowie z Platformy Obywatelskiej
naprawdę uważacie, że w stulecie odzyskania niepodległości IPN nie powinien się tym zajmować, nie
powinien uznawać tego za priorytet?
Proszę wziąć pod uwagę słowa pana prezesa…
Ja znam panów odpowiedź, że oczywiście, tak, powinien się tym zająć, to jest przecież oczywiste. Proszę
wziąć pod uwagę nie tylko to, choć to też było ważne
– nawet o tym nie wiedziałem, mimo że związany
jestem z IPN od wielu, wielu lat – że od 2007 r. nie
było tam podwyżek. To są urzędnicy, proszę państwa, oni są na pensjach urzędniczych, czyli ostatnia
podwyżka była za czasów, kiedy miałem szczęście
być dyrektorem Biura Edukacji Publicznej i właśnie
te podwyżki wtedy proponowałem, przynajmniej jeśli chodzi o Biuro Edukacji Publicznej, a śp. Janusz
Kurtyka był tym, rzecz jasna, który był głównym
sprawcą tychże podwyżek we wszystkich pozostałych
pionach ówczesnego IPN. Tak więc mam jakąś satysfakcję, ale to bardzo przykre, że od tego czasu nie było
podwyżek. Otóż nie tylko te podwyżki są istotne, ale
także liczba naukowców, liczba edukatorów. Filozofia
każdego kierownictwa IPN jest taka, że musi brać
pod uwagę ludzkie możliwości, bo mobbing nie jest
wskazanym zwyczajem w relacjach kierownictwo
– pracownicy naukowi i edukatorzy czy inni pracownicy w IPN, i musi w związku z tym tworzyć
priorytety. Jeżeli państwo rzeczywiście uważają,
że priorytetem na rok 2018 powinien być większy
nacisk na ojców niepodległości, to proszę nie przedstawiać takich pomysłów, by IPN w tym samym cza-
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sie mógł się zajmować i Berezą Kartuską, i Walerym
Sławkiem, i zabójstwem generała Zagórskiego itd., itd.
Wszystko to wiemy. W związku z tym pytam: po
co? To jest jakiś język polityki, który w tych opowieściach państwo stosują. Wszystko po to, żeby
niejako opowiedzieć, że IPN zawsze będzie instytucją złą, zarówno wtedy, kiedy będzie prowadził
badania zgodnie z oczywistą oczywistością, bo trzeba
wskazywać priorytetowe ścieżki badawcze, trzeba
dokonywać wyborów priorytetów… Wtedy jest źle.
A kiedy się tych priorytetów nie uznaje, też jest źle.
No, z Ewangelii znamy rozmowy Chrystusa z faryzeuszami. Nie wiem, dlaczego panowie chcą być
po tej drugiej stronie w tych rozmowach Chrystusa
z faryzeuszami. Po co? Pytam: po co?
To była ta część złośliwa. Teraz ta część już mniej
złośliwa. Mianowicie zwrócę się tu do pana marszałka
Borusewicza. Wiem, że jest to jakby obok głównego
nurtu, pan prezes IPN zresztą to powiedział. Prezes
Instytutu Pamięci Narodowej nie miał nic wspólnego z nowelizacją ustawy o IPN. To myśmy mieli
jako posłowie, senatorowie i rząd, a Instytut Pamięci
Narodowej nie był tutaj – być może to źle, to jest
rzeczywiście kwestia do dyskusji – w ogóle włączony
w tryb procedowania.
No, ja muszę powiedzieć, że byłem za nowelizacją
ustawy o IPN. Uważam, że penalizacja jest potrzebna, i głosowałem za tą ustawą pełen przekonania,
że mamy rację. Fakt, że czasem – tak jak już powiedziałem, wyrażając swoje zdanie – kiedy działa się
w imię prawdy, okazuje się, że jest się osamotnionym, nie znaczy, że trzeba być zamiast tego cynikiem.
Jeżeli jest wybór między cynizmem a byciem osamotnionym, to bądźmy osamotnieni, Panie Marszałku,
a nie bądźmy cynikami. To nie leży w polskiej tradycji, a pan w tę tradycję antycynizmu też wniósł
swój życiorys. W tej sytuacji nasuwa mi się takie
pytanie: po co w nas tyle źle rozumianej polityki zamiast tej właśnie prawdy, którą może pan śmiało,
ze świadectwem swojego życia, artykułować? A pan
unika świadectwa swojego życia i wchodzi w te rewiry polityki, które są nie najszczęśliwsze. Po co?
Warto? A więc nowelizacja ustawy o IPN była właściwa, tak należy to moim zdaniem rozumieć. A z faktu,
żeśmy przegrali, nie wynika, że mamy dzisiaj powiedzieć, że nie należało tego czynić. Czasem niestety
się ustępuje przed silniejszymi, przed tymi, którzy
okazali się właśnie cynikami, jak doskonale wiemy.
To nie my jesteśmy nosicielami cynizmu, tylko właśnie ci, którzy niestety nie są zainteresowani tym,
by prawda mogła zwyciężać. Po której stronie
w związku z tym warto być, jak się ma jedno życie
i chce się być zbawionym? Chyba wiadomo.
Trzeba także powiedzieć, że Instytut Pamięci
Narodowej – teraz wracam już do wątku głównego
– w 2018 r. oczywiście miał swoje olbrzymie zadania.
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Każdego roku w gruncie rzeczy widać tę niezwykłą
pracę pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.
To jest oczywiście zasługa kierownictwa, ale także
zasługa pewnej specyfiki tej instytucji, a ta specyfika jest taka, że to jest jedna z nielicznych polskich
instytucji, które nigdy nie wymagały dekomunizacji,
ponieważ żaden komunista nigdy tam nie pracował.
Niestety nie możemy tego powiedzieć o wszystkich
instytucjach polskich.
Za tym idzie druga bardzo ważna cecha.
Mianowicie to jest instytucja, w której ludzie bardzo
często pracują, począwszy od roku 2000, 2001, 2002.
Ja już nawet nie pamiętam dokładnie, od którego roku
pracuje pan prezes Jarosław Szarek – pewnie od 2001,
może od 2000. Ja pracowałem od 2000 r., tak jak
bardzo wielu ludzi. Otóż proszę mi odpowiedzieć na
1 pytanie. To już naprawdę ostatnie pytanie, które
tylko tak w przestrzeń wypuszczam. Czy naprawdę
można powiedzieć, skoro ci wszyscy ludzie do dzisiaj tam de facto pracują – a przynajmniej zdecydowana większość – że to jest instytucja PiS-owska?
Pracują od 2000 r. i to jest instytucja PiS-owska?
Panie Marszałku, pan doskonale zna tę instytucję
i wie pan, kto tam pracuje. To, że kierownictwo jest
w rękach konkretnej osoby, naprawdę nie znaczy, że
prezes Instytutu Pamięci Narodowej np. wpływa na
wyniki badań naukowych swoich pracowników.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek
Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze, Panie Profesorze.
(Senator Jan Żaryn: Dziękuję, to wszystko.)
Przepraszam bardzo, bo pan ciekawie mówi…
(Senator Jan Żaryn: Tak, ja wiem, Panie Marszałku…)
…bardzo ciekawie, ale jest ograniczony czas i ja
tego pilnuję. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę, 5 minut.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, na początku chcę przeprosić
pana prezesa, bo zniekształciłem jego nazwisko.
Zdaje się, że do tego doszło. Bardzo pana przepraszam, to było w ferworze dyskusji.
Zaś trudno polemizować z panem senatorem
Żarynem…
(Senator Jan Żaryn: Cieszę się.)
…jeśli pan senator Żaryn ustawia się po stronie
Chrystusa, a mnie ustawia po stronie faryzeuszy albo
po stronie tych, którzy nie mają skrupułów itd. Panie

Senatorze, gdybym był złośliwy, tobym powiedział,
że nawet się z tym zgadzam, bo nie chciałbym być po
pana stronie, być ustawionym po pana stronie – nie
jako człowieka, tylko jako polityka, który ma konkretne poglądy. Z tego, co pan powiedział… Polemizował
pan z tezami, których tutaj nikt nie stawiał – nikt
nie kwestionował konieczności upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918 r. Nie, nikt tego nie
podważał – my tylko wskazywaliśmy na problemy,
na które prezes IPN nie reagował. Zmiana ustawy
o IPN była początkiem tych problemów. I to nie jest
tak, że IPN nie brał udziału w tworzeniu tej ustawy
– były potem głosy, że brał, że to było konsultowane
z IPN, i nie było dementi. No i pan prezes razem
ze swoimi urzędnikami, zdaje się, był tutaj w czasie
tej dyskusji w Senacie – zapewne był też w Sejmie
– i słyszał te argumenty różnych stron. Uważam,
że obowiązkiem szefa tak ważnej instytucji było zabrać głos i ostrzec albo poprzeć. I co do tego mam
uwagi. Prezes IPN jednak wpływa na pewien kształt
tego, co się robi w polityce zagranicznej, a także
w polityce, którą pan nazywa historyczną, a którego
to określenia ja bardzo nie lubię. Ma takie zobowiązania. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobił, mogę tylko
podejrzewać, dlaczego tego nie zrobił. Mam nadzieję,
że do takich sytuacji, do takich kiksów jednak w przyszłości nie dojdzie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej, bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pewnie nie wszedłbym na tę mównicę, gdyby
nie tak sympatyczne słowa ze strony pana senatora
Żaryna. I bardzo się cieszę, że mogę się odwdzięczyć.
Mimo że jesteśmy kompletnie różni w pewnym zakresie, to możemy się ze sobą komunikować w sposób,
który obydwu nam daje satysfakcję, w ramach pewnej
wymiany intelektualnej.
W odpowiedzi na tę przypowieść o faryzeuszach
i o Jezusie, gdybym miał krew żydowską, tobym
powiedział: co ty gadasz, młodszy bracie w wierze? Ale ponieważ jestem katolikiem i mam pewne
doświadczenie, bo mam brata, w Krakowie, przy
którym według mnie, jeżeli chodzi o jego wiarę, ojciec Rydzyk jest gdzieś za ścianą, do lewej strony…
Jest on filozofem i używa takich chwytów. Tutaj kłania się sofistyka, Panie Profesorze. Są takie chwyty,
które powodują, że dosyć trudno dyskutować. Pewne
aksjomaty pan ustala z góry. Nie sądzę, żebym w tym
sporze to ja był po stronie faryzeuszy, a pan po stronie
Jezusa – znalazłbym argumenty, że jest dokładnie
odwrotnie.
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Wrócę do pana wypowiedzi, w której pan mówił
na temat cynizmu. To jest według mnie znowu taki
argument, z którym rzeczywiście trudno dyskutować,
ale odpowiem, żeby powiedzieć, że to nie jest cynizm, tylko to jest mądrość. A Wielka Brytania, która,
w odróżnieniu od nas, nie obchodzi na okrągło, przez
cały rok dni swoich klęsk narodowych, ale celebruje przez okrągły rok historię podboju świata… Tam
pewien polityk powiedział, że państwo nie ma uczuć
czy sympatii, tylko ma swoje interesy. Trawestując
to, chciałbym powiedzieć, że to nie jest cynizm z naszej strony… Uważam, że państwo… Jeżeli mówimy
o urzędnikach państwowych ‒ niezależnie od tego,
kim oni są ‒ to uważam, że państwo nie ma stać
na straży prawdy, bo państwo ma interesy. Na straży prawdy może stać Polska Fundacja Narodowa,
ma stać IPN. Oczywiście, ale z zastrzeżeniem, że nasz
dzisiejszy i perspektywiczny interes narodowy jest
najważniejszy, ponieważ to nasze dzieci w zależności
od tego, jak będziemy układać stosunki z naszymi
sąsiadami, czy będziemy szli w stronę porozumienia,
czy będziemy jątrzyć… Będziemy mieli takie owoce,
jakie sami zasadzimy… I w tym zakresie chciałbym
podkreślić, że to nie jest cynizm, to jest myślenie
o Polsce, o naszej przyszłości, która… Oczywiście
Polska z jednej strony musi mieć pamięć, ale z drugiej
strony musi myśleć o stosunkach międzynarodowych
tak, żeby to było z największym pożytkiem dla nas
i dla przyszłych pokoleń. Ja mam wrażenie, że od
3 lat ta kotwica bądź to obciążenie kadłuba statku
przesunęło się w jedną stronę. I to nam nie pozwala
nawigować w kierunku przyszłych pokoleń, zgody
i współpracy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan prezes chciałby jeszcze zabrać głos i ustosunkować się do wystąpień senatorów?
To bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
‒ Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek:
Panie Marszałku, najkrócej jak można odniosę się
do tego, co powiedział głównie pan senator Pociej.
No jakoś tak jest, proszę państwa… Bo pan czyni
z Instytutu Pamięci Narodowej instytucję polityczną,
a co za tym idzie, prezes Instytutu Pamięci Narodowej
ma określone poglądy. Tylko jakoś podał pan czy pan
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marszałek Borusewicz tutaj przykłady innych historyków. Oni nie mają poglądów politycznych. To jest
taki niezwykły brak symetrii. Ale proszę mi podać
przykład ‒ bo pan senator mówił, jak my burzymy,
jak dzielimy ‒ takich działań politycznych, tego przesunięcia na jedną burtę.
Panie Senatorze, ja nie chciałem schodzić na tematy polityczne, ale muszę… Proszę zobaczyć, jak
wyglądają konferencje Instytutu Pamięci Narodowej
i kto na nich występuje. Nie tak dawno osoby, które
kandydują z tej samej partii, którą pan reprezentuje. I to nie jest wyjątek. Na konferencjach Instytutu
Pamięci Narodowej są obecni i moi poprzednicy,
i przedstawiciele poprzedniej Rady Instytutu Pamięci
Narodowej. Tak było chociażby na panelach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej kilkanaście dni temu, na dwudziestym zjeździe historyków
polskich w Lublinie. A więc gdzie jest ten przechył?
Ja uważam, że ten pluralizm… Proszę zobaczyć, jakie książki wydajemy, jakich autorów. Oczywiście
historycy są podzieleni, mają poglądy polityczne,
ale my wydajemy autorów z wszystkich stron sporu
politycznego.
Kolejna kwestia. Pan przedstawił Instytut Pamięci
Narodowej jako taki, który burzy relacje między
Polską a Ukrainą, relacje, które powinny być dobre, i powiedział pan, że prowadzimy destrukcyjną, jak pan to mówi, politykę zagraniczną. Otóż,
Panie Senatorze, chyba słabością Instytutu Pamięci
Narodowej jest to, że nam nie towarzyszą kamery.
Nam nie towarzyszą kamery, gdy w Winnicy z merem tego 400-tysięcznego miasta, z przedstawicielami
władz obwodowych, wspólnie otwieramy wystawę,
gdy składamy kwiaty pod tablicą marszałka Józefa
Piłsudskiego, a później i Symona Petlury. Nie towarzyszą nam kamery, gdy na naszych wystawach, na
naszych sesjach naukowych jest obecny pan ambasador Ukrainy, gdy przychodzi do nas pan ambasador
Niemiec. Tego pan nie dostrzega.
Co do słów pana marszałka Borusewicza… Pan
w tym momencie i przed momentem powiedział,
że Instytut Pamięci Narodowej… Zwracał pan uwagę
dyrektorowi Biura Edukacji Narodowej, że nie protestuje w Gdańsku po tym, jak pan na spotkaniu gdzieś
na Kaszubach został zaczepiony przez jedną z osób
ze słowami: pan z Gdańska, no to to jest opcja niemiecka. Ale, Szanowny Panie Senatorze – przepraszam bardzo, bo teraz będzie politycznie – to z list
państwa partii kandydują osoby, które przekraczają
wszelkie zasady, jak myślę, nie tylko dobrego wychowania. Ja nie będę… Państwo wiedzą, o czym
mówię. To jest, proszę państwa, destrukcja naszego
języka, naszego współżycia społecznego. A proszę
mi pokazać wypowiedź moją, moich zastępców
w Instytucie Pamięci Narodowej, pracowników…
Ja zapraszam pana senatora, państwa senatorów,
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do Instytutu Pamięci Narodowej, do archiwum na
ulicę Kłobucką, żeby zobaczyć, czym my się zajmujemy i co robimy, bo myślę, że taka lekcja jest państwu
potrzebna.
Ja tylko przypomnę, że gdyby nie Instytut Pamięci
Narodowej… To my przypomnieliśmy, wydobyliśmy z niepamięci nazwiska osób, które są symbolem
międzynarodowym Polski, takich jak pan rotmistrz
Pilecki i wiele, wiele innych, bo tu przez kilkadziesiąt
lat budowano na kłamstwie. Od 20 lat Instytutowi
Pamięci Narodowej zarzuca się, że piszemy historię od
nowa. Tak, bo w wielu fragmentach tę historię trzeba
napisać od nowa. I będziemy to robić. Ale proszę nie
zarzucać nam kwestii, które są jakoś wyimaginowane
czy… ja nie wiem, jak to ująć, ale nie odpowiadają one
rzeczywistości. Bardzo serdecznie dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję prezesowi…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
sprostowanie.)
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Prezesie, ja nie mam do pana pretensji, że
pan nie interweniował, gdy ktoś do mnie powiedział:
no, to jesteście Niemcami. Nie. Ja mówię o całej atmosferze, która została stworzona, tej, w ramach
której Gdańsk i Pomorze to opcja niemiecka. To jest
nieprawdziwa, skandaliczna atmosfera, to rozgrywanie polityczne na dzisiaj, które pozostawi ślady
w przyszłości. I to jest ta pierwsza kwestia.
Ja nie wiem też, o czym pan mówił, mówiąc: coś
tam ktoś mówił… Ja powiedziałem panu, że członek
kolegium IPN Krzysztof Wyszkowski – bo jeżeli ja mówię, to podaję nazwiska – zamieścił skandaliczny wpis,
oczywiście niedotyczący historii. Był to skandaliczny
wpis dotyczący prezydent Gdańska. Uważam – dobrze,
że pan się od tego odciął – że coś trzeba z tym zrobić. Albo pan powinien przeprowadzić rozmowę, albo
szef czy marszałek Senatu, bo to, zdaje się, w Senacie
wybieraliśmy Krzysztofa Wyszkowskiego, powinien
przeprowadzić jakąś rozmowę, w której byłoby powiedziane, że tego typu rzeczy są niestosowne. Tylko
tyle. Po prostu uważam, że trzeba reagować na takie
rzeczy. Akurat wpis Krzysztofa Wyszkowskiego obniża autorytet IPN, to jest niewątpliwe. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja się nie podejmuję, Panie Marszałku, rozmów
z kimkolwiek. My wybieramy, a później wszyscy są

absolutnie niezależni. Ja bym nigdy nie ingerował
i nie przeprowadzałbym żadnych rozmów. To tyle,
tak bardzo na marginesie. Nie chcę się odnosić do innych… Zostałem tu jakoś wywołany, więc musiałem
się do tego odnieść.
Dziękuję bardzo panu prezesowi Instytutu Pamięci
Narodowej, panu Jarosławowi Szarkowi, za przedstawienie informacji.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją
o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1297, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1297 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Obrony Narodowej, pana senatora Arkadiusza
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o uchwalonej
przez Sejm w dniu 30 sierpnia 2019 r. ustawie o lotach
najważniejszych osób w państwie.
Szanowni Państwo! Drodzy Senatorowie!
Ustawa określa zasady i tryb organizowania
lotów najważniejszych osób w państwie, tj. prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Rady Ministrów.
Ponadto ustawa określa, kto może towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie na pokładzie statku powietrznego. W myśl przepisów ustawy mogą
to być członkowie delegacji, czyli parlamentarzyści,
przedstawiciele władz publicznych, eksperci, osoby
zapewniające obsługę techniczną, medyczną lub organizacyjną, a także członkowie rodziny, jeżeli ich udział
w delegacji jest podyktowany oficjalnym charakterem
zadań realizowanych w jej trakcie.
Za organizację lotów najważniejszych osób
w państwie będą odpowiadali szefowie Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, każdy w swoim zakresie.
Ustawa przyznaje szczególną rolę szefowi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rozstrzyganiu wątpliwości w odniesieniu do lotów najważniej-
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szych osób w państwie organizowanych przez szefa
Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz szefa Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po otrzymaniu
od szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
lub szefa Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
informacji o organizowanych przez te kancelarie lotach będzie miał prawo wskazać kwestie, które budzą
wątpliwości związane w szczególności z bezpieczeństwem lotu, jego organizacją oraz charakterem misji
oficjalnej, która ma być realizowana w ramach lotu,
a także wezwać do ich usunięcia w wyznaczonym
terminie. W przypadku, gdy zaistniałe wątpliwości
nie zostaną usunięte, szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów będzie miał prawo odmówić wykonania
i organizacji takiego lotu przez Kancelarię Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelarię Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto ustawa zakłada utworzenie Centralnego
Rejestru Lotów o statusie HEAD. Rejestr ten będzie
prowadził szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Do rejestru przekazywane będą dane dotyczące
m.in. daty lotu statku powietrznego, trasy przelotu
z uwzględnieniem miejsc międzylądowań oraz imiona i nazwiska osób towarzyszących najważniejszej
osobie w państwie.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczącej
Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD – przepisy te mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy
od dnia ogłoszenia.
Nadmienię tylko, że w trakcie posiedzenia Sejmu
ustawa ta została przyjęta 233 głosami, 171 posłów
było przeciw, 5 posłów wstrzymało się od głosu.
Do przedmiotowej ustawy Biuro Legislacyjne
Senatu przygotowało opinię, w której zawarło 4 uwagi
szczegółowe. Ja tych uwag może nie będę omawiał,
ponieważ wątpliwości Biura Legislacyjnego zostały
rozwiane w trakcie posiedzenia połączonych komisji.
Wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan
minister Paweł Szrot, wytłumaczył i uargumentował
zawarte w regulacji rozwiązania.
W trakcie posiedzenia komisji obecna była strona
społeczna reprezentowana przez stowarzyszenie Sieć
Obywatelska „Watchdog Polska”. To stowarzyszenie
również przygotowało opinię do ustawy, zwróciło
ono uwagę na 2 zagadnienia problemowe. Pierwsza
kwestia dotyczyła terminu przechowywania zarchiwizowanych danych rejestru lotów. Tutaj był wniosek
o wydłużenie tego pierwotnego ustawowego terminu
– z 5 lat do lat 10. Pan minister Paweł Szrot wytłumaczył, że 5-letni okres to jest taki standardowy okres
archiwizacji. Poza tym te dane nie ulegną zniszczeniu,
a jedynie zarchiwizowaniu.
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Druga kwestia to była kwestia zawarta w 2 kolejnych wnioskach. Ona dotyczyła, najogólniej mówiąc, pewnych ograniczeń w dostępie do informacji
publicznej. Dostęp ten będzie mógł być ograniczony
w związku z bezpieczeństwem osób biorących udział
w lotach albo w przypadku wyższego interesu państwa
polskiego. Mogą zaistnieć takie sytuacje. Gdyby takie
pytania były z sali… Pan minister przywołał na posiedzeniu komisji moim zdaniem bardzo dobry przykład
takiej sytuacji, kiedy takie dane powinny być utajnione.
W trakcie posiedzenia komisji głos zabierali senatorowie. Jeśli chodzi o poruszane kwestie problemowe, to główną taką kwestią problemową… Było
pytanie senatora przewodniczącego Zientarskiego
dotyczące lotów HEAD w odniesieniu do pana prezydenta Andrzeja… przepraszam, do pana prezydenta,
bo kolejni prezydenci też będą na podstawie tej ustawy podróżować. Podjęty został wątek wylotów teoretycznie o charakterze prywatnym, czyli np. wylot
pana prezydenta na wakacje do ośrodków rządowych.
To również zostało przez pana ministra Szrota wytłumaczone, że pan prezydent jako głowa państwa
tak naprawdę nie ma urlopu, jest w pełnej dyspozycji. Takie zasady bezpieczeństwa i te loty HEAD
muszą być… Loty nawet o charakterze teoretycznie
prywatnym muszą mieć taki status. Argument, który
przedstawiciele strony wojskowej przedstawiali, dotyczył organizowania niezbędnej komunikacji elektronicznej, czyli dostępu głowy państwa do elektronicznych narzędzi komunikacyjnych w trakcie tego
typu podróży. W związku z tym te zapisy powinny
być utrzymane.
Szanowni Państwo, na posiedzeniu komisji zostało
przyjęte stanowisko komisji: komisje większością głosów zdecydowały o przyjęciu ustawy bez poprawek.
Dziękuję serdecznie.

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, pań i panów senatorów pragnie 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 minister, członek
Rady Ministrów Michał Dworczyk, a reprezentuje
pana ministra pan minister Paweł Szrot.
Panie Ministrze, chce pan zabrać głos? Bardzo
proszę.
Witamy na posiedzeniu podsekretarz stanu, panią minister Annę Surówkę-Pasek z Kancelarii
Prezydenta.
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Czy będzie pani chciała zabrać głos, czy nie?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Anna Surówka-Pasek: Nie.)
Nie, dobrze.
No, może będą pytania do państwa.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Otóż z szacunku dla Wysokiej Izby należy się
kilka słów wyjaśnień z mojej strony. To będzie bardzo
krótka wypowiedź, bo nie chciałbym… Nie wiem,
jak miałbym tutaj uzupełnić bardzo wyczerpującą
wypowiedź pana senatora sprawozdawcy, to z jednej
strony, a z drugiej strony nie chciałbym tutaj mówić o sprawach, o których z pewnością będę musiał
powiedzieć przy okazji odpowiedzi na pytania pań
i panów senatorów.
Skąd propozycja tej ustawy i skąd taki projekt?
Szanowni Państwo, kwestie przelotów najważniejszych osób w państwie były dotychczas regulowane na niskim poziomie. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie była tzw. instrukcja
HEAD-owska, czyli akt prawny rangi instrukcji
wydawanej w trybie decyzji przez ministra obrony narodowej. Obowiązywały również zarządzenia
poszczególnych szefów kancelarii co do organizacji
takich lotów. Ten system nie był wyczerpujący, nawet jeśli chodzi o wspomniane zarządzenia, stąd
też potrzeba ujednolicenia tego systemu i potrzeba
podniesienia rangi tych zapisów do rangi ustawowej.
Druga przesłanka dla przedłożenia tego projektu, Panie i Panowie Senatorowie, to jest konieczność
ujednolicenia pojęć, konieczność usunięcia wszystkich wątpliwości. Ustawa, którą mam zaszczyt przedstawiać, wskazuje, kto jest osobą sprawującą najwyższe stanowisko w państwie, jakiemu lotowi nadaje się
status HEAD, kto może wsiadać na pokład tego typu
statków powietrznych. Ustawa ta reguluje również
zasadę wyjaśniania wątpliwości związanych z organizacją tego typu przelotów oraz ustanawia tzw. centralny rejestr lotów, w którym publicznie będą dostępne,
z pewnymi zastrzeżeniami, informacje o tych lotach.
Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie,
proszę o przyjęcie tej informacji. Jestem do państwa
dyspozycji, jeśli chodzi o pytania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
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.
Ktoś chciałby zabrać głos?
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Senator Rotnicka.)
Pani senator Rotnicka. Bardzo proszę.
Później pan senator Klich.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałabym postawić pewne prozaiczne pytanie.
Z taką troską mówił pan o tym, żeby usystematyzować i wyjaśnić dokładnie, kto i w jaki sposób może
być traktowany w statusie HEAD. Dobiega końca
kadencja tego parlamentu i waszych rządów, oczywiście w tej kadencji…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot: O tym naród zdecyduje.)
…więc pytam: dlaczego tak późno do tego się zabraliście? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Klich.
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, ten projekt ustawy odsyła do dalszych decyzji, dalszych rozporządzeń. Co pańskim
zdaniem powinno być uregulowane w tych rozporządzeniach, jeśli chodzi o szczegóły?

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

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot:
Pani senator Rotnicka zadała pytanie dotyczące
jej zdaniem późnego terminu przygotowania tego
przedłożenia, bo tuż przed upływem kadencji. Pani
Senator, truizmem byłoby wspominać, że dotychczas
stosowane przepisy wywoływały pewne wątpliwości.
To jest chyba oczywiste, Pani Senator. Skoro pojawiły
się wątpliwości, skoro praktyka wykazała, że istnieją
pewne luki czy nieścisłości, to trzeba je uzupełnić.
To jest zadanie podmiotów odpowiedzialnych za inicjatywę legislacyjną.
Pan senator Bogdan Klich pytał o rozporządzenia,
a właściwie zarządzenia… Przepraszam najmocniej,
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ale tu, w delegacji, jest mowa głównie o zarządzeniach. Jest to przede wszystkim zarządzenie ministra
obrony narodowej dotyczące szczegółowego trybu
organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie realizowanych przy użyciu statków powietrznych wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innych wojskowych transportowych statków
powietrznych. Są jeszcze zarządzenia wszystkich
4 szefów kancelarii, począwszy od szefa Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez szefa
kancelarii Sejmu, Senatu, aż do szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. One również mają określać szczegółowy tryb organizacji lotów z osobami
sprawującymi najwyższe stanowiska w państwie.
Panie Senatorze, wszystkie szczegóły, które nie są
objęte tą ustawą, rzecz jasna… Pan nie miał w ręku
– to jest oczywiste, bo to dokument zastrzeżony
– instrukcji HEAD, która obecnie obowiązuje. To jest
olbrzymi dokument, który określa cały obieg dokumentów, wymiany informacji, składania wniosków,
wszystkie terminy i wyjątki od tych terminów, bo
to też jest niezbędne. I wszystkie te szczegóły będą
musiały znaleźć się w tych aktach prawnych. Panie
Senatorze, proszę o przyjęcie tych wyjaśnień.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, art. 2 ust. 2 stwierdza, że każdy
lot prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest lotem
wykonywanym w misji oficjalnej. Czy to znaczy,
że każdy lot prezydenta jest lotem o statusie HEAD?
Czy to się niejako zlewa, czy też mogą być takie przypadki, że lot prezydenta będzie lotem prywatnym?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku, mogę, czy…)

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

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, powiem krótko i wprost: założenie, które pan przyjął, zadając to pytanie, jest absolutnie prawidłowe. Ustawa przyjmuje, że nie ma
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prywatnych lotów pana prezydenta, wszystkie mają
status HEAD. Wynika to przede wszystkim ze względów dotyczących bezpieczeństwa głowy państwa.
Poza tym wynika to – właściwie to nie jest jakieś
hierarchizowanie tych 2 przesłanek – z konieczności zapewnienia ciągłości dowodzenia strukturami
państwa, przede wszystkim Sił Zbrojnych. To jest
oczywiste, że loty prezydenta zawsze powinny mieć
charakter oficjalny, z pełnymi rygorami bezpieczeństwa i statusem HEAD. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Panie Ministrze, jeszcze momencik.
Pan senator Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie. Poniekąd wspominał o tym pan
senator sprawozdawca. W uwagach szczegółowych
jest taki trochę kuriozalny zapis, że w przypadku
wątpliwości związanych z organizacją przez szefa
Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu lotu jednej
z najważniejszych osób w państwie… I tam dalej
jest mowa o tym, na czym to polega. Otóż jeżeli
szef kancelarii ma wtedy wątpliwości, to występuje,
jak domniemywam, do marszałka Sejmu lub Senatu,
żeby rozwiał mu te wątpliwości, no i później organizuje ten lot. Wydaje mi się to trochę dziwne, bo szefa
kancelarii powołuje marszałek. A więc to trochę tak,
jakby pracownik, który dostaje polecenia od swojego
pracodawcy, miał wątpliwości i pytał prawodawcę,
po co leci. Jakoś nie bardzo mogę to zrozumieć.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Paweł Szrot: Panie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Moment. Panie Ministrze, momencik.
Pan senator Klich zada jeszcze jedno pytanie.
Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, pytałem o to, ponieważ ta ustawa reguluje tylko zasadnicze sprawy, natomiast instrukcje HEAD – zarówno ta, którą ja podpisywałem
w czerwcu 2009 r., jak i późniejsze jej nowelizacje,
dwukrotne, jeśli dobrze pamiętam – to są bardzo obszerne dokumenty. I one też w części jawnej – bo pan
powiedział, że są to regulacje o statusie niejawnym
– określają bardzo wiele szczegółów, mówiąc krótko. Nie wiem, czy ja dobrze pana zrozumiałem. Czy
te szczegóły będą w tej chwili niejawne, czy też te
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zarządzenia będą miały charakter częściowo jawny,
a częściowo niejawny? To jest rozszerzenie tamtego
mojego pytania.
Poza tym, co jest rzeczą bardzo istotną, poprzednie
instrukcje HEAD, zarówno ta oryginalna z 2009 r.,
jak i jej nowelizacje, nic nie mówiły o możliwości
przewożenia wojskowymi i nie tylko wojskowymi, ale
też specjalnymi statkami powietrznymi rodzin albo
znajomych. One takiego rozwiązania nie uwzględniały. One uwzględniały w art. 10 §1… Przepraszam,
w art. 11 jest mowa o tym, że mogą z tego korzystać
także członkowie oficjalnych delegacji. Tutaj w art. 3
jest powtórzone, że może korzystać z tego także personel towarzyszący najważniejszym osobom w państwie. Rozumiem, że tutaj jest powtórzone troszkę
inaczej, tzn. są to „osoby zapewniające obsługę techniczną, medyczną lub organizacyjną”, i wprowadzona
jest kategoria dziennikarzy, którzy mogą brać udział
w takich lotach. Jest wreszcie wprowadzona w tej
ustawie możliwość uczestnictwa członków rodziny,
oczywista w przypadku lotu pana prezydenta…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Senatorze, bo to już… Przepraszam bardzo…)
Chodzi mi o to…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę
o pytanie, bo na razie to jest dyskusja.)
W tym drugim pytaniu chodzi mi o to, po co wprowadzać te dodatkowe zapisy, skoro dotychczasowa
instrukcja HEAD nie mówiła nic o możliwości korzystania przez członków rodziny z przelotów mających
status HEAD.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot:
Pan senator Dowhan zadał pytanie dotyczące procedury wyjaśniania wątpliwości. Pan wskazał, że pan
domniemywa, iż szef kancelarii będzie się zwracał
do marszałków czy do pana prezydenta. Akurat jeśli
o to chodzi, to jest to nieprawidłowe domniemanie.
On oczywiście będzie się zwracał o wyjaśnienie,
ale do szefów kancelarii, swoich odpowiedników, począwszy od szefa Kancelarii Prezydenta RP, skończywszy na szefach kancelarii parlamentarnych.
Szanowni Państwo, Panie Senatorze, przesłanką tego
zapisu jest fakt, że w związku z organizacją tych lotów, w związku z prowadzeniem rejestru tych lotów
kancelaria bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Nie można wykluczyć, a raczej trzeba założyć,

że będą występowały takie sporadyczne przypadki,
wątpliwości co do tego, czy dany lot ma charakter
oficjalny, czy nieoficjalny. Te wątpliwości trzeba będzie wyjaśnić, oczywiście nie na podstawie jakiejś
arbitralnej decyzji, tylko w drodze wyjaśniania spraw
z udziałem odpowiednich szefów kancelarii, a koordynację tego wyjaśnienia musi wziąć na siebie szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pan senator Klich. Ja rzeczywiście muszę uderzyć
się w pierś, ponieważ w mojej poprzedniej odpowiedzi na pańskie pytanie założyłem, że nie miał pan
w ręku instrukcji HEAD. Otóż miał pan ją w ręku,
to jest oczywiste, jako minister obrony narodowej.
Szanowny Panie Senatorze, otóż instrukcja HEAD
była stosowana przez wszystkie rządy od czasu, kiedy
pan ją wprowadził, i nie prowadziło to do wyeliminowania sytuacji problematycznych, sytuacji, gdy
powstają pytania co do udziału określonych osób
w składzie delegacji. Przeniesienie tych zapisów do
zapisów rangi ustawowej pozwoli wszystkie takie
wątpliwości wyjaśnić tak naprawdę już w momencie
organizowania lotów. A to, że w instrukcji HEAD nie
było zapisów dotyczących rodziny, nie zapobiegło
temu, że członkowie tych rodzin wtedy, kiedy było
to uzasadnione bądź kiedy nie było to uzasadnione,
zajmowali miejsce w tych samolotach. Proszę o przyjęcie wyjaśnień.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie słyszę więcej zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Dziękuję bardzo i pani minister, i panu ministrowi.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych
innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1303, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1303 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora
Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić wniosek Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o od-
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rzucenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora oraz niektórych innych
ustaw. Sprawozdanie z przebiegu posiedzenia komisji… Chciałbym powiedzieć, że wniosek ten został
poparty przez 4 obecnych senatorów z Platformy
Obywatelskiej. 3 pozostałych senatorów, z Prawa
i Sprawiedliwości, było za przyjęciem tej ustawy
bez poprawek. W tej sprawie zostanie przedstawiony
wniosek mniejszości.
Kilka słów na temat ustawy. Ustawa o zmianie
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz
niektórych innych ustaw to ustawa, która objętościowo jest, można powiedzieć, dosyć spora, bo zajmuje
kilkadziesiąt stron, ale właściwie można sprowadzić
ją do kilku spraw.
Podstawowym celem, przedmiotem ustawy jest
– jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu
przedstawionego przez rząd w Sejmie – zapewnienie większej niż dotychczas transparentności życia
publicznego, eliminacja ewentualnych nieuzasadnionych podejrzeń kierowanych w stosunku do osób
pełniących funkcje publiczne i zapewnienie większej
spójności regulacji obecnie funkcjonujących w obszarze oświadczeń majątkowych.
Przedmiotem tej ustawy jest rozszerzenie zakresu
oświadczeń majątkowych składanych przez posłów,
senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego,
a także takie osoby jak prezes Rady Ministrów, ministrowie, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
i inne – jest cała długa lista osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a także piastujących
niektóre inne istotne dla funkcjonowania państwa
funkcje publiczne.
To rozszerzenie zakresu oświadczeń dotyczy w zasadzie, można powiedzieć, jednego zakresu, mianowicie informacji odnoszących się do sytuacji majątkowej
osób najbliższych tym, którzy składają oświadczenia.
Ustawa wprowadza obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczących nie tylko majątku
osobistego, a także majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową osoby obowiązanej do złożenia oświadczenia, tak jak dotychczas, lecz również
majątku osobistego małżonka, majątku osobistego
i objętego małżeńską wspólnością majątkową, dzieci
własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych,
a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.
Tak jak mówiłem, obowiązani do złożenia takiego
oświadczenia będą posłowie i senatorowie na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie do Parlamentu Europejskiego na podstawie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu
Europejskiego, prezes Trybunału Konstytucyjnego na
podstawie ustawy o statusie sędziów Trybunału oraz
marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady
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Ministrów… Jest cała długa lista innych osób sprawujących wysokie stanowiska na podstawie ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. I właśnie
te wymienione przeze mnie ustawy są nowelizowane
ustawą, nad którą się pochylamy.
Ustawa zakłada, że co do zasady oświadczenia
majątkowe będą jawne. To jest istotna zmiana w stosunku do obecnego stanu prawnego, ponieważ w tej
chwili osoby, które składają oświadczenia na podstawie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, mogą ujawnić dane, ale nie muszą, a teraz będą
musiały.
Nie będą podlegać ujawnieniu jedynie informacje
o danych adresowych, o miejscu położenia nieruchomości oraz informacje, które umożliwiają identyfikację ruchomości, a także dane osobowe osób, w stosunku do których oświadczający składają oświadczenia.
Ustawa przyjmuje również bardzo ważny element,
mianowicie to, że wszystkie oświadczenia majątkowe z urzędu będą przedmiotem analizy właściwych
naczelników urzędów skarbowych, to jest novum,
a także pod względem rzetelności i prawdziwości
oświadczeń analizy będzie dokonywać Centralne
Biuro Antykorupcyjne, w stosunku do wszystkich
tych oświadczeń, tzn. składanych na podstawie wymienionych przeze mnie przed chwilą różnych ustaw.
Lista osób, które składają oświadczenia na podstawie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej, została wydłużona. Dopisano tu prezesa zarządu i zastępców prezesa zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
prezesa zarządu i zastępców prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, prezesa i zastępców prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, prezesa i zastępców prezesa
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
oraz prezesa i zastępców prezesa Agencji Badań Medycznych.
Jeżeli chodzi o sam przebieg posiedzenia komisji, to na początku zostało przedstawione stanowisko
Biura Legislacyjnego. Pan legislator zgłosił w zasadzie 2 główne uwagi. Jedna wątpliwość dotyczyła konstytucyjności tego rozwiązania, które – tak
w największym uproszczeniu – nakłada obowiązek
ujawniania majątków osób, które nie pełnią funkcji
publicznej. Było to przedmiotem pytań i dyskusji.
Druga kwestia, druga wątpliwość legislatora dotyczyła możliwości wykonania tej ustawy ze względu
na to, że nakłada się obowiązek na osoby składające
oświadczenia w stosunku do osób, które, można powiedzieć, są źródłem informacji dla osób podlegających odpowiedzialności za prawdziwość tych danych.
Na ten temat odbyła się dyskusja, było wiele pytań,
zarówno pytań dotyczących spraw zgłoszonych przez
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Biuro Legislacyjne, jak i o historię czy fakty, znane
przypadki naruszania dotychczasowych przepisów
obowiązujących w tym obszarze. Przedstawiano wątpliwości co do relacji rodzinnych w różnych okolicznościach. Były też propozycje, pytania, czy nie byłoby
lepiej, gdyby krewni czy te osoby bliskie składały
oświadczenia samodzielnie. Były także wątpliwości
co do tego, czy lista osób sprawujących najwyższe
stanowiska jest kompletna. Pan minister odpowiadał
na pytania wyczerpująco, komentując również uwagi senackiego Biura Legislacyjnego. Jeśli chodzi
o kwestie konstytucyjności, to również niektórzy
senatorowie zabierali w tej sprawie głos, podawali,
że wprawdzie rzeczywiście art. 61 konstytucji mówi
o możliwości potraktowania szczególnego czy specjalnego osób sprawujących funkcje publiczne, ale
istnieje przecież również art. 31, a dokładniej jego
ust. 3, który mówi o możliwości ograniczenia niektórych praw obywateli ze względu na różnego rodzaju ważne interesy. W związku z tym wydaje się,
że jest podstawa do tego, żeby prywatność i autonomię informacyjną ograniczać, właśnie ze względu
na potrzebę społeczną w tym zakresie. Zwracano
również uwagę, pan minister zwracał uwagę również
na to, że w gruncie rzeczy, może w mniejszym stopniu, ale taka zasada już obecnie obowiązuje ze względu na to, że osoby składające oświadczenia majątkowe
muszą ujawniać majątek swoich partnerów życiowych, żon, mężów, nawet wtedy kiedy… I ta informacja też nie jest do końca autoryzowana, tzn. ona
jest autoryzowana przez składającego oświadczenie,
ale tak naprawdę informacja może pochodzić od tych
właśnie osób, ponieważ one mogą mieć np. własne
konto albo jakąś osobistą własność.
Jeżeli chodzi o kwestię możliwości… czy też zarzutu niemożliwości wykonania tej ustawy w sposób skuteczny, to padały różnego typu propozycje
i pan minister wyjaśniał, że również w tej chwili
wielu składających oświadczenia o swoim majątku
oprócz tego, co jest nominalnie wskazane w formularzach, umieszcza dodatkowe informacje o tym,
że według ich wiedzy jest tak i tak albo że nie są
pewni. No i wydaje się, że tutaj tak samo powinno
być. Jeżeliby doszło do takiej sytuacji, że nie byłoby pewności co do prawdziwości danych podanych
np. przez dorosłe dzieci osoby składającej oświadczenie, to wówczas należałoby po prostu odnotować
to w tym formularzu oświadczenia majątkowego,
tzn. napisać, że według mojej wiedzy jest właśnie
tak i tak albo że ta osoba odmówiła informacji. Przy
sprawdzaniu takiego oświadczenia organy badające
– zarówno naczelnik właściwego urzędu skarbowego,
jak i Centralne Biuro Antykorupcyjne – będą musiały
wziąć pod uwagę właśnie tego typu informacje.

Jeszcze raz, podsumowując, powiem, że stanowisko komisji, przyjęte większością głosów, jest takie, żeby zaproponować Wysokiej Izbie odrzucenie
ustawy.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz poproszę sprawozdawcę mniejszości Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana
senatora Leszka Piechotę, o przedstawienie wniosku
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca
Leszek Piechota:
Panie Marszałku! Szanowna Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić wniosek mniejszości, który dotyczy przyjęcia bez poprawek zmian
proponowanych w ustawie. Wniosek ten nie został
przegłosowany, gdyż wcześniej było głosowanie nad
wnioskiem o odrzucenie ustawy. Z tego tytułu grupa
senatorów złożyła przedmiotowy wniosek, kierując
się zasadnością tej przedłożonej przez rząd zmiany
ustawy, zwiększającej transparentność oświadczeń
majątkowych, tak aby był lepszy wgląd w przepływy
majątkowe osób najbliższych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Zgłasza się pan senator Pociej. Proszę bardzo.
Do którego z panów sprawozdawców się pan
zwraca?

Senator Aleksander Pociej:
Chciałbym się zwrócić… Pan senator Radziwiłł
jest bliżej.
Czy była mowa o tym, dlaczego… To byłoby
równie logiczne albo równie nielogiczne. Dlaczego
np. rodzice są z tego wyłączeni, skoro wiemy, że
tak powiem, z doświadczenia życiowego, że jeżeli
mówimy o przepisywaniu majątku, to łatwiej jest
przepisać akurat na rodziców? Zstępni czy wstępni,
darowizna nie podlega żadnemu opodatkowaniu.
Co więcej, przez dziedziczenie można to odzyskać.
Czy była na ten temat jakaś dyskusja? Czy były jakieś logiczne argumenty? Dlaczego to nie dotyczy
rodziców?
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Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Wprost na ten temat nie było mowy, jednak padały
pytania, dlaczego właśnie w tym miejscu postawiono
tę granicę, tzn. dlaczego dotyczy to dzieci – można
powiedzieć, że dzieci każdego rodzaju, bo i przysposobionych, i współmałżonka itd. – a np. wnuków
nie. No, również można by zapytać, dlaczego to nie
dotyczy rodziców, teściowych itd. Padła w zasadzie
jedyna możliwa odpowiedź: gdzieś tę granicę przyjąć trzeba. Oczywiście można dyskutować, można
poszerzyć ten krąg, ale zdecydowano właśnie tak.
A przy okazji, ze względu na to, że padały pytania
dotyczące zstępnych, a konkretnie wnuków, przypominam, że dotyczy to wyłącznie osób pełnoletnich,
które mogą posiadać swój własny majątek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Przepraszam, ad vocem. Nie, to jest jakieś… Ktoś
sprzedał panu senatorowi nieprawdziwą informację,
ponieważ dzieci niepełnoletnie też mogą posiadać
majątek.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Ale nie będą temu podlegać. Okej, to może był…
Przepraszam…
(Senator Aleksander Pociej: Ale to łaskawie…
Dziękuję.)
Tak, ostatnia część ostatniego zdania to był mój
dodatek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pan minister wyjaśniał, że wtedy w oświadczeniu
majątkowym należałoby zawrzeć taką informację,
iż nie udało się pozyskać tych danych. No, tego, co
będzie dalej, ustawa już jakby nie przewiduje. Ale
wydaje się, ogólnie rzecz biorąc, że całej tej ustawie
przyświeca takie podejście: gdy zajmujemy jakieś
wysokie stanowiska, to jest to obciążone pewnym
kosztem – prawda? Ten koszt ponoszą także, wiemy
o tym dobrze, nasze rodziny, nasi bliscy. I tutaj tym
kosztem dodatkowym byłaby właśnie ta konieczność prezentowania tych informacji. Ale oczywiście
uzasadnieniem, które jest podawane w tej sprawie
od samego początku, jest większa transparentność,
większa jawność życia publicznego ze względu na to,
że, jak wiadomo, pewne składniki majątkowe można
w taki czy inny sposób ukryć poprzez przesunięcie
ich na osoby bliskie. I to, można powiedzieć, legło
u podłoża argumentacji za tą ustawą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję bardzo.
Ja właśnie chciałbym coś doprecyzować. Czy osoby niepełnoletnie, czyli do osiemnastego roku życia,
na pewno nie podlegają tym przepisom mówiącym
o składaniu tych informacji, nawet jeżeli mają majątek? To po pierwsze.
Po drugie, chodzi o to, o co pytała pani senator
Rotnicka. Jeżeli syn, córka czy osoba, jak to tu zostało
nazwane, mieszkająca razem odmówi przedstawienia
takich danych, to jakie będą konsekwencje? Dzisiaj
tego nie wiemy. Ale co to znaczy „nie wiemy”? Czy
będą oni ścigani, zamknięci, aresztowani? Będzie
przeprowadzana kontrola w domu? Co to znaczy „nie
wiemy”? No, musimy wiedzieć, jaka jest przewidziana kara za to. Bo skoro nie ma żadnej kary, to po co
ta ustawa?

Pani senator Rotnicka. Proszę bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Senator Jadwiga Rotnicka:

Proszę.

Dziękuję.
Panie Senatorze, jak to wygląda w świetle prawa?
Chodzi o taką, powiedzmy, sytuację: syn czy zamężna córka ma złożyć dodatkowo informacje o swoim
majątku, ale to sprawozdanie składa osoba publiczna. Czy to jest prawne? Ja przecież nie mam takiej
możliwości, by wymóc to na kimkolwiek, żeby móc
takie oświadczenie złożyć. Co ja w takiej sytuacji
miałabym zrobić?
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Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, po pierwsze, padło zapewnienie,
że ustawa nie dotyczy osób niepełnoletnich czy dzieci
niepełnoletnich. Ja powtarzam tu to, co padło podczas
posiedzenia komisji. A jeśli chodzi o…
A, przy okazji, skoro pan mówi o osobach mieszkających razem, to ja zwracam uwagę, że chodzi tu
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– i o tym też była mowa na posiedzeniu komisji – nie
tyle o osoby mieszkające razem, ile o, cytuję, „osoby
pozostające we wspólnym pożyciu”. Jest to pojęcie,
które, jak wyjaśniono, występuje już w prawie i dotyczy osób zamieszkujących razem, będących we
wspólnocie ekonomicznej i emocjonalnej, o ile dobrze
pamiętam – bo tak z pamięci to przywołuję – a to
przecież znaczy coś konkretnego. A zwłaszcza chodzi
tu o to, że pojęcie to występuje, jak mówię, w innych
przepisach, o czym zresztą była mowa podczas wyjaśnień w czasie prac komisji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Pan senator Pociej, potem pani senator.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Tak, tylko żeby już nie męczyć pana senatora
Radziwiłła, chciałbym zadać pytanie sprawozdawcy
większości…
(Głos z sali: Mniejszości.)
Aha, tak, to mniejszość. Przepraszam, sprawozdawcy mniejszości.
Skoro pan senator jest sprawozdawcą mniejszości, to rozumiem, że pan senator głosował za tym
„wspaniałym” rozwiązaniem. Chciałbym więc zapytać o następującą sytuację. Skoro my mamy w tych
oświadczeniach majątkowych ujmować majątek dzieci, to chciałbym się o coś zapytać.
Jeżeli moje dziecko jest zamężne bądź żonate, ale
pozostaje w rozdzielności majątkowej ze swoim małżonkiem – chciałbym to wiedzieć, Panie Senatorze,
chciałbym, żeby pan mi odpowiedział, bo głosował
pan za tą ustawą – to czy ja mam zgłaszać majątek
odrębny żony mojego dziecka? No bo rozumiem, że
od tej chwili, jeżeli przegłosujemy tę ustawę, będę
musiał zgłaszać również… Jeżeli ja pozostaję w rozdzielności majątkowej ze swoją małżonką, to będę
musiał to zgłosić. Czy będzie trzeba zgłaszać również
majątek odrębny żony bądź męża dziecka?

Senator Leszek Piechota:
Szanowny Panie Senatorze, chciałbym dwie rzeczy
sprostować i wyjaśnić. Nie miałem okazji głosować
za, bo do tego głosowania nie doszło. Stąd wniosek
mniejszości. Pierwsze głosowanie było nad odrzuceniem. Nie głosowałem za, głosowałem przeciw.
(Senator Aleksander Pociej: Ale głosował pan
przeciw.)
To jest zasadnicza kwestia.

Pan jako prawnik wie, do czego się sprowadza
rola sprawozdawcy. To jest przedstawienie tego, co
działo się na posiedzeniu. Rozumiem, że pana pytania są zasadne. Chciałby pan wyjaśnienia z mojej
strony, a więc mojego prywatnego stanowiska w tym
względzie. Ja co najwyżej mogę się odnieść do tego,
czy w trakcie składania wniosku mniejszości toczyła
się w tym zakresie jakaś dyskusja. Nie było żadnej
dyskusji w trakcie składania wniosku mniejszości.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ale oczywiście postaram się w tej jednej kwestii… Ja sprawozdaję tylko
tę jedną kwestię.
(Senator Aleksander Pociej: Nie, nie. Ja…)
Sprawozdanie dotyczy złożonego wniosku i ewentualnie tego, co było na posiedzeniu. Pytania, które
dotyczą interpretacji przepisów i jasności tych przepisów… Prosiłbym o zadawanie ich przedstawicielom
rządu, projektodawcom.
(Senator Aleksander Pociej: Chciałbym dopytać…)
Ale pozwolę sobie zacytować pewien fragment,
jeśli mi pan pozwoli, w odniesieniu do pana pytania.
Myślę, że to powinno być… „Ustawa wprowadza
obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczących nie tylko majątku osobistego oraz majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową osoby
zobowiązanej do złożenia oświadczenia, tak jak
w obowiązującym stanie prawnym, ale także – czytam pkt 2 – majątku osobistego i objętego małżeńską
wspólnością majątkową”… Myślę, że ta odpowiedź
po części rozwiewa pana wątpliwości. Tyle mam do
powiedzenia w kwestii zadanego pytania.
(Senator Aleksander Pociej: Czy ja mogę dopytać,
Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator kontynuuje. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Ja akurat nie mam wątpliwości co do tego, że
przepis, który panowie znaleźliście we 2, dotyczy
małżonka.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie, dzieci.)
Dzieci?
(Senator Konstanty Radziwiłł: Tak.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dzieci.)
Jest? Aha. Czyli to obejmuje również… Czyli odpowiedź jest taka, że…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie.)
Że nie obejmuje?
(Senator Konstanty Radziwiłł: Odpowiedź na pana
pytanie brzmi „nie”.)
Nie obejmuje?
(Senator Konstanty Radziwiłł: Tak.)
Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Sądzę, że pan…
(Senator Leszek Piechota: To pytanie do mnie?)
Tak. …Że pan chyba mi nie odpowie. Być może
strona rządowa będzie tutaj miała coś do powiedzenia. Mianowicie, czy nie rozpatrywaliście takiej możliwości, żeby z mocy prawa przewentylować wszystkich senatorów, a także ich rodziny? Wrócilibyśmy do
dawno minionego czasu i nie byłoby problemu. My
nie mielibyśmy problemu z oświadczeniem majątkowym, bo odpowiednie służby same wszystkiego by
dociekały. Nie myśleliście o czymś takim?
(Senator Leszek Piechota: Pani senator, czy mogłaby pani zdefiniować słowo „przewentylować”?)
(Wesołość na sali)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Sztuczne oddychanie, wentylacja.)
Powiem, skoro pan nie rozumie. Przejrzeć nasze
dochody, przejrzeć nasze powiązania rodzinne. Tak
się kiedyś robiło. Nie było to proste…

Senator Leszek Piechota:
Pani Senator, oczywiście. Padały różne sugestie,
dotyczące różnych rozwiązań, które mogłyby w przyszłości tę ustawę jakby polepszyć. Ministerstwo
potwierdziło, że może w perspektywie… Na dzień
dzisiejszy to jest jakby najlepsze rozwiązanie, takie,
które daje transparentność. Oczywiście pewne wątpliwości, które się pojawiają, dotyczyły także wcześniejszych rozwiązań, ale mimo to udaje nam się jako
osobom publicznym wyegzekwować w ramach tego
oświadczenia w miarę rzetelną informację. Jest tu takie przesłanie, że w pozostałych przypadkach będzie
tak samo. Myślę, że taka była intencja ministerstwa.
Zostało to w przestrzeni Senatu uznane za zasadne
i logiczne. No, ale sam wniosek padł taki, aby je odrzucić. I nie znalazło to potwierdzenia w głosowaniu.
Dlatego złożony został przeze mnie i kilku senatorów
Prawa i Sprawiedliwości wniosek mniejszości, żeby
jednak tę ustawę przyjąć bez poprawek. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze…
(Senator Leszek Piechota: Do mnie, tak?)
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Do pana senatora Piechoty oczywiście, bo pan jest
sprawozdawcą. Proponuje pan przyjęcie tej ustawy
bez poprawek. W związku z tym chciałbym, żeby
pan wyjaśnił, czy dyskutowano nad tym, co znaczy
pojęcie „wspólne pożycie z posłem lub senatorem”?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Uczucia…)
Czy, załóżmy, no, wspólne pożycie…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Z elementem uczuciowym.)
(Senator Leszek Piechota: Tak.)
Dyskutowano?
(Senator Leszek Piechota: Tak, ten temat był…)
To proszę mi wyjaśnić, co to znaczy.)
(Senator Leszek Piechota: Oczywiście.)
Bo ja rozumiem, co to znaczy „wspólne gospodarstwo”, że się jest we wspólnym gospodarstwie.
A wspólne pożycie?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale z elementem
uczuciowym…)
Proszę mi powiedzieć, co to znaczy. Ile razy trzeba
pożyć, w jakim okresie itd.… (Wesołość na sali)
No, będziemy przecież w związku z tym, czy napiszemy prawdę, podlegali kodeksowi karnemu. Tak
więc te sformułowania są bardzo ważne. One muszą
być ścisłe.

Senator Leszek Piechota:
Padały wątpliwości w zakresie tego pojęcia.
Ze strony ministerstwa padło oświadczenie, że to
pojęcie ma już swoją wykładnię prawną w wyrokach sądu i już w legislacji funkcjonuje. Tak że już
nikt się bliżej nie dopytywał, jak dokładnie należy
to interpretować, uznano tę wypowiedź za w pełni
kompetentną. Pytanie padło ze strony pana senatora
Dowhana. Inni senatorowie nie mieli wątpliwości.
Ja się nie poczuwam do obowiązku wyjaśniania, jak
ja to rozumiem. Jak rozumiem, to pojęcie już w systemie prawnym funkcjonuje.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja zapytam oczywiście pana ministra. Jak rozumiem, on to wyjaśni. Bo
ja też mam tutaj… No, mogę mieć różne definicje.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To w dalszej kolejności, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak.)
Teraz pan senator Pociej.
(Senator Leszek Piechota: Myślę, że próbę tego
wyjaśnienia przedstawił dość logicznie pan senator
Radziwiłł.)
Proszę bardzo, pan senator Pociej.
(Senator Bogdan Borusewicz: A pan senator
Radziwiłł jest w stanie wyjaśnić, Panie Sprawozdawco,
co oznacza „wspólne pożycie”?)
Proszę, Panie Senatorze.
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Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku, ja już przed chwilką odpowiadałem na to pytanie, tak więc dziwię się, że zadaje je pan
po raz drugi. Dokładnie, literalnie to samo pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: No, ale…)
Kodeks karny używa tego pojęcia i ono ma, tak
jak pan senator Piechota powiedział, liczne wykładnie, jest stosowane na co dzień, bo ono jest przydatne w różnych analizach, odpowiedzialności itd.
I oznacza – z pamięci przywołuję – wspólne zamieszkiwanie, wspólnotę interesów gospodarczych,
prowadzenie wspólnego gospodarstwa i wspólnotę
emocjonalną. No, takie jest… Jeszcze raz powtarzam,
to było wyjaśnione.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
I to się nie pojawia w prawie po raz pierwszy, nie,
to pojęcie już istnieje…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
…jest po prostu powtórzone.
(Senator Bogdan Borusewicz: I bez wspólnoty
emocjonalnej nie ma wspólnego pożycia?
Nie ma.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli mogą mieszkać razem, mieć wspólne interesy, prowadzić gospodarstwo…)
(Senator Aleksander Pociej: A jak się nie kochają?)
Panie Marszałku, no, taka jest definicja.
(Senator Bogdan Borusewicz:. Dziękuję.
Rozumiem. Zapytam…)
Jak rozumiem, to nie z samego prawa, tylko jakby
z rozumienia prawa… No, ale są komentarze, które na
to wskazują. Sam to zresztą sprawdzałem. Bo pan minister to wyjaśniał, ale jeszcze to sprawdzałem. W internecie łatwo jest przeczytać, co oznacza właśnie to
pojęcie. I ono oznacza właśnie to, co powiedziałem.
Każdy z tych 3 elementów musi być spełniony.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Jak gdyby stawiając kropkę nad „i” po tej ciekawej dyskusji, chciałbym tylko – zwracam się do obu
panów sprawozdawców – wyrazić zadowolenie, że
przynajmniej w zakresie penalizacji związki partnerskie, również jednopłciowe, w jakiś sposób, tylnymi
drzwiami, zostały tą ustawą zaakceptowane. I mam
nadzieję, że panowie zdajecie sobie sprawę, za czym
głosowaliście, przynajmniej w tym zakresie.
A moje pytanie akurat dotyczy czegoś innego,
dotyczy tego, co mamy w opinii. Czy była na ten temat dyskusja? I w jaki sposób udzielono odpowiedzi
na wątpliwości Biura Legislacyjnego? Otóż czytamy

tutaj: „Biorąc pod uwagę powyższe”, czyli wszystkie
argumenty, które Biuro Legislacyjne tam wskazuje,
„należy stwierdzić, że opiniowana ustawa nakłada na
osoby” ‒ na nas, na panów, na pana ‒ „obowiązane
do złożenia oświadczenia, sankcjonowany karnie,
obowiązek niemożliwy do spełnienia”. Oto przykład:
życie jest bogate ‒ bywamy w separacji, bywamy
pokłóceni. Mieliśmy tego przykłady, również z życia
osób publicznych pozostających wręcz w nienawistnych stosunkach ze swoimi małżonkami…
(Senator Władysław Komarnicki: Byłymi.)
Nie, obecnymi. Tak jest bardzo często, nawet na
tej sali mieliśmy takie przykłady i w Sejmie. I teraz
chciałbym się dowiedzieć, jak może pan senator złożyć… Co więcej, można się znienawidzić z dziećmi. Bywa tak. Doświadczenie życiowe wskazuje,
że bywa tak. Teraz chciałbym zapytać, skąd pan senator będzie mieć pewność, że informacja, którą daje
panu taka osoba, z którą jest pan w konflikcie, jest
prawdziwa bądź nie. Czy ta osoba według tej ustawy
ma jakąkolwiek sankcję za podanie nieprawdziwych
wiadomości? Czy małżonka bądź małżonek, który pozostaje w rozdzielności majątkowej, któremu
po prostu nie chce się chwilę pomyśleć i który złoży
panu takie oświadczenie… A pan je złoży i ono będzie nieprawdziwe. W jaki sposób może pan uniknąć
sankcji karnej? I to jest pytanie do obydwu panów.
Chciałbym usłyszeć odpowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, Panie Mecenasie, ja czuję się trochę zażenowany, ale tyle czasu,
ile pan zadawał to pytanie, zajęło mi to, żeby pod
adresem www.czasopisma.beck.pl, czyli na profesjonalnym serwisie prawniczym ‒ to pana specjalność,
a nie moja ‒ znaleźć informacje, że pojęcie osoby pozostającej we wspólnym pożyciu występuje w art. 115
§11 kodeksu karnego. Głupio mi pouczać pana na
ten temat, ale tak to jest. No i to właśnie czasopismo,
zacne czasopismo, które podaje pełną wykładnię,
mówi ‒ już teraz nie podam z pamięci, tylko przeczytam ‒ że określa się w ten sposób osobę, która
pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej,
w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi
duchowe, emocjonalne, fizyczne oraz gospodarcze,
wspólne gospodarstwo domowe. Nie ja to wymyśliłem, nie pan minister wcześniej, tylko to jest coś,
co funkcjonuje obecnie…
(Senator Aleksander Pociej: Ja mówiłem, że pogratulować, że to zaklepaliście.)
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I pewnie występując w sądzie, nieraz miał pan
do czynienia z tym pojęciem. No właśnie. A więc
opowiadanie ‒ przepraszam, Panie Marszałku ‒ jakichś facecji o związkach partnerskich po prostu jest
niestosowne i nie na miejscu. No jest mi aż troszkę
przykro w ogóle komentować pana wstęp do pytania,
bo to nie było pytanie. Ale muszę zareagować, bo po
prostu mamy do czynienia z poważną sytuacją i opowiadanie dowcipów chyba tu nie przystoi.
Jeżeli zaś chodzi o pana pytanie o sankcje w stosunku do tych osób ‒ małżonków, dzieci itd.…
Odpowiedź na pytanie o sankcje jest negatywna.
Nie ma żadnych sankcji.
Na pytanie o możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji oczywiście odpowiedź
jest taka, że nie ma takiej możliwości osoba składająca oświadczenie. Ale jeśli ma jakieś wątpliwości, to zgodnie z tym, co było powiedziane podczas
posiedzenia komisji, osoba oświadczająca powinna
złożyć odpowiednią adnotację. Jako podstawę takiego postępowania przytaczano to, że obecnie m.in.
senatorowie, ale również inne osoby z całej długiej
listy, składają oświadczenie dotyczące majątku własnego, a także majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową swoich żon czy mężów.
A z tego wynika, że w zasadzie, można powiedzieć,
ta nowa regulacja ma charakter nie jakościowy, tylko ilościowy. Rozszerzamy listę tych osób, które są
objęte właśnie tym oświadczeniem dotyczącym np.
senatora, ale zasada, że np. pana żona, z którą mógłby pan być w jakichś takich relacjach, o których pan
powiedział, czyli niedobrych relacjach, być daleko od
siebie… I tak ma pan obowiązek złożyć oświadczenie
majątkowe, które zawiera informację na temat jej
majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Podawano przykład, że… Np. pana żona bez
pana wiedzy może założyć w banku konto i nie będzie pan o tym wiedział – dzisiaj, w takim stanie
prawnym, jaki obecnie panuje. Ten problem nie jest
rozwiązany w żaden sposób, do którego pan zmierza, tzn. nie ma sankcji, jeśli chodzi o prawdziwość
podanych przez nią informacji – dzisiaj, pod rządami dzisiejszego prawa – nie ma możliwości sprawdzenia prawdziwości tej informacji, którą ona przekazuje panu, a którą wpisuje pan do oświadczenia
majątkowego.
Można więc powiedzieć, że proponowana sytuacja
nie różni się od obecnej jakościowo, tylko ilościowo,
tzn. oprócz majątku tej żony będziemy musieli wpisać
również majątek dzieci albo osoby pozostającej we
wspólnym pożyciu. I to jest tylko ta różnica. A zatem
można powiedzieć, że ta wątpliwość, o której pan
mówi, już występuje i to się nie zmienia.
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Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Dowhan…
(Senator Leszek Piechota: Pytanie było też do
mnie, ale ja podtrzymuję odpowiedź pana senatora,
że pod rządami obecnej ustawy ta regulacja także
funkcjonuje.)
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Sprawozdawca mniejszości wspominał, że ma być większa transparentność. Co to znaczy
„większa transparentność”? Czy ona jest teraz mała?
Kto się tego domaga? Czy były jakieś zastrzeżenia?
Na podstawie czego akurat dzisiaj, kiedy kończy się
kadencja, nakładamy ten obowiązek na nowych posłów i senatorów – częściowo też na ludzi, którzy tam
są wymienieni, oczywiście ich status się nie zmienia
i oni temu się poddadzą – tą ustawą? Co takiego się
wydarzyło, że nagle dzisiaj, za pięć dwunasta dyskutujemy o transparentności? To co, jej nie było przez
4 lata, 8, 10, 20 lat?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
To chyba jest pytanie bardziej do projektodawcy,
ale odpowiedź na to pytanie można przeczytać w uzasadnieniu ustawy.
Jeśli chodzi o to dzisiaj i za pięć dwunasta, to
wydaje mi się, że zawsze jest jakieś dzisiaj i jakaś za
pięć dwunasta. To nie jest czas ani jakiś szczególny,
ani w ogóle w żaden sposób wyjątkowy. Kiedyś różne sprawy trzeba regulować i akurat przyszedł czas
na taką regulację. A jesteśmy epatowani od czasu
do czasu różnego rodzaju doniesieniami, i to, bym
powiedział, ponadpartyjnymi, z różnych środowisk
politycznych, o majątkach, co do których są pewne
wątpliwości, czy zostały poprawnie zgłoszone, dotyczącymi nie tylko osób, które są zobowiązane do
podawania informacji, ale także tych osób bliskich.
Wydaje się, że to jest odpowiedź właśnie na ten problem. Zgodnie z tym, co deklaruje się w uzasadnieniu,
chodzi o to, żeby zapewnić większą transparentność,
a także wyeliminować ewentualne podejrzenia kierowane w stosunku do tych osób, które pełnią funkcje publiczne, oraz o stworzenie regulacji służących
potwierdzeniu, iż źródła pochodzenia uzyskanego
majątku, nie tylko tych osób, ale również osób z ich
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otoczenia, nie budzą wątpliwości. Dla mnie to jest
explicite odpowiedź na pana pytanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Rotnicka.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Rezygnuję z tego pytania, bo właściwie to cały czas jest to samo.)
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco – zwracam się
do pana senatora Radziwiłła – pan wymienił 3 przesłanki, które mówią, kto jest we wspólnym pożyciu.
Jest tam także przesłanka emocjonalna. Może pan mi
powie, jak można udowodnić tę przesłankę emocjonalną. Czy na ten temat rozmawialiście? Jak można
to udowodnić? To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Czy może być tak, że my będziemy składali dwukrotnie oświadczenie? Jeżeli ta
ustawa wejdzie dość szybko, to na koniec kadencji
będziemy musieli złożyć oświadczenie według starego systemu, a potem, po wejściu tej ustawy, trzeba
będzie złożyć drugie oświadczenie według nowego
systemu. Czy ja mam rację w tej kwestii, czy nie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Marszałku!
Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to wydaje się,
że skoro radzą sobie z tym karniści, ponieważ to
pojęcie występuje w kodeksie karnym, to poradzą
sobie z tym również osoby, które będą sprawdzać te
oświadczenia majątkowe. I poradzimy sobie także
my, osoby, które są tam wymienione, z ustaleniem,
czy w stosunku do danej osoby zachodzi ta potrójna
wspólnota, czy też nie zachodzi. Od tego trzeba zacząć. Myślę, że kwestia ewentualnego dowodzenia to,
jak wszyscy wiemy, dotyczy raczej sądu, do którego
ewentualnie ta sprawa trafi. I wówczas będzie trzeba
coś dowieść albo…
(Senator Bogdan Borusewicz: No, najpierw zapewne CBA…)
Słucham?
(Senator Bogdan Borusewicz: Najpierw CBA będzie…)
No tak, ale CBA nie nakłada kar, tylko ewentualnie kieruje sprawę do prokuratury.

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem, ale będzie dowodzić, że jednak te 3 przesłanki zachodzą.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie zadaje pan senator…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale tam było jeszcze
1 pytanie, o to, czy…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To przepraszam.)
Odpowiedź na drugie pytanie rzeczywiście jeszcze nie padła. To jest kwestia daty wejścia ustawy
w życie. W art. 9 ustawy jest zapis, który mówi,
że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia. Tak więc nie ma oczywistej i prostej
odpowiedzi na pytanie pana marszałka, bo to zależy
od tego, w jakim kształcie przyjmiemy tę ustawę dzisiaj, czy trafi z powrotem do Sejmu – w zasadzie nie
ma w tej chwili zgłoszonych poprawek, więc pewnie
nie – kiedy pan prezydent się nią zajmie, kiedy ją
podpisze i kiedy zostanie ogłoszona. I to było przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia komisji. Gdyby
tak się stało, że to wszystko, a zatem ogłoszenie,
a następnie 14 dni od ogłoszenia wypadnie jeszcze
w trakcie tej kadencji, która trwa, to tak, odpowiedź
jest taka, że będziemy musieli złożyć oświadczenia
majątkowe według zasad podanych w tej ustawie.
Jeśli to wypadnie już w następnej kadencji parlamentu, to obejmie tylko nowych posłów i senatorów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze… Nie wiem, który z panów senatorów będzie potrafił odpowiedzieć mi na to pytanie.
Dotyczy to kwestii oczywiście obrad komisji, ale ja
mam wątpliwości natury, powiedziałbym, logicznej.
Chodzi mianowicie o to, czy ktoś podnosił kwestię
dotyczącą nie tyle transparentności – bo jest oczywiste, że są patologie i że z tych patologii próbujemy
na różne sposoby legislacyjnie wyjść – co tego, że ta
zmiana legislacyjna powoduje 2 niebezpieczeństwa.
Pierwsze to jest to, o czym mówił pan senator Pociej.
To znaczy rzeczywiście sprawdzalność będzie po
stronie wymienionych tutaj osób, a de facto nie będzie
narzędzia, żeby ustalić, czy oświadczenie było prawdziwe, co jest pewną logiczną sprzecznością. Ale drugie niebezpieczeństwo wydaje mi się jeszcze większe.
Polega na tym, że wybrano tylko i wyłącznie dzieci
własne i dzieci małżonka. Dlaczego np. nie rodziców, dlaczego nie braci, siostry? Dlaczego nie ciocie?
Ja przepraszam, ale jaki jest, że tak powiem, zakres
możliwości ingerencji wewnątrzlegislacyjnej, tak
żeby osiągnąć efekt w postaci tego, żeby nie było pa-
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tologii, a jednocześnie żeby była sensowność logiczna? To jest pewna sprzeczność wewnętrzna. Chcemy
oczywiście, żeby nie było patologii, a z drugiej strony
wiemy, że legislatywa nie załatwia wszystkich możliwości, jeśli chodzi o występowanie patologii w życiu
publicznym. Czy ktoś zwrócił na to uwagę?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to wydaje mi
się, że ona była już wystarczająco przedyskutowana.
Jeszcze raz powtarzam, że według odpowiedzi pana
ministra w przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez te osoby, że tak powiem, zależne występujących u osoby składającej
oświadczenie powinno się umieścić jakąś adnotację
– przy podawaniu tych danych – że się nie jest tego
pewnym, że to jest według oświadczenia, że nie jest
to sprawdzone itd. Jeśli chodzi o sprawdzenie tego,
to zwracam jednak uwagę na to, że to wszystko będzie podlegało kontroli z urzędu – zarówno przez
naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego, który
prawdopodobnie, gdy będzie miał wątpliwości, będzie
się konsultował z naczelnikami urzędów skarbowych
osób, które są, że tak powiem, piętro niżej, jak i przez
Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tak więc wydaje
się, że sprawdzenie tego nie będzie nastręczało trudności. Jeżeli ta osoba w dobrej wierze poda informacje, co do których została wprowadzona w błąd, no to
ewentualne postępowanie w tym zakresie sprawę wyjaśni. Na ten temat była mowa na posiedzeniu komisji.
Jeżeli chodzi o tę drugą kwestię – nie wiem,
może pana senatora nie było, jak odpowiadałem na
to pytanie – to w zasadzie to już zostało wyjaśnione.
Gdzieś ta granica musi być postawiona. Czy ma być
postawiona w tym miejscu, gdzie ją zaproponowano,
czy też jeszcze dalej, to jest kwestia decyzji. Myślę,
że po prostu nie może być tak, że tej granicy w ogóle
nie ma. Prawda? Zawsze będzie pytanie, dlaczego
w tym miejscu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Pan senator Żaryn jak gdyby uprzedził moje pytanie. Też miałem na myśli bardzo bliską rodzinę,
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jaką jest chociażby rodzeństwo. Już nie mówię o rodzicach, do których chyba ma się największe zaufanie, jeżeli już rozpatrujemy to w tych kategoriach.
Czy nie uważa pan, że ta ustawa, jeżeli zostanie odrzucona, a ktoś, kto, jak tutaj państwo twierdzicie,
chce być bardzo transparentny… Nie ma chyba zakazu – prawda, Panie Ministrze? – aby do oświadczenia
dołączyć również informację o stanie majątkowym
dzieci, żony, szwagra, brata, rodziców. Jak ktoś chce
być bardzo kryształowy i transparentny, to może dołączyć tych oświadczeń tyle, ile chce, i sprawa się
zamknie. Tak? Całą listę…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
To w zasadzie nie było pytanie, a jeśli nawet był
tam znak zapytania na końcu, to na zasadzie: czyż
nie? Prawda? Retoryczne pytanie. Ja jestem sprawozdawcą tego, co było na posiedzeniu komisji, i mogę
powiedzieć, że nie padł wniosek o wprowadzenie
poprawki rozszerzającej listę osób wymienionych np.
o rodziców, rodzeństwo, przybrane rodzeństwo, teściowe, teściów, szwagrów. Nie padł taki wniosek, no
więc nie mam czego sprawozdawać w tym zakresie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Łuczak.

Senator Maciej Łuczak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie: czy według
pana wiedzy istnieją kraje w Europie, w których taka
ustawa funkcjonuje? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Takie pytanie padło. Ja nie zanotowałem niestety
tego, ale były…
(Senator Robert Dowhan: Jest jeden kraj, jeden.)
…wymienione jakieś nieliczne kraje, w których
różnego rodzaju regulacje w tym zakresie istnieją.
Zwykle dotyczą one węższego kręgu niż ten, który
jest zaproponowany tutaj.
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Czerwiński.

Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Senator Konstanty Radziwiłł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa dotyczy posłów, senatorów i pewnej
kategorii, nazwałbym to, prezesów urzędów centralnych. A co z radnymi wszystkich szczebli? Oni też
podlegają ustawie antykorupcyjnej. Dlaczego ich nie
zmusza się do ujawnienia majątku np. dzieci?

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
No, tu chyba odpowiedź może być tylko taka jak
poprzednio, tzn. zajęliśmy się takim kręgiem osób,
a nie innym. Można oczywiście go rozszerzyć, ale
rozumiem, że inicjatywa, którą podjęła Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, dotyczyła kręgu tych osób,
które są przedstawicielami tzw. centralnej władzy.
No i odpowiedź jest taka, że można oczywiście podjąć inicjatywę dotyczącą pozostałych osób objętych
obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych,
ale takiej inicjatywy ten projekt czy ta ustawa nie
obejmuje.
(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem, że…)
Na posiedzeniu komisji nie było w ogóle mowy
o tym.
(Senator Jerzy Czerwiński: …przesądzamy, że
w przypadku radnych transparentność już jest dostateczna, a korupcja mniejsza, tak?)
Nie, Panie Senatorze, to jest daleko idący wniosek. Po prostu tą sprawą się nie zajmowaliśmy.
Projektodawca tej ustawy uznał, że w tej chwili skupiamy się na takim kręgu osób, a nie na innym, ale
to nie znaczy, że nie można w przyszłości zająć się
innymi osobami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Już obiecuję, że ostatnie pytanie, ale nie chciałem
w 1 minutę streszczać się aż tak bardzo. To też pytanie
z gatunku logicznych. Mianowicie my, jako ludzie życia publicznego, jesteśmy zobowiązani do składania
oświadczeń majątkowych i mamy też pewne wyższe gwarancje bezpieczeństwa. Czy zauważono taką
sprzeczność, że wymienione tu osoby nie muszą być
ludźmi życia publicznego, a narażamy je na ujawnianie spraw, których one nie muszą w imię istniejących
praw, dotyczących właśnie np. bezpieczeństwa…

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Odpowiedź chyba dwojaka… Po pierwsze, w ustawie jest zagwarantowana anonimowość danych osób
– tych dzieci, żon, partnerów, prawda? – których majątków dotyczą oświadczenia. Oczywiście to trochę
zależy od rodziny. W mojej rodzinie anonimowość
będzie prawie pełna, bo tych osób jest dużo. Jeżeli
jest tylko jedna taka osoba, no to ta anonimowość
będzie mniejsza.
A druga odpowiedź dotyczy tego, co było przedmiotem dyskusji czy wyjaśnień ze strony pana ministra. To jest to, o czym już mówiłem, że w zasadzie ta
ustawa polega na zmianie ilościowej, a nie jakościowej, ponieważ dotychczas przynajmniej część tych
osób musiała zeznawać na temat majątku osobistego
żon i mężów, więc to nie jest… Ponieważ te sytuacje
rodzinne mogą być różne, to można sobie zupełnie
prosto uświadomić, że wątpliwość, o której pan senator mówi, występuje już w tej chwili. I ta trudność
związana, po pierwsze, z wprowadzaniem w błąd,
po drugie, z niechęcią do ujawnienia swojego majątku, po trzecie, z sankcjami, po czwarte, z prawdziwością tych danych, które są przekazywane, jeśli te
relacje są – no, jak by to powiedzieć? – nie całkiem
poprawne… Więc to już występuje i ta sytuacja się
nie zmienia. Również ta kwestia, o której pan senator
mówi, kwestia anonimowości… Bo można powiedzieć, że żyjąca oddzielnie żona senatora dzisiaj też
w zasadzie staje przed tymi samymi problemami.
Prawda? Jej majątek osobisty musi zostać ujawniony,
a nie jest ona chroniona w sposób szczególny – tak to
nazwijmy – bo nie jest osobą publiczną.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Senatorze, tak się przysłuchuję tej dyskusji i chciałbym tutaj tylko potwierdzić jedno, bo nie
wiem, czy dobrze rozumiem. Przeczytałem tę ustawę,
tak słucham pana wypowiedzi, słucham pytań kolegów i na początek mam pewną uwagę. Ja mam bardzo
poprawne relacje z moim teściem, a z ojcem – świętej
pamięci już – miałem doskonałe, ale nawet by mi do
głowy nie przyszło, żeby informować teścia o moim
stanie majątkowym. I jeśli ja dobrze rozumiem, to mój
pełnoletni syn… Inaczej: jako senator muszę złożyć
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oświadczenie dotyczące majątku mojego pełnoletniego syna, synowej, no bo majątku wspólnego również.
A jeśli moje dziecko wyśle mnie, że tak powiem,
na drzewo i powie „Ojciec, nie mieszaj się w nie swoje
sprawy”, to ja po prostu w deklarację, do tego oświadczenia wpisuję „brak informacji” i dalej nic się z tym
nie dzieje. Tak?
(Głos z sali: Tak.)
Nie sądzi pan, że to jest lekko fikcyjna ustawa?
Ja chciałbym wiedzieć, co się z tym dalej dzieje.
Nie widzę nic nadzwyczajnego w tym, że mój syn
mi odmówi tej informacji. Nawet nie bardzo mam
przestrzeń, żeby ją weryfikować, bo można chcieć
weryfikować, a on powie: „Nie, ojciec, nie powiem
ci. W ogóle nic ci nie powiem”. I co dalej?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo relacjonuję
to, co było na posiedzeniu komisji, i jako Sprawozdawca
komisji staram się zawierać w tym jak najmniej własnej argumentacji, bo to akurat nie jest miejsce, gdzie
powinienem występować z czymś takim. Prawda?
Ja relacjonuję pewne wątpliwości i odpowiedzi.
Ten temat, który pan poruszył, był już tutaj kilkakrotnie dyskutowany. Ja jeszcze raz przytaczam to,
co zostało powiedziane. To w taki sam sposób dotyczy
pana żony, tzn. gdyby między państwem była niezbyt
poprawna relacja, to ona może mieć osobne konto
i nie poinformować pana o nim, o jego stanie, może
pana wprowadzić w błąd, a mimo tego ma pan już
teraz, według obowiązujących przepisów obowiązek
umieszczenia tego w swoim oświadczeniu majątkowym. A zatem sytuacja co do zasady się nie zmienia.
Relacje między dorosłymi dziećmi i ich rodzicami
bywają również dobre lub złe, jak relacje między mężem i żoną czy mężami i żonami. I wydaje się, że to
jest bardzo poważna argumentacja. Odpowiedź jest
wspólna dla wszystkich. To jest koszt, który osoba
godząca się na to, żeby być w gronie sposób sprawujących władzę, co do których, jak wiadomo, istnieją
pokusy związane z różnego rodzaju nieprawidłowościami, zwłaszcza w obszarze korupcji, po prostu
bierze na siebie. Jeśli nie jestem w stanie wziąć na
siebie takiego kosztu, no to… W końcu nie ma obowiązku bycia senatorem, posłem, ministrem itd., itd.
Prawda? Jeśli ktoś czuje, że jego sytuacja majątkowa
jest niejasna, a relacje rodzinne są trudne albo ma na
koncie inne przykre rzeczy, o których nie chciałby,
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żeby dyskutowano, to po prostu nie powinien, jak to
się mówi, pchać się na afisz. To jest rzeczywistość,
której wszyscy doświadczamy. Jesteśmy odarci z prywatności i w pewnym sensie dotyczy to także naszych
rodzin. To jest dzisiejsza rzeczywistość. W jakimś
sensie to jest zgoda na to, krok w tym kierunku,
to idzie dalej, ale nie zmienia zasady.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pająk.
(Senator Przemysław Termiński: Panie Marszałku,
przepraszam, ja bym tylko chciał ad vocem…)
Ale… Proszę, pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. To jest ustawa z przedłożenia
rządowego. Tak?
(Senator Konstanty Radziwiłł: Tak.)
A jakie konkretnie ministerstwo wymyśliło ten
projekt? Które ministerstwo i który minister?

Senator Konstanty Radziwiłł:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ale to rząd
jest projektodawcą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja widzę poważną sprzeczność, jeśli chodzi o realizację tej ustawy,
co do której chcę zapytać pana, czy była dyskutowana.
Jeżeli dorosłe dzieci, czyli dorosły syn, córka, którzy
odpowiadają za siebie, mają powyżej 18 lat, odmówią
podania informacji co do majątku, to sytuacja jest jasna, wtedy wpisze się „brak danych”. Ale jeżeli takie
pełnoletnie dziecko poda nieprawdę, za co nie odpowiada, to senator czy poseł, który poda tę nieprawdę,
czyli to powieli, odpowiada z kodeksu karnego. Czy
dyskutowaliście na temat tej sprzeczności, o tej odpowiedzialności senatora i posła za dorosłe osoby?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ja mam wrażenie, że już mówiłem o tym, że według wyjaśnień złożonych przez pana
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ministra co do zasady w tego typu oświadczeniu, dotyczącym innych osób, osoba składająca oświadczenie odpowiada za wiedzę, a nie za fakty. To znaczy
jeżeli ma pan, krótko mówiąc – takie były wyjaśnienia – wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia
np. pana dorosłego dziecka, to powinien pan to zawrzeć w tym oświadczeniu jako informację dodatkową. Jako argument za takim rozwiązaniem było
podawane to, że również dzisiaj w oświadczeniach
majątkowych wielu osób publicznych znajdują się
takie adnotacje, które jakby wprost nie wynikają
z formularza, ale właśnie mają charakter uzupełniający. One jak gdyby opisowo pokazują, że mamy pewne
wątpliwości, np. co do różnych szczególnych sytuacji majątkowych, bo to jest np. spadek do podziału,
a jeszcze nie są podjęte jakieś ostateczne decyzje itd.
Po prostu należy to zgodnie z najlepszą swoją wiedzą
podać. Jednocześnie zwracam uwagę na to, że ani
urząd skarbowy czy naczelnik urzędu skarbowego,
ani Centralne Biuro Antykorupcyjne, ani też żaden
organ, np. marszałek Senatu, nie mają takiej władzy,
żeby sankcjonować osobę składającą oświadczenie.
Jeśli są wątpliwości co do jego prawdziwości, to ta
sprawa będzie po prostu prowadzona w zwykłym
trybie, w którym będzie miejsce na wyjaśnienia,
na dowodzenie, na składanie dowodów, o których
pan marszałek wcześniej już mówił, i w żadnym
wypadku żadną automatyczną karą albo wykluczeniem czy pozbawieniem funkcji to się nie skończy.
Takie były wyjaśnienia i wydaje się, że one są dość
racjonalne.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czyli – idąc dalej tym tokiem myślenia – trzeba
się zabezpieczyć. Gdy się podejrzewa, że dziecko
wprowadziło rodziców w błąd, trzeba się zabezpieczyć. Czy to oznacza, że trzeba donieść do CBA?
No bo jak się zabezpieczyć, Panie Senatorze?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy chce pan odpowiedzieć, Panie Senatorze?

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku, odpowiedź…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak się zabezpieczyć?)
…jest jedna: na ten temat nie dyskutowaliśmy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dobrze…)
To jest chyba za daleko idąca interpretacja.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Senatorze, ja bym chciał wrócić do tego
pytania, bo pan tak zręcznie odwrócił tę kwestię,
o odpowiedzialność osób publicznych, majątki współmałżonków. Zwracam uwagę na to, że w tej chwili
majątki współmałżonków deklaruje się wtedy, kiedy
są we wspólności majątkowej, a nie wtedy, kiedy są
w odrębnym majątku – to tak à propos – zaś w przypadku dzieci, synowej mówimy w ogóle o majątku
odrębnym. A moje pytanie jest proste i ja naprawdę
oczekuję prostej odpowiedzi: czy jeśli w tej deklaracji majątkowej wpiszę „brak danych”, to nie będzie
żadnych konsekwencji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
No takiej możliwości ustawa nie przewiduje,
więc…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ano właśnie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: No właśnie.)
(Senator Przemysław Termiński: Ale co znaczy
„nie przewiduje”? Jak mi nie poda danych, to przecież
nie będę wiedział. Mam zgadywać? Ja mam dzisiaj
taką sytuację życiową, że mój syn mieszka za granicą.
Co, mam detektywa wynająć, żeby sprawdził, ile on
ma samochodów? No, nie poda mi danych i koniec.
Co mu zrobię?)
Panie Senatorze, no…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie jest
jasne…)
…wracam jeszcze raz do przykładu, który podałem. Analogiczna sytuacja może wystąpić w tej chwili, pod rządami obecnie obowiązujących przepisów…
(Senator Przemysław Termiński: Przepraszam,
Panie Senatorze, nie może wystąpić…)
…gdyby tak się zdarzyło, że pana żona jest za
granicą, ma ileś samochodów i panu o tym nie powie.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Senatorze, nie może wystąpić, ponieważ
dzisiaj deklarujemy tylko majątek wspólny, a nie majątek odrębny. A rodzice z dziećmi nie tworzą majątku
wspólnego, tylko tworzą majątek odrębny.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Majątek… Również
majątek osobisty.)
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Więc proszę nie mieszać różnych pojęć…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Pana żona może
pójść do banku…)
Majątek osobisty to są moje majtki, za przeproszeniem, a nie majątek…

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Senatorze, pana żona…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze, proszę poczekać…)
…może pójść do banku i założyć swoje konto.
(Senator Przemysław Termiński: Pytam o prostą
sprawę.)
Pana żona może dzisiaj założyć swoje konto, wpłacić na nie bardzo dużo pieniędzy, nie poinformować
pana i pan, składając oświadczenie majątkowe, wpada
w tę samą pułapkę.
(Senator Przemysław Termiński: W zakresie majątku wspólnego. Ja…)
Nie, nie.
(Senator Przemysław Termiński: …tego nie kwestionuję. W zakresie majątku wspólnego – tak. A jeśli
ona założy konto, na którym będzie trzymała pieniądze jako majątek odrębny, to są to jej pieniądze
i one nie mają nic wspólnego z moim oświadczeniem
majątkowym.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, to już jest dyskusja…
(Senator Przemysław Termiński: Ja zadaję pytanie…)
…proszę się zapisać do dyskusji. Pytanie było
jasne…
(Senator Przemysław Termiński: Panie Marszałku,
ja bym chciał uzyskać odpowiedź na to moje pytanie.)
Odpowiedź została udzielona.
Następne pytanie – pan senator Czerwiński.
(Senator Bogdan Borusewicz: Za to będzie odpowiadał.)
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
No, dokonuje pan pewnego rodzaju – nie wiem,
jak to nazwać, żeby być szczerym, ale też delikatnym
– nadużycia. Otóż stanem normalnym w Polsce – ja
mówię o tym, ogólnie rzecz ujmując, ale są wyjątki
– jest taki stan, kiedy mąż mieszka razem z żoną i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Znajomość
majątku żony… no, trzeba być wyjątkowo niepozbieranym, żeby nie mieć świadomości co do tego, jaki
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majątek posiada żona, czy wspólny, czy podzielony,
czy osobisty itd. Tak że to jest stan typowy. Jednak
czymś innym jest – i tu stanem normalnym jest właśnie stan przeciwny – sytuacja, kiedy dorosłe dzieci,
które mają swoje własne życie, prowadzą odrębne gospodarstwo domowe. Ja podejrzewam, że gdybyśmy
tu teraz państwa przepytali, to większość z państwa
nie wiedziałaby, jakie są zasoby waszych dzieci.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Senatorze, pytanie, proszę.)
Pytanie jest takie: dlaczego te 2 kategorie utożsamiamy, skoro to są różne kategorie? Właśnie z tego
wynikają te wszystkie problemy, o których tu państwo
mówią. Być może z tego będzie wynikało też to, że
– jeśli chodzi o majątek dzieci żyjących, jak to się
mówi, na własnym, na swoim – wszyscy gremialnie
będą po prostu wpisywali: nie posiadam informacji.
Taki będzie efekt działania tej ustawy. Czy pan się
tego nie obawia?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Dyskutowaliśmy o tym i ja bez żadnego nadużycia
mogę podać wyjaśnienie, które do mnie osobiście
przemawia. No, bywa taka sytuacja, którą pan nazwał
nienormalną, kiedy małżonkowie jednak ukrywają
przed sobą jakieś części majątku, i to niestety jest fakt.
Mówię „niestety”, bo uważam – i tu się zgadzam z panem – że taka sytuacja jest niedobra, nieprawidłowa,
ale to się zdarza. To się zdarza i to wcale nie tak rzadko. Otóż na tej samej zasadzie, dlatego nazywam to
zmianą ilościową, a nie jakościową, w ten sam sposób
z jednej strony występują problemy, a z drugiej strony
brak jest problemów, jeśli chodzi o majątek tych innych osób. Wydaje się, że to wyjaśnienie jest słuszne,
a jednocześnie zwracam uwagę na to, że tutaj żadnej
automatycznej sankcji nie ma. Gdyby więc w toku
postępowania sprawdzającego prowadzonego przez
urząd skarbowy czy CBA okazało się, że informacje,
które zawarliśmy w oświadczeniu, są nieprawdziwe,
to po prostu będzie miejsce i czas na wyjaśnienia.
Wyjaśnienia, dlaczego tak się stało, kto kogo wprowadził w błąd. Faktem jest to, że ustawa nie przewiduje żadnej odpowiedzialności wobec takiej osoby,
czyli dorosłego dziecka, które podało nam fałszywe
informacje. To nie jest przewidziane. No, można by
wprowadzić jakąś poprawkę do tej ustawy, ale nikt
tego nie zaproponował. Tak więc stan jest taki, że to
my mamy pozyskiwać tę informację, a tamta osoba
nie ma obowiązku jej udzielenia ani udzielenia jej
w sposób prawdziwy. W związku z tym – tak sobie
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to wyobrażam – jeżeli ktoś udowodni, że właśnie tak
było, że został wprowadzony w błąd, to takiej osobie
oświadczającej krzywda się nie stanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Polskie państwo ma obowiązek prowadzenia polityki prorodzinnej, co wynika z konstytucji. Chciałbym
zapytać: czy te przepisy, które są projektowane, nie
powodują na szeroką skalę konfliktów rodzinnych,
a w związku z tym, czy nie są przeciwne zapisowi
konstytucyjnemu, czyli ochronie rodziny? (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
No, na ten temat nie było mowy podczas posiedzenia komisji, taki wniosek nikomu do głowy nie przyszedł. Mogę tylko powiedzieć, nawiązując do tego,
co powiedział pan senator Czerwiński na temat normalnego małżeństwa i nienormalnego małżeństwa,
przez analogię, że moim zdaniem jeżeli w rodzinie
wszystko gra, to nie będzie problemu z pozyskaniem
tych informacji, a jeśli jest inaczej, co się zdarza również w małżeństwie, no to mogą być problemy. Jednak
nie widzę tu powodów, żeby sądzić, że akurat pytanie o majątek, zadane synowi czy córce, spowoduje
konflikt w rodzinie. To już jest bardzo daleko idący
wniosek.

Jak najbardziej dotyczy, bo cały czas mówimy
o majątku wspólnym i odrębnym, a pan senator cały
czas, mimo że ja pytam o majątki odrębne dzieci,
uparcie opowiada o majątku wspólnym żony. No, jak
najbardziej dotyczy to pytanie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Więc proszę
ponownie sformułować to pytanie, Panie Senatorze.)
Pytanie jest właśnie takie. Pan senator twierdzi… Panie Senatorze, ja pana nie atakuję. Ma
pan niewdzięczną rolę bronienia słabej ustawy, ale
pan uparcie twierdzi, że to jest tylko rozszerzenie
ilościowe, a nie jakościowe. A ja zwracam uwagę,
że jest to rozszerzenie głównie jakościowe, bo dotyczy
ogromnego katalogu osób, które dzisiaj żyją gdzieś
na świecie. My jako posłowie i senatorowie mamy
składać informacje dotyczące ich majątków, mimo
że nawet nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Senatorze, pytanie… Proszę pytanie sformułować.)
Moje pytanie jest następujące: czy państwo dyskutowaliście o tym, że ta ustawa jest tak naprawdę
ustawą fikcyjną? Aż się prosi zauważyć, że 99% odpowie, że nie posiada wiedzy, albo napisze: brak danych.
Nie uważa pan, że ta ustawa będzie fikcyjną ustawą?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
No, mam wrażenie, że raczej wygłosił pan opinię, niż zadał pytanie. A tym pierwszym pytaniem
czuję się troszeczkę poruszony, bo to nie jest egzamin z prawa. Ja nie zdaję egzaminu, tylko składam
sprawozdanie z posiedzenia komisji. Wydaje mi się,
że troszkę niestosowne było to pierwsze pytanie.
Ostatnie pytanie było pytaniem z tezą, więc pozwolę sobie na nie nie odpowiadać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Termiński.

Pan senator Pociej.

Senator Przemysław Termiński:

Senator Aleksander Pociej:

Panie Senatorze, pan cały czas przytacza przykład żony, o której majątku my musimy mieć wiedzę.
Żebyśmy posługiwali się tymi samymi zestawami
pojęciowymi, może ustalmy na początek jedno. Czy
pan rozumie różnicę między majątkiem wspólnym
a majątkiem odrębnym, rozumianymi jako pojęcia
prawne? Czy pan rozumie tę różnicę?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie powinno dotyczyć przedmiotu obrad komisji.)

Cieszę się, że pan senator wygłosił to stwierdzenie
à propos egzaminowania, ponieważ wcześniej próbował pan przeegzaminować akurat mnie.
Ale chciałbym zapytać, czy była mowa na temat
takiej sytuacji. Jeżeli ten obowiązek obejmuje faktyczne wspólne pożycie, to czy tam jest zakreślony
jakikolwiek termin? Ile trzeba faktycznie współżyć?
Co zrobić z taką sytuacją, w której współżyjący wyprowadza się w grudniu, wraca w styczniu i współży-
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je w następnym roku? No, takie dosyć proste pytania
się nasuwają, bo jest po prostu bardzo łatwo obejść
tę ustawę. Czy ktokolwiek zadał to pytanie na posiedzeniu komisji?
I drugie pytanie. Pan senator tutaj wielokrotnie powiedział, że już dzisiaj jest tak, że jak żona
czegoś nie powie, to jesteśmy w takiej samej sytuacji. Następnie mówił pan, że jak ta ustawa wejdzie
w życie, to będziemy mogli się ekskulpować, pisząc,
że nie otrzymaliśmy takiej informacji.
Na bazie tego mam 2 pytania. Czy pan widział
w naszych… Bo twierdzi pan, że to są tożsame sytuacje, że nie powinniśmy specjalnie narzekać, bo już
z czymś takim mamy do czynienia. Czy pan widział
kiedykolwiek przez ostatnie 30 lat oświadczenie,
w którym jakikolwiek senator napisał, że nie dostał
takiej informacji? To po pierwsze.
Po drugie, czy zadaliście pytanie… No, pan tak
argumentuje, jak argumentuje. Czy na bazie dzisiejszych przepisów mogę w ogóle złożyć takie oświadczenie, że nie dostałem informacji?
A moje trzecie pytanie jest takie: gdzie w tej ustawie jest zapisane – jaki to jest dokładnie paragraf –
że można się ekskulpować stwierdzeniem: nie mam
bladego pojęcia, bo nie dostałem takiej informacji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze. Padły 3 pytania.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Zacznę od końca, żeby nie zapomnieć. Jeśli chodzi o tę ekskulpację, to oczywiście nie jest mi znane
żadne oświadczenie senatorskie z ostatnich 30 lat,
w którym senator oświadczyłby, że nie wie, jaki jest
majątek żony. Ale już nie byłbym taki pewien, czy
żaden senator składający oświadczenie, podający informacje w oświadczeniu…
(Głos z sali: Mógł się…)
Nie, nie mógł się nie pomylić. Mógł nie zawrzeć
informacji, która została ukryta przez jego żonę. Co
do tego już nie miałbym takiej pewności. Nawet raczej przypuszczam, że mogło się zdarzyć coś trochę
innego, to znaczy, że zdarzały się przypadki, w których żona senatora albo mąż pani senator ukrył jakiś
majątek, że coś nie zostało umieszczone w oświadczeniu pomimo przepisów, które obowiązują, że coś
się po prostu w takim oświadczeniu nie znalazło.
Myślę, że to mogło się zdarzyć. Sądzę, że gdyby…
Nie znam takiego przypadku, ale to nie jest kwestia
tego, że wiem, że tak nie było. Gdyby np. w wyniku
jakiegoś postępowania okazało się, że jakiś mają-
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tek został ukryty przed oświadczającym, to – jestem
o tym przekonany – w odpowiednim postępowaniu
sąd uznałby niewinność osoby, która oświadczyła
nieprawdę. Jestem o tym przekonany, bo nic mi nie
wiadomo o tym, żeby można było zostać wtrąconym
do więzienia za nie swoją winę. Ale to jest moje przekonanie. Prawda?
Jeżeli chodzi o pierwsze pana pytanie, dotyczące
nie współżycia, tylko osób pozostających we wspólnym pożyciu – bądźmy precyzyjni, tam są takie określenia – i nietrwałości związku, to były takie pytania.
Odpowiedź była bardzo prosta. Składamy oświadczenie w określonym dniu i w określonym dniu musimy
zeznać, ile środków wyrażonych w złotówkach albo
innej walucie posiadamy na koncie. Następnego albo
poprzedniego dnia ta ilość mogłaby być inna, ale tego
nie zeznajemy. Nawet jeśli dostaniemy w międzyczasie jakąś bardzo dużą wypłatę, to tego w oświadczeniu
majątkowym nie będzie. To się znajdzie dopiero w następnym oświadczeniu, jeśli, a może tak być, te pieniądze w międzyczasie nie wypłyną z naszego konta.
To jest możliwe i jest jakieś martwe pole, coś, o czym
oczywiście nie będziemy informować w oświadczeniach majątkowych. Jest to np. informacja na temat
pieniędzy, które, że tak powiem, przepłynęły przez
nasze konto. To jest możliwe. Analogiczna sytuacja
jest w przypadku osoby pozostającej we wspólnym
pożyciu. Jeśli taka osoba jest w dniu, w którym składa się oświadczenie, to trzeba na temat jej majątku
złożyć zeznanie. Jeśli w danym momencie nie ma
takiej osoby, to nie. To było przedmiotem pytania
i odpowiedzi podczas posiedzenia komisji.
(Senator Aleksander Pociej: Króciutko, Panie
Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator pytał i to już jest…

Senator Aleksander Pociej:
Nie, nie. À propos tego, co powiedział pan senator, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Jest cała
kategoria przestępstw nazywanych przestępstwami
formalnymi. Tam nie sprawdzamy winy, chęci itd.,
tylko badamy, czy coś jest prawdą, czy fałszem. I niestety również to przestępstwo…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale jesteśmy
przy pytaniach, Panie Senatorze.)
…będzie ewentualnie w tej kategorii. Tutaj nie ma
jak powiedzieć: zapomniałem, przepraszam bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jesteśmy przy pytaniach. Lista osób pytających
została wyczerpana.
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Dziękuję panom senatorom sprawozdawcom.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony wiceprezes
Rady Ministrów, pan Jacek Sasin.
Jest z nami obecny pan Tomasz Szczegielniak,
sekretarz Rady Ministrów, podsekretarz stanu.
Czy pan minister chce zabrać głos w omawianej
sprawie?
Proszę bardzo na trybunę.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na początku chciałbym podziękować panom senatorom sprawozdawcom za wyczerpujące odpowiedzi
na tak dużą liczbę pytań. Myślę, że one rzeczywiście wyczerpały zakres posiedzenia komisji. To były
dokładnie te same pytania, które były stawiane na
posiedzeniu komisji i na które były udzielone odpowiedzi. Pan senator bardzo precyzyjnie, dokładnie te
sprawy wyjaśniał.
Ja chciałbym tylko powiedzieć, dodać, że wnioskodawcą jest rząd, bo tu padło pytanie o to, które
z ministerstw jest wnioskodawcą. W przypadku gdy
projekt ustawy przychodzi ze strony rządowej, to
wnioskodawcą zawsze jest rząd.
Oczywiście główny przedmiot dyskusji na posiedzeniu komisji i tutaj to kwestia zakresu składanych
oświadczeń majątkowych, poszerzenia oświadczenia
majątkowego o dane dotyczące majątku osobistego
i objętego małżeńską wspólnością majątkową, dzieci
własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych
i osób pozostających we wspólnym pożyciu.
Jeśli chodzi o tę ostatnią kategorię, bo była dyskusja na ten temat, to chciałbym tylko dodać, potwierdzić to, co powiedział pan senator Radziwiłł. Jest
to już zawarte w przepisach prawa, w art. 115 §11
kodeksu karnego. Osoba pozostająca we wspólnym
pożyciu jest jedną z osób wymienionych jako osoby
najbliższe. Nie ma formalnej definicji, ale w tej sprawie wypowiadał się Sąd Najwyższy, który w składzie
7-osobowym 25 lutego 2016 r. stwierdził, że zawarty
w art. 115 §11 kodeksu karnego zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która
pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej,
w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi
duchowe, czyli emocjonalne, fizyczne oraz gospodarcze, czyli wspólne gospodarstwo domowe. Tak więc
myślę, że to jest doprecyzowane.
Oczywiście tu też były wątpliwości dotyczące
pozyskiwania wiedzy o majątku osób najbliższych.
No, ja mogę powiedzieć to samo, co powiedział pan

senator i czego dotyczyła dyskusja. Rzeczywiście to
może nastręczać pewnych trudności, ale – tak jak
powiedział pan senator – również teraz w przypadku
małżonków objętych wspólnością majątkową taka
sytuacja może mieć miejsce. I to nie musi dotyczyć
rodziny, w której małżonkowie nie żyją ze sobą. Jest
bardzo prosta sytuacja: mamy wspólne konto, żona
z jakichś powodów z tego konta bierze pieniądze,
wpłaca na inne konto, np. lepiej oprocentowane,
o którym mąż może nie wiedzieć. On tego nie widzi,
nie zapyta żony i wtedy składa w oświadczeniu majątkowym informację, która niekoniecznie jest zgodna
z prawdą. Ale ta kwestia jest badana przez naczelników urzędu skarbowego, sprawa jest wyjaśniana
i nie musi rodzić, i nie rodzi – o ile wiem, były takie
przypadki – żadnych konsekwencji karnych przewidzianych za złożenie oświadczenia majątkowego
niezgodnego z prawdą.
Jeśli chodzi o krąg osób taki, a nie inny, czyli
dzieci, generalnie dzieci, żonę i jej majątek odrębny,
i osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, to po prostu tak to zostało przyjęte. Rzeczywiście, tu zawsze
jest dylemat prawodawcy, gdzie postawić granicę, jak
skonstruować przepisy, co danym przepisem objąć.
W takim przypadku praktycznie zawsze mielibyśmy… No, trudno byłoby regulować coś prawnie.
Jeśli chodzi o wątpliwości, to myślę, że zostały one
na tyle, na ile oczywiście było to możliwe, rozwiane
na posiedzeniu komisji. Wydaje mi się, że tutaj też
pan senator Sprawozdawca w sposób dosyć precyzyjny wszystkie kwestie wyjaśniał. To tyle, jeśli chodzi
o wypowiedź z mojej strony.
Jeszcze raz chciałbym panom sprawozdawcom
serdecznie podziękować za trochę przejęcie na siebie
obowiązku wyjaśnienia tych przepisów.
Jeszcze tylko 1 kwestia, bo tutaj rzeczywiście…
No, wspomniane osoby najbliższe nie ponoszą z tytułu, o którym tu mowa, żadnej odpowiedzialności. Ale
to nie jest też tak, że jeżeli w złożonym oświadczeniu
majątkowym będzie napisane „według stanu wiedzy
pozyskanej od syna/córki”, to nie będzie to miało dalszych konsekwencji, bo ustawa wprowadza badanie
oświadczeń majątkowych przez urzędy skarbowe.
Oczywiście, nie ma takiego obowiązku, nie każde
oświadczenie majątkowe musi być badane, ale jest
taka możliwość. I mogą one również być sprawdzone
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. I w tym zakresie ustawa realizuje to, co jest celem ustawodawcy,
czyli zapewnienie transparentności i spowodowanie,
żeby co rusz nie pojawiały się jakieś informacje medialne, tylko… Do tego są powołane służby, które
takie zagadnienia weryfikują. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
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Proszę przez chwilę pozostać, ponieważ teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca pytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów chce się zgłosić?
Pierwszy zgłasza się pan senator Rybicki.
Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym pana zapytać o jedną
z kluczowych kwestii, która była poruszana podczas
pytań, a mianowicie o sytuację, w której zobowiązany do tworzenia oświadczenia złoży oświadczenie
oparte na oświadczeniu osoby spokrewnionej, np.
syna czy córki… A ja tylko przypomnę, że podpisując
oświadczenie majątkowe, deklarujemy: „Powyższe
oświadczenie składam świadomy/świadoma, iż na
podstawie art. 233 §1 kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności”. Prosiłbym, żeby pan nam przypomniał,
do ilu lat, i powiedział, jaka jest według pana ministra
odpowiedzialność osoby, która takie oświadczenie
składa, kiedy w wyniku badania przez CBA… kiedy
CBA stwierdza, że oświadczenie osoby zobligowanej… lub oświadczenie senatora, w dobrej wierze…
informacje, które podał, są oparte na oświadczeniach
dzieci… Jaka jest sytuacja posła i senatora, kiedy
takie okoliczności zajdą, jeżeli chodzi o jego odpowiedzialność karną?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Mam wrażenie, że odpowiedź na to pytanie została
udzielona.
(Senator Sławomir Rybicki: Nie.)
O tej odpowiedzialności karnej orzeknie ostatecznie sąd.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, po tej pana wcześniejszej wypowiedzi widać było, że pan się przygotował na te
pytania, bo pana odpowiedzi brzmią mniej więcej
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jak odpowiedzi pana senatora Radziwiłła, którego
ja podziwiam, że próbował przez godzinę za wszelką cenę bronić tego bubla legislacyjnego. Niemniej
jednak ja bym oczekiwał od pana odpowiedzi, jakie
konsekwencje mnie, jako senatorowi, grożą za to, że
wpiszę w rubrykę dotyczącą majątku mojego pełnoletniego syna i synowej „brak danych”.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Panie Senatorze, na to pytanie też udzieliłem odpowiedzi poprzednio.
(Senator Przemysław Termiński: A czy mógłby
pan powtórzyć, jakie to będą konsekwencje? Bo ja
chciałbym to usłyszeć. Chodzi mi o sytuację, w której
wpisuję „brak danych”, słowa „brak danych”.)
O konsekwencjach złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia orzeka sąd, a wcześniej badają to
odpowiednie służby. I, tak jak zresztą powiedział tu
pan senator, jeżeli są wątpliwości co do prawdziwości
złożonego oświadczenia majątkowego, sprawa zostaje
skierowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne do
prokuratury i następnie jest prowadzone odpowiednie postępowanie. I proszę też… No, pan chce mnie
wyręczać, czy chce, żeby…
(Senator Przemysław Termiński: Przyszedł pan
tutaj z ustawą, no to słuchamy.)
Panie Senatorze, oświadczenie, które pan składa,
jest oświadczeniem wiedzy. Również w dzisiejszym
stanie prawnym jest tak, że może pan złożyć oświadczenie wiedzy, które niekoniecznie będzie zgodne
z prawdą, i wtedy sąd orzeka… odpowiednie służby
sprawdzają, czy pan to oświadczenie złożył zgodnie
z prawdą. Jeżeli nabywają wątpliwości, to sprawa
jest kierowana na drogę normalnego postępowania
sądowego i sąd orzeka o tym, czy tak było, czy nie.
(Senator Janina Sagatowska: Dokładnie.)
(Senator Przemysław Termiński: Czyli sąd będzie
badał, czy miałem dane, czy nie miałem danych?)
Nie, sąd będzie orzekał, czy złożył pan oświadczenie zgodne z prawdą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam 2 pytania.
Pierwsze. Jeśli dziecko odmawia udzielenia danych, to czy może to być odmowa ustna, czy to może
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być odmowa pisemna? A jeżeli pisemna, to czy notarialnie potwierdzona, czy w jakiś inny sposób?
Drugie pytanie dotyczy szeroko rozumianej polityki wspierania rodziny, bo jednak to nie jest takie
łatwe rozszerzenie ze współmałżonka, z osoby najbliższej na innych. Ja np. kandydując do rozmaitych
organów władzy, zawsze pytałem żonę, czy się na
to zgadza, a nigdy nie pytałem swoich dzieci, nigdy.
Czy wobec tego nie mamy tu do czynienia z nadmierną ingerencją w stosunki rodzinne? Taką, która
będzie konfliktogenna. Jeżeli mam kilkoro dzieci,
a te dzieci są dorosłe i są związane z innymi osobami, mają mężów, żony itd., to włączamy w to naście
albo czasami, jak ktoś ma więcej dzieci, kilkadziesiąt
osób, które muszą wypowiedzieć się o swoich majątkach. To jest ogromna ingerencja w relacje rodzinne.
Czy państwo to rozważali?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Panie Senatorze, jeśli chodzi o odpowiedź na
pierwsze pytanie, to oczywiście wystarczy odpowiedź ustna, tak jak dotychczas jest w przypadku
składania oświadczeń majątkowych. Senatorowie czy
posłowie, którzy mają obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, co do majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową też nie uzyskują tych informacji w formie aktu notarialnego.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Głośniej.)
Jeśli chodzi o drugie pytanie, to wydaje mi się,
że odpowiedź została udzielona przez pana senatora. Decydując się na pełnienie określonych funkcji
‒ szczególnych funkcji, bo ta ustawa obejmuje osoby
pełniące najwyższe funkcje w państwie, w tym oczywiście też senatorów i posłów, którzy są emanacją
władzy ustawodawczej i są organem centralnym ‒
osoby te decydują się na pewnego rodzaju trudności
z tym związane, ale również mają z tego tytułu pewnego rodzaju uprawnienia. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, te pytania, które są powtarzane,
one drążą temat tej ustawy i drążą tę kwestię. Proszę
się nie dziwić, dlatego że to nas będzie dotyczyć, i to…

(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Ja się nie dziwię, Panie Senatorze. Odpowiadam.)
Dziękuję.
I także to, co pan tutaj mówi… Możliwe, że będziemy przedstawiali te wyjaśnienia jako wyjaśnienia
wątpliwości, które mamy, przed organami zajmującymi się tymi oświadczeniami. A więc… Bo nie tylko jest istotna litera prawa, ale także intencja i to,
co pan teraz mówi.
W związku z tym, Panie Ministrze, czy pan nie
widzi pewnej sprzeczności prawnej w sytuacji, kiedy
pełnoletnie dziecko poda nieprawdę, a rodzic podając
tę nieprawdę, może odpowiedzieć karnie? Czy pan
nie widzi tutaj takiej sytuacji, że rodzic odpowiada
za pełnoletnie dziecko? Bo tak może być. Przecież
zgodnie z obowiązującym prawem…
(Senator Sławomir Rybicki: Do 5 lat więzienia.)
Tak, zagrożenie: do 5 lat więzienia. Dziękuję.
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Dobrze. Czy już…)
Skończyłem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, pan minister.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Rozumiem, że ta sytuacja może dotyczyć nie
tylko dziecka, ale również małżonka, bo wtedy też
pan ponosi odpowiedzialność. Ja chciałbym tylko
zwrócić uwagę ‒ bo państwo senatorowie z Platformy
Obywatelskiej dokonują krytyki tego…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie.)
…że posłowie Platformy Obywatelskiej w maju
2019 r. złożyli projekt ustawy o zmianie ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i tam
też państwo posłowie wnoszą o rozszerzenie zakresu
składania oświadczenia majątkowego o majątek odrębny małżonka.
(Senator Bogdan Borusewicz: Małżonka tak, ale
nie dziecka, Panie Ministrze. I jeżeliby ta ustawa
przyszła tutaj, do Senatu, tobyśmy tak samo dogłębnie dyskutowali nad nią i zadawalibyśmy pytania,
dlatego że…)
Panie Senatorze, wydaje mi się…
(Senator Bogdan Borusewicz: No, to wszystko.
Zadałem pytanie…)
Wydaje mi się, że udzieliłem odpowiedzi na to
pytanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zadaje pan senator Dowhan.
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Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Kilka razy padło stwierdzenie, wypowiedziane
między innymi przez senatora sprawozdawcę, pana
Radziwiłła, że nie wpisujemy majątku dzieci poniżej
osiemnastego roku życia. Czy może mi pan wskazać
przepis w ustawie, który się do tego odnosi? Bo nie
mogę tego znaleźć. Wertuję, wertuję…

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Tu oczywiście trzeba to doprecyzować, że jeżeli
jest taki majątek, to powinien być wpisany.

Senator Robert Dowhan:
No nie, Panie Ministrze, albo tak, albo nie. Tutaj
mówi się, że się nie wskazuje, ale nic się nie mówi…
Jeśli ja nie wskażę… Np. dziecko ma skarbonkę, dostało na komunię jakieś pieniądze, i jeśli ja tego nie
wskażę, to jest problem.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie chodzi o skarbonkę. Może mieć spadek.)
No, może mieć spadek, np. po dziadku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Może nie zbiorowo te pytania… Proszę pojedynczo.
Czy pan minister chce uzupełnić odpowiedź?
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Nie, dziękuję, już odpowiedziałem.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Kolejne pytanie zadaje pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Ja chciałabym nawiązać do wypowiedzi pana senatora Szymańskiego, który bardzo słusznie zauważył, jakie konsekwencje możemy mieć, kiedy mamy
do czynienia z kilkorgiem dzieci.
Ale właściwie chciałabym też podzielić się opinią,
że w przypadku tejże przedłożonej ustawy widzę
pewną działalność pozorną, która ma przykryć pewną działalność osób związanych z obecną formacją
rządzącą, tj. pewne nieuczciwości, zatajenia niektórych spraw finansowych… I to dotyczy zarówno prezesa Rady Ministrów, jak i obecnego prezesa NIK.
Dotychczas nie było takich problemów, podobnie jak
w kwestiach związanych z ustawą HEAD.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator,
o pytanie proszę.)
Ale ja właśnie pytam, dlatego że…
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(Wicemarszałek Michał Seweryński: Na razie nie
ma pytania.)
Nie byłoby takiej sytuacji, gdyby była uczciwość
ze strony osób, które takie oświadczenia majątkowe
składają. I nie byłoby tej dyskusji. Panie Ministrze,
proszę to przyjąć do wiadomości. I proszę powiedzieć,
czy tak jest, czy jest inaczej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Pani Poseł, to jest opinia. Trudno mi się do tej
opinii ustosunkować.
Ale jeśli chodzi o wątpliwości w kwestii składania
oświadczeń, to ja mogę wymienić np. byłego posła,
pana Sławomira Nowaka, co do którego nawet sąd
orzekał o winie, a wczoraj została ogłoszona informacja, że zrezygnował on z pełnienia funkcji. A kilka
tygodni temu ukraińska agencja do spraw walki z korupcją poinformowała, że Sławomir Nowak w swojej
deklaracji majątkowej z 2017 r. nie uwzględnił 189 tysięcy hrywien, czyli równowartości ok. 30 tysięcy zł.
Oczywiście podaję to jako informację zaczerpniętą
z mediów. Jeśli chodzi o inne przypadki, to przypomnę np. przypadek byłego ministra sportu, pana
Andrzeja Biernata, i wątpliwości związane z zakupem przez niego działki, na którą nie było pokrycia
w majątku, a która została przepisana na rzecz córki. No, były różnego rodzaju wątpliwości związane
ze składaniem oświadczeń majątkowych. I m.in.
w celu pozyskania transparentności co do tego wnioskodawca przedłożył ten projekt.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani senator chce kontynuować?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)
Następne pytanie? Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Tak bardzo się pan minister ożywił w tym momencie…
Ale ja chciałabym powiedzieć jeszcze jedno.
Nasze oświadczenia majątkowe są jawne. Czy pan nie
uważa, że jeśli w tychże oświadczeniach będziemy
podawali, ile majątku mają nasze dzieci, to właściwie
nasi obywatele będą dochodzili do informacji, które
nie powinny być publicznie dostępne? Przecież nasze
dzieci to odrębne pełnoletnie osoby, mające już swoje
gospodarstwa domowe, swoje dzieci, swoje rodziny.
I to jest po prostu nieuprawnione…
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Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie jest jasne.
Proszę, pan minister udzieli odpowiedzi.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Jeśli chodzi o dane osobowe dzieci, to one oczywiście są zanonimizowane. No, taką decyzję podjął
ustawodawca, że oświadczenie majątkowe w pełni,
czyli także część A, dotycząca majątku osobistego
i objętego wspólnością małżeńską, jak również część
dotycząca majątku osób najbliższych, ma być jawne.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Kto teraz zadaje pytanie?
Pan senator Komarnicki. Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, jesteśmy tutaj już drugą godzinę
i część senatorów zadaje z niedowierzaniem pytania.
Trafiliśmy na coś, z czego prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości rozsądni ludzie, być może nasi
następcy, się wycofają. Ja uważam, że to jest wstydliwa ustawa.
Moje pytanie do pana jest takie: czy rząd ma
wiedzę, czy jest jakiś kraj na świecie, a zwłaszcza
w Europie, który ma podobne ustawy jak ta, którą
państwo proponujecie teraz?
(Senator Robert Dowhan: Tak, jeden – Węgry.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, pan już zadał pytanie?
(Senator Władysław Komarnicki: Tak.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
To poproszę jeszcze pana senatora Aleksandra
Pocieja…
Chwileczkę, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, pan też zadaje pytanie. Tak?
(Senator Aleksander Pociej: Tak, tak.)
Proszę bardzo.
(Senator Aleksander Pociej: Do tej pory było po
jednym pytaniu, dlatego…)
No tak, ale ja zmieniłam…

Senator Aleksander Pociej:
Tak, oczywiście, każdy z marszałków ma swój…
Panie Ministrze, pan wielokrotnie… Wcześniej
pan senator Radziwiłł, powołując się na pana słowa,

mówił tak: dzisiaj mamy taką oto sytuację, że jest
niepewność… I mamy taką niepewność. Tymczasem
zamiast popracować, żeby tę niepewność usunąć, państwo rozszerzacie ją. Ten argument doprowadza mnie
do szału, bo państwo nie powinno… My powinniśmy
działać zgodnie z jasnymi regułami, a my tworzymy
pułapki po to, żeby ktoś mógł nas w nie wepchnąć.
I dlatego uważam, że to jest straszny argument, ten,
którego używacie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie Senatorze.)
Pytanie moje jest takie. Jeżeli dobrze zrozumiałem… Nie chciałbym tutaj wejść w jakąkolwiek
polemikę z panem senatorem Radziwiłłem, ale pan
senator, powołując się na… Pan minister był na posiedzeniu komisji. Tak?
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Tak.)
Pan senator Radziwiłł, powołując się na informacje uzyskane od rządu, powiedział, że jeżeli nie
uzyskam tej informacji od dziecka albo od małżonki,
no to w jakiś sposób mogę swoją sytuację wyjaśnić,
że nie wpisałem… Odpowiadając już wcześniej na
podobne pytanie, pan minister powiedział tak: sąd
to rozważy.
(Senator Przemysław Termiński: To było moje
pytanie.)
Panie Ministrze, należałoby uczciwie przedstawić
nam sprawę, tak jak tutaj rozmawiamy, i powiedzieć:
jeżeli wpiszecie, że nie wiecie, to idziecie do sądu…
(Rozmowy na sali)
Oczywiście, że tak, ponieważ organ… Pan powiedział, że sąd to rozstrzygnie. Czyli nie ma obowiązku, żeby przesłać… W takim razie to jest do kosza
ustawa, ponieważ każdy może napisać: nie dostałem
informacji. Ona nie będzie działała. To jest nieprawda, że… Czy może pan tu zagwarantować, że wpisanie „nie wiem, nie dostałem informacji od dziecka” doprowadzi do tego, że ja nie będę pociągnięty
do odpowiedzialności karnej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński. I pan minister będzie odpowiadał na pytania. Jeszcze pan
Szymański się zgłasza…

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze.
Pierwsza sprawa dotyczy zakresu podmiotowego.
Pan także reprezentuje wnioskodawców, nie tylko…
Przepraszam, nie wnioskodawców, tylko projektodawców tej ustawy. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego
wyjęto z tego zakresu radnych. Czy dlatego, że ich
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jest dużo? Dlaczego ten zakres podmiotowy co do
zaostrzenia przepisów dotyczy tylko wybranych kategorii osób, a nie wszystkich tych, którzy podlegają
ustawie antykorupcyjnej? To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Dokonujecie państwo zasadniczego wyłomu – to jest jednak zmiana jakościowa, a nie
ilościowa. Kimś innym są osoby mieszkające ze mną
w moim gospodarstwie domowym – dzieci, nawet
dorosłe dzieci, żona – bo jeśli prowadzimy wspólne
gospodarstwo domowe, to jesteśmy w stanie wiedzieć
o swoich dochodach, przynajmniej przy zachowaniu
należytej staranności, a kimś innym są dorosłe dzieci,
które prowadzą osobne życie w innych miastach, z którymi się spotykamy na święta, sporadycznie. No, to już
zależy od jakości stosunków rodzinnych, czy wiemy
i ile wiemy o ich sytuacji materialnej, czy chcemy wiedzieć do końca wszystko. Już nie mówiąc o tym, że są
jeszcze osoby, np. we wspólnym związku, z dzieckiem,
które, no, mogą mieć swój majątek własny…
Pytanie jest takie: w których ustawach w Polsce
jest oddziaływanie osób, które prowadzą inne gospodarstwo domowe, na stan majątkowy osób w danym
gospodarstwie, w innym… Nie wiem, czy jasno się
wyraziłem. Które ustawy w Polsce, np. z zakresu
pomocy społecznej itd., uwzględniają stan majątkowy
osób, które są w innym gospodarstwie domowym,
żyją odrębnie od danej osoby?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Jeśli chodzi o tę niepewność… Ja nie mówiłem
– zwracam się do pana senatora Pocieja, może od tego
zacznę – o niepewności, tylko relacjonowałem stan,
jaki jest obecnie. I proszę mnie nie wyręczać i nie kazać mi wyręczać sądu. Moja odpowiedź w zakresie
odpowiedzialności przed sądem była w określonym
kontekście. Nie mówiłem nic takiego, że jeżeli zostanie
wpisana informacja, że ktoś złożył oświadczenie w danym zakresie według swojej wiedzy, to automatycznie
sprawa może trafić na drogę postępowania karnego.
Jeśli chodzi o kraje… No, np. na Węgrzech osoba
zobowiązana i jej krewni, osoby wspólnie zamieszkujące w gospodarstwie domowym muszą wypełniać formularz oświadczenia majątkowego załączony
do ustawy.
(Głos z sali: Ale…)
No, było pytanie, jak jest w innych krajach. Na
Litwie małżonkowie osób piastujących określone
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funkcje… Jeśli chodzi o ich majątek, też trzeba składać oświadczenie majątkowe. Podobna sytuacja jest
również na Słowenii. Sprawą trzeba się zająć, jeżeli jest
przenoszenie majątku lub dochodu na członków rodziny w celu uniknięcia określonych przepisami sytuacji.
Jeśli zaś chodzi…
(Głos z sali: Bardzo dziękuję, że pan odpowiedział,
Panie Ministrze, bo tutaj pewien obraz…)
Jeśli chodzi o pytanie, dlaczego nie ujęto tutaj radnych… No, zdecydowano się na taki, a nie inny katalog osób, już w tym zakresie udzielałem odpowiedzi,
jak również udzielał odpowiedzi pan senator. Są to
osoby piastujące najważniejsze funkcje w państwie,
w tym również posłowie i senatorowie, jako że pełnią
oni bardzo istotne z punktu widzenia politycznego,
państwowego i społecznego funkcje.
W których przepisach jest oddziaływanie osób
najbliższych na sytuację danej osoby? No, chociażby
w przepisach kodeksu karnego. Tam jest określone,
kto jest osobą najbliższą. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Tak, Panie Senatorze?
(Senator Władysław Komarnicki: Ja chciałbym
zadać pytanie.)
Ale jest kolejka, Panie Senatorze.
(Senator Władysław Komarnicki: Oczywiście.
Ja się zgłaszam.)
Dobrze. Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Termiński.
Proszę bardzo.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, pana kolejne wypowiedzi świadczą o absolutnym braku szacunku dla tego kraju. Pan
senator Komarnicki pyta pana, w którym państwie
dzieci, zięciowie, synowe… a pan odpowiada, że na
Litwie współmałżonek musi składać.
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Ale…)
No, pan cały czas próbuje po prostu grać z nami
w wariata.
Ja przejdę do pytania, bo to była moja uwaga.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie, opinie będziecie państwo mogli wyrażać w dyskusji.
Proszę o pytanie.)
Pytanie jest następujące. I jest ono kontynuacją
pytania pana senatora Dowhana, z którego również
wywinął się pan zwinnie niczym wąż, tak żeby nie
odpowiedzieć na to pytanie. Wcześniej, w sprawozdaniu komisji, zostało wyraźnie powiedziane, że nie trzeba składać oświadczenia w zakresie
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majątku posiadanego przez niepełnoletnie dzieci.
No i teraz moje pytanie jest takie: czy uważa pan,
że jest logiczne, że nie składamy oświadczenia o niepełnoletnich dzieciach, za które ponosimy odpowiedzialność, a mamy składać o dzieciach pełnoletnich,
za które nie ponosimy odpowiedzialności? Czy
uważa pan, że to jest logiczne? Czy to jest zgodne
ze sposobem stanowienia prawa w tym kraju?

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Ustawa jest precyzyjna, mówi o majątku dzieci.
Tu nie ma mowy o niepełnoletnich dzieciach. Mówi
o majątku dzieci, bo rzeczywiście dzieci niepełnoletnie też mogą mieć majątek, który jest zarządzany
przez opiekunów prawnych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, bardzo dziękuję.
Pan senator Dowhan. Proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
No właśnie, dlatego o to pytałem. Przewertowałem
tę ustawę kilka razy, bo jestem członkiem tej komisji,
i nie znalazłem zapisu o dzieciach, więc byłem bardzo
zdumiony, że jak syn ma majątek, a brakuje mu 1 dnia
do pełnoletności, no to…
(Senator Konstanty Radziwiłł: To moja wina…)
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Nie, Panie Senatorze, to nie jest kwestia…)
A jednak pan dzielnie walczył, Panie Ministrze.
Moje pytanie jest takie. Ja panu zadałem to
pytanie… Myślę, że pan odrobił lekcje, bo zadałem je wczoraj na posiedzeniu komisji. Wiadomo,
że składających oświadczenia w Polsce jest chyba
kilkadziesiąt tysięcy: różni radni miejscy i powiatowi, wojewodowie, prezydenci, wójtowie etc., etc.
Sprawdzaniem oświadczeń zajmują się urzędnicy,
przeważnie skarbowi. Zamiast wykonywać swoje
inne czynności, wertują, sprawdzają księgi wieczyste, piszą zapytania do banków. No, rozmawiam
z urzędnikami i oni mówią, że jak te oświadczenia
spływają 30 kwietnia, to dla nich zaczyna się horror,
bo muszą wertować w kółko te informacje, sprawdzać, wypisywać zawiadomienia, że ktoś się pomylił
o jakieś tam rzeczy. Czy jest informacja, ile to czasu
zajmuje? Ile osób, ilu urzędników nad tym siedzi?
Ale przede wszystkim jaki jest czas sprawdzania
tego wszystkiego?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański. Proszę.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi nie zawsze są modelowe. Wyobrażam sobie taką sytuację,
że dziecko albo dzieci odpowiadają, że nie podadzą
takiej informacji, ale potem, kiedy już jest wypełnione sprawozdanie, szantażują ojca albo matkę, którzy
są senatorami albo posłami, twierdząc, że powiedzą w sądzie czy we właściwym organie, że jednak
udzieliły tej informacji, a uzależniają to np. od tego,
jak ojciec czy matka będą głosować w konkretnych
sprawach.
(Senator Aleksander Pociej: Głosować albo się
zachowywać.)
Czyli w ten sposób możliwy jest wpływ na parlament poprzez dzieci, które szantażują rodziców.
Czy państwo przewidywali takie efekty tego prawa?
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Pani Marszałek, mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Jeśli chodzi o te statystyki, to nie znam takich statystyk. Myślę, że nie byłoby łatwe ich sporządzenie,
a na pewno nie jest to możliwe w 1 dzień. To tyle,
jeśli chodzi o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.
(Senator Robert Dowhan: Czy pisemnie może pan
minister odpowiedzieć?)
Udzieliłem ustnie odpowiedzi na to pytanie, więc
nie widzę potrzeby udzielenia jej pisemnie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dlaczego?)
Mówiłem, że takich statystyk nie znam. Pytał
mnie pan, czy mam takie informacje. Nie, nie mam.
No, to jest chyba udzielenie odpowiedzi na pytanie.
A odnosząc się do drugiego pytania… Panie
Senatorze, ciągle dyskutujemy o tej samej kwestii.
No, równie dobrze żona może pana szantażować,
że nie powie panu o całości majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, jeżeli pan nie zagłosuje
odpowiednio. To są pytania prowadzące już do absurdu, bo uzależnienie tego od głosowania na tę czy
na inną osobę, na tę czy inną partię, jest nie na miejscu. To można chyba raczej w kategoriach…
(Senator Antoni Szymański: Pani Marszałek, uzupełnię…)
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…żartu traktować, bo w taki sposób…
(Senator Antoni Szymański: Uzupełnię…)
…interpretując przepisy… No, wie pan, szantażować można z wielu powodów. Jest to zresztą przestępstwo, więc…

Senator Antoni Szymański:
Uzupełnienie. Nie chodziło mi o głosowanie na
tę czy inną partię, ale w konkretnych sprawach, np.
światopoglądowych. Wiemy, że niektóre ustawy
przechodziły większością 1 głosu. Niewiele potrzeba, żeby dziecko zaszantażowało rodzica i żeby ten
1 głos za albo przeciw przeważył.

Wicemarszałek Maria Koc:

Wracam do problemu, który poruszył wcześniej pan senator Szymański, problemu rodziny.
Otóż moim zdaniem tworzymy układ patologiczny.
Na czym polegający? Przed chwilą, w poprzednich
pytaniach wykazałem, jak łatwo obejść pozostawanie w tym wspólnym pożyciu, to, co dotyczy osób,
które pozostają we wspólnym pożyciu. Wystarczy
się wyprowadzić na miesiąc i pies z kulawą nogą,
nikt nie może do tego się przyczepić. Przepraszam
bardzo, ale jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał ten
system obejść, to wystarczy się rozwieść, pozostawać w tym wspólnym pożyciu, wyprowadzać się raz
w roku, w grudniu na miesiąc, wracać i wtedy można
nie składać żadnych deklaracji. Czy państwo w ogóle
pomyśleli o tym, jak łatwo to obejść?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze, dziękuję za tę uwagę.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Komarnicki. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Senator Władysław Komarnicki:

Pani Marszałek, ad vocem.
Przepraszam bardzo, marszałkowie nas tu dosyć
często strofują – każdą stronę, to jest jasne – ale co
to znaczy, że pan minister mówi, że on nie widzi
takiej potrzeby, żeby dawać odpowiedź na piśmie?
Jeżeli senator prosi o odpowiedź na piśmie, to pana
obowiązkiem jest udzielić takiej odpowiedzi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, ale wchodzi pan teraz w moją
rolę. Chciał pan zabrać głos ad vocem, ale nie wiedziałam, że chodziło o tę sprawę.
Chciałabym zapytać pana senatora Roberta
Dowhana, czy życzy sobie odpowiedzi na piśmie.
(Senator Robert Dowhan: Tak, tak.)
Skoro tak, to proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi na piśmie.
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Dobrze, chociaż wydaje mi się, że udzieliłem odpowiedzi.)
Troszeczkę za szybko pan zareagował, Panie
Senatorze…
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam.)
…bo akurat miałam zamiar to uczynić.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję.)
Ale teraz pan senator jest akurat zapisany do zadania pytania, więc bardzo proszę, udzielam panu głosu.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję serdecznie i przepraszam, że wyprzedziłem myśli pani marszałek.
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Panie Ministrze, ja chcę wrócić do pytania, które
z troską zadał pan senator Szymański, odnoszącego się do rodziny. Jeżeli nasze dzieci, ciężko pracując, nabyły ogromny majątek, jeśli są nasze wnuki,
Panie Ministrze, i te dzieci powiedzą: „Nie życzę
sobie, ojciec, żadnych oświadczeń, bo twoje wnuki będą zagrożone przez różnej maści bandytów”…
Bo to, co my robimy, to jest piękne pole do pokazania
bandytom, gdzie i co można zrobić. Przecież gdyby
to było państwo nie wirtualne, ale zorganizowane,
to moglibyście zamknąć nasze sprawozdania w kasie pancernej i wtedy, kiedy byłaby potrzeba, sięgać
po nie, a nie informować całe społeczeństwo i napuszczać jednych na drugich. Taka jest prawda, Panie
Ministrze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Zbigniew Cichoń. Proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Ministrze, ja mam pytanie, czy podczas
opracowywania tej ustawy braliście państwo pod
uwagę wymagania art. 8 Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka, który gwarantuje poszanowanie
życia prywatnego i przewiduje przesłanki, kiedy ta
gwarancja może ulec ograniczeniu. Jeżeli tak, to jakie
dobro spośród paru wymienionych w art. 8 wzięliście
państwo pod uwagę jako przeważające nad poszanowaniem życia prywatnego? I jakie jest uzasadnienie,
że to wszystko jest wystarczające do respektowania
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wyrażonej w tym artykule zasady, że musi być to
zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego? Bo są 3 takie kryteria: primo, ograniczenie musi
być w ustawie; secundo, może być ze względu na
jeden z wymienionych celów; tertio, jest konieczne
w demokratycznym państwie prawa. To jest pierwsza
kwestia.
Mogę zadać więcej pytań czy nie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, w minucie trzeba się zmieścić.
Można w następnym…
(Senator Zbigniew Cichoń: Dobrze, to potem zadam następne. Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Oddaję głos panu ministrowi.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Może rozpocznę od pytania dotyczącego ujawnienia majątku i narażenia w związku z tym na jakieś postępowania, które mogą mieć charakter przestępczy.
No, Panie Senatorze, obecnie taka sytuacja również
może mieć miejsce…
(Senator Aleksander Pociej: To rozszerzenie.)
(Senator Władysław Komarnicki: Mówiłem
o dzieciach.)
Dobrze. Teraz senatorowie też mogą mieć dzieci
i też składają oświadczenie majątkowe, oświadczenie
dotyczące majątku wspólnego.
Jeśli chodzi o osoby pozostające we wspólnym
pożyciu, to, Panie Senatorze, jest to kategoria prawna,
która występuje w dzisiejszych przepisach prawa,
i ona jest stosowana do różnego rodzaju sytuacji.
(Senator Aleksander Pociej: Ale nie do tej sytuacji.)
No dobrze, ale ustawodawca zaproponował, żeby
stosować też do tej. Dobrze pan wie, że oświadczenie
majątkowe składa się na określony dzień. Podchodząc
do tego tak, jak pan powiedział, można równie dobrze
zastosować to nie tylko do tej sytuacji, ale do innych.
I wydaje mi się, że mówienie tu o sposobach obchodzenia przepisów prawa jest nie na miejscu.
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące zachowania
prywatności, to ustawodawca wyszedł z założenia,
że prawo do prywatności czy też prawo do autonomii informacyjnej jednostki, o których mówi również konstytucja, nie mają charakteru absolutnego,
nie stanowią praw, które nie mogą podlegać ograniczeniu. Ważne jest jednak – to też jest określone
– żeby przepisy, które stanowią pewne ograniczenie
tych praw, były przyjmowane w drodze ustawy i były

konieczne i niezbędne, w szczególności ze względu
na porządek publiczny państwa, co, zdaniem ustawodawcy, projektodawcy, niniejsza ustawa realizuje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na jedno z pytań, które zadałem wcześniej, nie dał
mi pan odpowiedzi. Może jeszcze raz je sformułuję,
w sposób najprostszy z możliwych. Poza kodeksem
karnym… Rozumiem, że nie jesteśmy jeszcze traktowani tutaj jak przestępcy. W której z ustaw, poza
kodeksem karnym, ustaw obowiązujących w Polsce,
stan majątkowy jednego gospodarstwa domowego
czy jego członków wpływa na sytuację prawną innego gospodarstwa domowego czy jego członków?
Już bardziej prosto tego pytania nie można zadać.
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Dobrze. Panie Senatorze…)
To jest pierwsza kwestia.
Druga kwestia. Panie Ministrze, ustawa w ten sposób sformułowana zostanie – przepraszam za wyrażenie – wywalona. Wprowadzenie przepisów, które
są jakby niezgodne z życiem, niezgodne ze stanami
faktycznymi, powoduje, że one albo będą obchodzone
i nie będą spełniać należytej funkcji, albo będą ośmieszane. I tego się obawiam, Panie Ministrze. Właśnie
tego się obawiam. Pan stwierdził, i słusznie, że osoby
takie jak my, które mają pewien status społeczny, muszą się godzić na pewne obciążenia, bo mają pewne,
nazwałbym to, przywileje – niech tu będzie to słowo.
I rzeczywiście, członkowie rodzin, którzy mieszkają
z tą osobą i prowadzą z nią wspólne gospodarstwo,
mają takie przywileje. Ale jakie przywileje mają ci,
którzy prowadzą inne gospodarstwo, nawet poza granicami kraju, np. dorosłe dzieci, które wyjechały?
Proszę mi to wytłumaczyć.
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Chwileczkę, chwileczkę, Panie Ministrze.
Pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Obiecuję, Panie Ministrze, że już nie będę pytał.
Ale mam takie pytanie, bardzo proste. Jakie kary grożą, jeżeli w ogóle nie złoży się oświadczenia majątkowego? Jaka kara grozi senatorowi? A jaka kara grozi,
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jeżeli złoży się oświadczenie niezgodne z prawdą?
To są dwie różne sprawy. Mogę nie złożyć. Jaka jest
za to kara? I co będzie, jeżeli złożę i podam nieprawdę? Jaka będzie za to kara?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Senator Zbigniew Cichoń.
Potem pan minister będzie mógł odpowiedzieć
na pytania.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Ministrze, czy rozważano, żeby dla osiągnięcia celu, jakim jest, jak rozumiem, zapobieżenie
sytuacjom, w których osoby publiczne mające składać
oświadczenie majątkowe uciekają ze swoim majątkiem, przekazując go najbliższej rodzinie… Czy nie
rozważano innego środka, może mniej drastycznego,
mniej ingerującego w życie rodzinne i w prywatność,
a mianowicie wprowadzenia obowiązku składania
przez te osoby oświadczenia co do dokonanych darowizn? Wtedy sprawa jest oczywista co do tego, że tak
powiem nieprawniczo, czy ktoś uciekł z majątkiem,
czy nie. Jednak ma to taki plus, że nie czyni ingerencji
w życie prywatne osób trzecich, a ta ustawa niestety
to czyni.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Bardzo proszę.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Odpowiadając na pytanie… Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, Panie Senatorze, to tutaj odpowiedź
zostanie udzielona na piśmie, to zostanie zweryfikowane.
Jeśli chodzi o ośmieszanie przepisów czy, jak pan
to ujął, ich obchodzenie, to jest to opinia, do której
trudno mi się ustosunkować.
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Dowhana…
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie
Ministrze, a co z tymi przywilejami? Proszę dać odpowiedź na drugie pytanie: jakie przywileje ma osoba
z innego gospodarstwa domowego? Załóżmy, że jest
to mój dorosły syn, który mieszka poza granicami
Polski.)
Panie Senatorze, ja nie mówiłem o tym, że takie
osoby mają przywileje, tylko mówiłem o ewentual-
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nych przywilejach osób pełniących najwyższe funkcje
w państwie. Jeśli chodzi o kary, to w tym zakresie
art. 35 ust. 9 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora wskazuje – i to nie podlegało nowelizacji
ani zmianie – że podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 §1
kodeksu karnego.
(Senator Robert Dowhan: A jeśli chodzi o niezłożenie?)
(Senator Konstanty Radziwiłł: To tak jak w przypadku zatajenia.)
To jest zatajenie…
(Senator Robert Dowhan: Nie, to są dwie różne
sprawy.)
(Głos z sali: Wtedy jest kara regulaminowa.)
No, kara regulaminowa, tak. Kara regulaminowa
w postaci, o ile pamiętam, niewypłacenia wynagrodzenia poselskiego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuję.
I teraz pan senator…
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Cichoń.)
Pan senator Cichoń już zadawał pytania.
Pan senator Pociej teraz.
(Senator Zbigniew Cichoń: No, tylko odpowiedzi
nie uzyskałem.)
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Aha, przepraszam, jeszcze pytanie pana senatora.)
Proszę bardzo.

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Panie Senatorze, no, przyjęto takie rozwiązanie.
Trudno mi się tu teraz do tego odnosić, ale rozumiem,
że jest to wniosek, aby rozważyć w przyszłości zmiany tych przepisów zmierzające w takim kierunku,
o którym pan senator mówił.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, zupełnie nie wiem dlaczego,
ale odpowiadając wcześniej na jedno z pytań, nagle
zaatakował pan polityków Platformy Obywatelskiej
co do zegarka. Tak dla wyrównania rachunków powiem, że 1 kolega z pana rządu stodoły nie zauważył,
a drugi działki z domem.
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(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pytanie, proszę.)
Tak że może pan również te przykłady… jeśli już
chce pan obiektywnie coś tutaj zrelacjonować.
A teraz chciałbym powiedzieć, co stwierdzili
prawnicy URM w związku ze stwierdzeniem prawników z Senatu. Cytuję: biorąc pod uwagę wszystkie powyższe i przytoczone argumenty, należy stwierdzić,
że opiniowana ustawa nakłada na osoby obowiązane
do złożenia oświadczenia…
Na pana również, prawda?
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Tak.)
No to gratuluję.
…Sankcjonowany karnie obowiązek niemożliwy
do spełnienia.
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Panie Senatorze, odnosząc się…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Za chwileczkę, Panie Ministrze.
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Aha, przepraszam.)
Czy pan już skończył zadawanie pytań?
(Senator Aleksander Pociej: Tak jest.)
Dobrze. Dziękuję.
Pan senator Bonisławski.
Proszę.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam krótkie pytanie. Otóż każdy dorosły
pracujący człowiek składa roczne sprawozdanie finansowe, popularny PIT. Czy organy właściwe do
kontroli nie mają nad tym kontroli, czy my musimy
to samo rozpisywać w oświadczeniu? No, przecież
łatwo sprawdzić, czy mój syn, z którym ja mogę nie
mieć żadnych prywatnych kontaktów, bo przecież
różnie w rodzinie bywa, o czym tu kolega mówił,
składa sprawozdanie lub nie. Mnie on może odmówić, ale to można sprawdzić. Czy wobec tego warto
to wpisywać w takiej formie, w jakiej tutaj jest to
zawarte? To po pierwsze.
Po drugie – tu już jeden z kolegów o tym mówił
– co z dziećmi, które mieszkają gdzieś za granicą
i tam płacą podatki? Taka sytuacja często się pojawia.
W jaki sposób my możemy od nich wyegzekwować
informacje? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
I pan senator Pociej jeszcze raz. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Pan minister troszeczkę obśmiał i zlekceważył
przykład, który dałem, zadając pytanie dotyczące
możliwego obchodzenia tych przepisów. Chodziło
o osoby pozostające w tych związkach… Panie
Ministrze, a wcześniej pan mówił, że przecież kiedyś
tam Platforma chciała objąć majątek odrębny… Panie
Ministrze, dokładnie. I tutaj chcę panu powiedzieć,
dlaczego mój przykład nie jest taki strasznie bezsensowny. Otóż bardzo często dzisiaj jest to praktykowane – wie pan to z doświadczenia pana premiera
Morawieckiego – że robi się myk i się przepisuje na
żonę i do majątku odrębnego. Pan na pewno dobrze
wie, że takie obejście jest. Było to krytykowane nawet
przez osoby z Prawa i Sprawiedliwości. To dlaczego
pan uważa, że mój przykład robienia takiego „myk”
jest nieuprawniony i że to nie jest niebezpieczeństwo?
I jak chcecie państwo tę dziurę, bo to jest ewidentna
dziura w tej ustawie… Jak chcecie to zablokować?

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

Sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak:
Odpowiedź na pytania pana senatora Cichonia.
Odnosząc się do przykładów, które podałem, chcę powiedzieć, że to nie były ataki – to były informacje…
(Senator Aleksander Pociej: Pociej, Pocieja.)
Przepraszam, Pocieja. Przepraszam pana, Panie
Senatorze.
(Senator Aleksander Pociej: Nie, nie ma problemu.
My podobni jesteśmy jak dwie krople wody…)
Miałem zapisane, tych pytań od panów senatorów
jest kilka…
(Senator Aleksander Pociej: Oczywiście nie ma
problemu.)
Panie Senatorze, to nie był żaden atak – to było
wymienienie przykładów, dodanie do listy przykładów, które pani senator czy pan podnosił… To było
wymienienie przykładów, które uzasadniają przyjęcie
tego typu regulacji ustawowej.
Jeśli chodzi o opinię prawników, to jest opinia jednego prawnika, który przygotował tę opinię w Biurze
Legislacyjnym. Trudno mi powiedzieć… Prawnicy,
którzy byli na posiedzeniu komisji, niekoniecznie
podzielali tę opinię. Nie wiem, jaka w tym zakresie
byłaby opinia innych prawników. Jak mówię, to była
opinia jednego z prawników.
Jeśli chodzi o trzecie pytanie, to ja, mówiąc o objęciu w tym projekcie z maja majątku odrębnego
małżonków, powiedziałem tylko to, że wychodzi
się poza zakres obecnej ustawy, jeśli postuluje się,
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by oświadczenie majątkowe zawierało również informacje dotyczące majątku odrębnego małżonka. Tego
w obecnych przepisach nie ma. Pan senator podnosił,
że jest to sposób na obejście obecnie obowiązujących
przepisów. Wnioskodawca…
(Senator Aleksander Pociej: W pewnym sensie.)
W pewnym sensie. Wnioskodawca w tym zakresie
również proponuje regulację i poszerza ją. Jeżeli pan
senator uważa, że to jest sposób na obejście… Przecież
można te majątki przepisać również na inne osoby
z najbliższej rodziny. Oczywiście trzeba tutaj postawić
jakąś granicę, o której mówił pan senator Radziwiłł.
I kwestia PIT. Panie Senatorze, PIT nie oznacza tego samego – mówię do pana senatora tutaj
– co majątek. Na potrzeby oświadczeń majątkowych
trzeba złożyć PIT, bo jedna z rubryk dotyczy dochodu osiągniętego w danym roku, ale, jak mówię,
oświadczenie dotyczy całego posiadanego majątku,
a nie tylko dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym, którego to dotyczy zeznanie podatkowe
w postaci PIT. Na podstawie swojego PIT-u i na podstawie PIT-ów składanych przez osoby najbliższe,
co do których będzie składane oświadczenie majątkowe, urzędy skarbowe prowadzą postępowanie i będą
wyjaśnienia, jeżeli są jakieś wątpliwości.
Jeżeli natomiast chodzi o osoby pozostające za
granicą, to w tym zakresie są określone przepisy.
Myślę, że urzędnicy, naczelnicy urzędów skarbowych i pracownicy urzędów skarbowych są w stanie
te sprawy podejmować. Te kwestie już dzisiaj są podejmowane.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie widzę
chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Pani Marszałek, dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za wszystkie pytania.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane
przez senatora Roberta Dowhana i senatora Jerzego
Czerwińskiego. Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora
Sławomira Rybickiego. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Senat – szerzej: parlament – po raz kolejny pośpiesznie uchwala, mówię z góry, złe prawo. Uchwala
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ustawę, która, nie ma co ukrywać, ma przykryć
pewną kwestię, ma jakoś pomóc wyjść z trudnej
sytuacji, w którą obóz rządzący został wplątany
poprzez niefrasobliwość czy wpadkę pana premiera Morawieckiego i sprawę związaną z majątkiem
państwa Morawieckich. Chodzi o konkretne działki.
To jest zła praktyka, taka, w której Izba, która ma
być izbą refleksji i stanowienia prawa o możliwie
najlepszych standardach, nagina procedury czy też
pozwala na tworzenie prawa złego, niedoskonałego,
prawa, które raczej komplikuje rzeczywistość, niż
ją rozjaśnia.
To jest kolejny taki przypadek. Przypomnę, że po
przyznaniu wysokich nagród dla ministrów Sejm,
a potem Senat obciął pensje wszystkim urzędnikom,
wszystkim posłom i senatorom. Zrobiono to, żeby
jakoś przykryć tę sytuację. To jest fatalny precedens
czy precedensy, nad którymi powinniśmy się jednak
jako izba refleksji zastanowić.
Pan minister udzielał tutaj wielu odpowiedzi.
Ja raczej chciałbym wyrazić tu słowa uznania dla senatora Radziwiłła, który dość kompetentnie i wiernie
odtwarzał przebieg wczorajszego posiedzenia komisji regulaminowej. Ja na tym posiedzeniu zadałem
panu ministrowi pytanie, dlaczego rząd nie skorzystał z okazji, aby przedkładając nam tę propozycję…
Panie Ministrze, to nie są przepisy, które proponuje
ustawodawca. Te przepisy zaproponowaliście wy jako
rząd. Nie ma co tego zwalać na ustawodawcę. Będzie
można zwalać za chwilę, jak już tę ustawę rzeczywiście uchwalimy.
Ja zapytałem o to, dlaczego rząd nie skorzystał
z okazji, aby materię związaną z oświadczeniami majątkowymi jakoś uporządkować. Wszyscy
wiemy – zdajemy sobie z tego sprawę, bo wypełniamy oświadczenia majątkowe – że oświadczenia
są nieprecyzyjne, nie pasują swoimi dyspozycjami
do współczesnych wymagań. Są tam różne sformułowania, które budzą wątpliwości interpretacyjne,
a te wątpliwości dają narzędzia organom ścigania,
w tym CBA, do wszczynania postępowań. Te postępowania wynikają w dużej mierze z jakichś wątpliwości interpretacyjnych, a nie ze świadomych zatajeń
czy podawania nieprawdy w oświadczeniach.
Pan minister powołał się też na raport GRECO,
Grupy Państw Przeciwko Korupcji powołanej przez
Radę Europy. Pan minister powołał się na dokument z 2013 r., który rzekomo jest jednym z powodów, dla których ta ustawa jest nowelizowana.
Ja mam dokument z 2017 r., wysłany z Ministerstwa
Sprawiedliwości, podpisany przez Łukasza Piebiaka,
wiec nie wiem, na ile on jest wiarygodny, ale zakładam, że jednak jest wiarygodny. Mówi się w nim
o bardzo wielu wymaganiach, które stawia się państwom członkowskim. Rekomendacje dla Polski
dotyczyły bardzo wielu kwestii, a oświadczeń

66

85. posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

(senator S. Rybicki)
majątkowych dopiero w którymś kolejnym punkcie.
Mówiło się o tym, żeby zwiększyć przejrzystość relacji parlamentarzystów z lobbystami i innymi osobami trzecimi, które mogą mieć wpływ na proces
legislacyjny, żeby uzupełnić zasady etyki parlamentarnej czy też, co jest niezmiernie doniosłym aspektem w działalności parlamentarzystów, zdefiniować
konflikt interesów i jakoś do naszych prac ten problem
umiejętnie wprowadzić. Nie skorzystaliście z okazji,
żeby rozwiązanie tych wszystkich problemów, które
GRECO sygnalizuje od wielu lat, w tym przedłożeniu rządowym zaproponować. Dlaczego? Bo się
spieszyliście i chcieliście zrealizować konkretne zapotrzebowanie polityczne, a nie rozwiązać problem
oświadczeń majątkowych, lobbingu czy istotnych
kwestii dotyczących działalności posła, senatora,
w tym konfliktu interesów.
Tu padło bardzo wiele słów o konstytucji i o tym,
że jeden prawnik zaproponował takie oto uwagi ogólne i szczegółowe, ale przecież inny prawnik mógłby
powiedzieć coś innego. Panie Ministrze, ten prawnik
to jest przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu i to
jest opinia biura, a nie prawnika. Oczywiście pisze ją
konkretny prawnik, ale jest procedura, którą taka opinia przechodzi. To jest opinia Biura Legislacyjnego,
niezmiernie dla nas ważna, a ona jest druzgocąca dla
tego projektu.
(Rozmowy na sali)
Ja nie chcę wchodzić w te wszystkie…
(Senator Robert Dowhan: Ciii…)
…w cytowanie tej bardzo dobrej opinii. Ona jest
merytoryczna. Mogę tylko po raz kolejny powiedzieć,
powołując się na Trybunał Konstytucyjny, który
w zakresie art. 31 ust. 3 konstytucji, mówiącego:
„Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie – o tym mówił m.in. senator
Pociej, ale nie tylko – dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,
zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty
wolności i praw”… W tym ugruntowanym orzecznictwie trybunału jest takie oto sformułowanie, które jest
jednocześnie zobowiązaniem dla ustawodawcy, mówiące o przyjmowaniu danej regulacji tylko wówczas,
gdy jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego,
z którym jest związana, o kształtowaniu danej regulacji w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych
celów… Tutaj nie będzie takiego osiągnięcia celu, bo
już wskazywaliśmy, że sporządzenie oświadczenia
zobowiązanego senatora czy posła jest nie do wykonania w razie odmowy lub braku zainteresowania syna,
córki czy innego członka rodziny, który w ustawie jest

wymieniony. Tak więc ten cel nie będzie osiągnięty.
To orzecznictwo mówi też o zachowaniu proporcji
między efektami wprowadzonej regulacji a ciężarami bądź niedogodnościami wynikającymi z niej dla
obywateli, o tym, że spośród możliwych środków
oddziaływania należałoby wybrać środki skuteczne
dla osiągnięcia założonych celów, a więc jak najmniej
uciążliwe dla podmiotów. W przypadku tej dzisiaj
opiniowanej czy omawianej ustawy projektodawca,
czyli rząd, nie wykazał, że taki test proporcjonalności
przeprowadził. W ogóle takiego zamiaru chyba nie
ujawnił, przynajmniej nic o tym nie wiemy.
Ja za chwilę złożę 12 poprawek, które zmierzają do
tego, żeby tę ustawę choćby w minimalnym stopniu
ucywilizować i nadać jej formę, która będzie łagodzić
daleko idące skutki, nieprzewidziane do końca skutki
tej ustawy. Te poprawki w dużej mierze ograniczają
zakres podawanych w oświadczeniu informacji o sytuacji majątkowej dzieci własnych, dzieci małżonka,
dzieci przysposobionych do przypadków, w których
dzieci pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia.
Jest też kilka innych poprawek, które, mam nadzieję, Wysoka Izba w trosce o poprawną legislację,
o trzymanie standardów i o to, aby tworzyć prawo,
które jest zrozumiałe, przejrzyste, transparentne i do
wykonania… Bo ja się zgadzam z tezą postawioną w tej opinii, że ta ustawa nakłada na nas, m.in.
na nas, obowiązki, których nie możemy wykonać.
I to jest clou, istota całej tej palety krytycznych słów
o tej ustawie: my tej ustawy nie możemy wykonać.
Zakładamy zawsze dobrą wiarę instytucji państwowych, ale to jest bat, potencjalny bat na wszystkich,
nie tylko na senatorów opozycji, ale i na każdego
niepokornego czy myślącego niezależnie posła lub
senatora, bo może dać narzędzie instytucjom mającym złą wolę. Właśnie wskutek tego, że ta materia jest
nie do opanowania przez składającego oświadczenie,
może to być wykorzystywane do celów politycznych.
Wiemy, że tak może być, bo już nieraz tak bywało.
Proszę państwa! Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Nawet się nie pokusiliście o to, żeby zmienić kilka
przepisów krytykowanych przez wszystkich, którzy
wypełniają współczesne oświadczenia majątkowe, te
obowiązujące w tej chwili. Chodzi o to, żeby zmienić
drobiazgi, np. papiery wartościowe, które są wpisane,
zastąpić określeniem „instrumenty finansowe”, bo
przecież zapis „papiery wartościowe” jest sprzed 20
lat. Wypełniając te oświadczenia majątkowe, my nie
wiemy, jak nasze różnego rodzaju zobowiązania, wierzytelności czy jakieś dobra wpisać, bo mamy ogólne hasło „papiery wartościowe”, a one nie obejmują
wszystkich możliwych przykładów. Nie zrobiliście
tego, mimo że jest to tak prosty zabieg. Dlaczego? Bo
robiliście to na kolanie, szybko i w związku z konkretną potrzebą polityczną.
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Pani Marszałek, złożę…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze.)
Kończę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Już, proszę, bo czas
minął.)
Już kończę.
Składam poprawki, 12 poprawek. Mam nadzieję, że Wysoka Izba raczy je przyjąć i przynajmniej
w jakimś minimalnym zakresie spróbuje ratować tę
ustawę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
I pan senator Andrzej Bobko.
(Senator Aleksander Bobko: Aleksander.)
Aleksander, przepraszam. Późna godzina.
Przepraszam, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Uczestniczymy już od dobrych kilku godzin
w spektaklu, który w mojej ocenie wpisze się, wpisuje
się – no, nie złotymi głoskami, niestety – w historię
populizmu. Jest to znakomity przykład, konkretyzacja tego, czym jest populizm, i to w takim najgorszym tego słowa znaczeniu, w najgorszym wydaniu.
Oczywiście demokracja, w której żyjemy, wymaga
pewnego stopnia populizmu. Trzeba przekonać większość do swoich racji, aby rządzić, więc bez pewnej
dawki populizmu trudno się tutaj obejść. Historia to
pokazuje. Ale są pewne granice, a ta ustawa te granice populizmu, w którym żyjemy, w mojej ocenie
przekracza w sposób zupełnie radykalny.
Wypowiem tylko kilka myśli, bo nie ma dużo
czasu. Celem tej ustawy jest poprawienie standardu
życia publicznego, poprawienie transparentności czy
jawności życia publicznego. Takie jest uzasadnienie.
Chciałbym nieśmiało zauważyć, że ja nie widzę – i to
już nie dotyczy tylko tej ustawy, ale w ogóle sytuacji, w której żyjemy – realnego związku pomiędzy
jawnością czy transparentnością życia publicznego
a obowiązkiem jawności oświadczeń majątkowych
posłów, senatorów czy osób publicznych. Ja takiego
związku po prostu nie widzę. Nie widzę, żeby służyło jawności i transparentności życia publicznego to,
że dzieciaki mogą sobie wejść do internetu i bawić
się analizowaniem tego, podśmiewaniem się z informacji na temat majątków osób publicznych w państwie. To jest, moim zdaniem, po prostu gorszące.
To jest wbrew pewnej ewidentnej zasadzie edukacyjnej, zgodnie z którą przynajmniej ja byłem wychowany. Jak myślę, większość z nas mama zawsze uczyła,
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aby o majątku i pieniądzach, którymi rodzina dysponuje, publicznie nie mówić, bo tego po prostu się nie
robi. Myśmy już o tym zapomnieli. Przekroczyliśmy
te granice, przyzwyczailiśmy się do tego, ale to nie
zmienia faktu, że żyjemy w gorszącym populizmie.
Takiego związku nie ma. Te oświadczenia powinny być oczywiście składane, powinny być dostępne dla służb, powinny służyć temu, aby zapobiegać
korupcji. Nawiasem mówiąc, bardziej zapobiega
korupcji likwidowanie okazji do korupcji, a więc
mniejsze zaangażowanie państwa w działalność, niż
zwiększanie kontroli, jednak my niestety – zauważam
to z wielkim zaniepokojeniem – brniemy dokładnie
w odwrotnym kierunku. Coraz więcej państwa, coraz
więcej kontroli i coraz więcej jakichś dziwacznych
przepisów, które to generują. A więc ten populizm
już jest i ta ustawa, do której już się przyzwyczailiśmy i którą od wielu lat stosujemy, też jest bardzo
niedobra i gorsząca, dająca niejako wiele złej krwi
społeczeństwu, bo takie bawienie się informacjami
o czyimś majątku tylko generuje złą krew. A ta ustawa
to już przekracza, że tak powiem, granice zdrowego
rozsądku, przekracza jakiś kolejny krąg, chciałoby
się powiedzieć, piekła.
Nie będę powtarzał tych argumentów czy przywoływał tych dziwacznych sytuacji, które generuje
ona w rodzinie, generuje w relacjach ludzkich. Ja
jestem zaskoczony, i przyznaję to z wielką przykrością. Byłem członkiem tego rządu przez ponad 2
i pół roku czy ok. 2 i pół 5 roku, poczytuję to sobie
za zaszczyt, ale ze zdziwieniem przyjmuję, że tutaj
w pewnej gorączce kampanii wyborczej rząd zdecydował się na przedstawienie takiej ustawy, którą
– proszę mi wybaczyć, Panie Ministrze, ale proszę
też przekazać tę informację od szeregowego senatora
– tworzyli ludzie w jakimś politycznym amoku, po
prostu w politycznym amoku, którzy widzą świat
przez pryzmat słupków wyborczych, przez pryzmat
kampanii wyborczej, a nie patrzą kompletnie na życiowe, realne skutki swoich działań. Budzi to moje
zdumienie i pokazuje, że nie jest trudno oderwać się
od rzeczywistości. A co będzie potem? Potem choćby
potop. Skończy się kampania, odbędą się wybory
i jakoś to będzie, potem być może znowelizujemy,
może zmienimy. No, tak nie powinno się działać, tak
nie powinien działać ustawodawca.
Jeżeli ta ustawa przejdzie przez polski parlament
– jeszcze jest pan prezydent – to będziemy się za to
wstydzić. Ja co do tego nie mam cienia wątpliwości.
Myśmy już przyjęli tutaj przez te 4 lata kilka ustaw,
które nie przynoszą nam chluby, ale ta niejako przekracza kolejny krąg, w którym poziom wstydu z powodu jej przyjęcia będzie po prostu ogromny. Nie
będę już wyliczał ustaw stanowiących właśnie emanację populizmu, choćby omawiana przed chwilą ustawa
o lotach jest tego przykładem, ale to już zostawmy.
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Ja apeluję na koniec tej kadencji, żebyśmy troszkę oprzytomnieli, żebyśmy tym populizmem, który
– jak powiedziałem – jest pewną przyprawą w życiu
publicznym, przyprawą, która w demokracji jest niezbędna, po prostu wspólnie się nie zatruli. Dziękuję.
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Te 2 wypowiedzi panów senatorów z Prawa i Sprawiedliwości i z Platformy Obywatelskiej… Właściwie
dosyć trudno po nich coś więcej powiedzieć. Postaram
się bardzo krótko.
Ja wielokrotnie tutaj przy różnych okazjach apelowałem o to, żebyśmy w sprawach, które są na pierwszy
rzut oka ewidentne, ewidentne, potrafili porozumieć
się w imię jakichś podstawowych wartości i rozumu. Apelowałem, ażeby, jeżeli coś jest ewidentnie
głupie, tak jak to było z 7 razy nowelizowaną ustawą
o Sądzie Najwyższym, nie stawać na tej mównicy
i nie mówić tych głupot, bo potem przychodzi minister, który zaproponował pierwszą wersję, o której
i nasze Biuro Legislacyjne, i my mówiliśmy, że to
głupota – byli pożyteczni senatorowie, którzy za tym
głosowali – i proponuje dokładnie to, co było proponowane przez Biuro Legislacyjne i przez nas. Żaden
z tych obrońców prawd objawionych, z senatorów,
którzy prezentowali to, nawet się nie zaczerwienił,
kiedy miesiąc później ustawa, której oni jak Rejtan
bronili, była wywalana do kosza.
Tutaj mamy do czynienia z największą aberracją, jaka mogła przyjść do naszej Izby. Nie wiem,
dlaczego… Ja coś zacytuję, to jest krótki cytat z naszej opinii. Nie wiem, dlaczego państwo uważacie,
że prawnicy, którzy mają naprawdę duże doświadczenie, których te oświadczenia… No, możecie powiedzieć: wy się czegoś boicie. Nie, cytuję prawników,
którzy nie mają interesu w tym, żeby powiedzieć,
że to jest ustawa niezgodna z jakąkolwiek logiką
ustaw karnych. „Opiniowana ustawa nakłada na osoby obowiązane do złożenia oświadczenia, sankcjonowany karnie, obowiązek niemożliwy do spełnienia”.
No, przecież słyszeliśmy tę opinię, rozmawialiśmy
o tym. Nie ma innego logicznego wniosku, on jest
niemożliwy do spełnienia. Może w 1 na 10 rodzin
jest, ale w pozostałych nie, więc nie można uchwalić
takiego prawa. Nie można bowiem żądać podania
zupełnych, pełnych informacji o stanie majątkowym

określonego kręgu osób od innej osoby, niebędącej
dysponentem takich informacji. To tak, jakbyście
chcieli zapisać, że jeżeli jestem w związku małżeńskim, a moja żona popełni jakiekolwiek przestępstwo,
to ja mam obowiązek na nią donieść. Czy ja mogę
nie wiedzieć o tym, że ona coś ukradła w sklepie?
Przecież to jest nonsens. Odwracam tę sytuację,
ale to jest dokładnie taka sama sytuacja.
Dalej cytuję za opinią: „takie ukształtowanie przepisów rodzi uzasadnioną wątpliwość co do jej zgodności z art. 2 konstytucji i zasadą demokratycznego
państwa prawnego, z której wynika, że ustawodawca powinien stanowić przepisy, budując zaufanie do
państwa”. Mamy do czynienia z takimi rozwiązaniami, które stanowią pułapkę na nas. No, ja to już
mówiłem. Pan minister, pan senator Sprawozdawca
mówi, że mamy już do czynienia z taką sytuacją.
Przede wszystkim uważam, że nie do końca, co było
tutaj wielokrotnie udowadniane. To nie jest taka sama
sytuacja i pan senator Termiński bardzo precyzyjnie
o tym mówił. Ale, Panie Senatorze, Panie Ministrze,
nawet jeżeli mamy już do czynienia z taką sytuacją,
w której jest niepewność, to co powinien zrobić logicznie myślący prawodawca? Skasować niepewność.
Nie wiem, jak państwo swoje pierwsze oświadczenie majątkowe wypełniali, ale ja poszedłem do
osób, które od 20–30 lat są urzędnikami i które wypełniają co 4 lata… Przepraszam, częściej, bo my
2 razy w ciągu kadencji składamy oświadczenia.
Właściwie co roku składamy, a jeszcze piąty raz, kiedy jest zakończenie czterolecia. W związku z tym oni
powinni wszystko o tym wiedzieć. No, na 10 moich
pytań i wątpliwości oni nie potrafili mi odpowiedzieć
na 3. I co w związku z tym ustawodawca nam proponuje? A państwo uważacie, że wszystko jest dobrze.
Zamiast wykasować te problemy, które każdy z nas
zna na wylot, bo to jest najbardziej fatalne, nielogiczne oświadczenie majątkowe, i przestarzałe… Nie,
wy te wątpliwości, które istnieją… Bronicie tezy,
że należy rozszerzyć jeszcze trzykrotnie, i bez żadnego zająknięcia taką głupotę… Wy swoimi nazwiskami próbujecie nadać temu walor jakiejkolwiek
mądrości i jakiejkolwiek wagi.
Uważam, że jest jakaś granica tego absurdu, jest
jakaś granica tego, co możemy brać na swoje sumienie, głosując bądź wypowiadając się za pewnymi
rzeczami. I uważam, że ta ustawa, tak jak wcześniej
parę innych, kompletnie przekracza tę granicę, gdzie
wolno nam pod tym się podpisać. Jest to niebezpieczne dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, jest to
niebezpieczne dla nas samych i jest to niezgodne
z jakimikolwiek zasadami panującymi w Europie,
ponieważ nieprzypadkowo, gdy pytaliśmy, czy jest
podobne rozwiązanie gdziekolwiek w Europie, nikt…
To znaczy, pan minister musiał lawirować i nikt…
Dlaczego? Dlatego że nie ma takiej bzdurnej…
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W wielu krajach jest odwrotnie, w ogóle nie ma…
Oczywiście ja nie twierdzę, że dobrze jest tam, gdzie
w ogóle nie ma żadnych oświadczeń majątkowych,
ale to jest po prostu ewenement w skali europejskiej.
I nikt nie będzie nam dawał medalu za to, że akurat
w tej konkurencji jesteśmy pierwsi. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Chcę pogratulować moim przedmówcom, a zwłaszcza panu senatorowi Bobce. Panie Senatorze, panu
przede wszystkim gratuluję, że ma pan kręgosłup
i powiedział pan całą prawdę, i to szczególnie że jest
pan z obozu rządzącego i ma pan odwagę mówić,
zresztą nie pierwszy raz, za co, wszyscy to wiemy,
został pan ukarany. Wielokrotnie pan miał odwagę
powiedzieć to, co pan myśli, a to jest bardzo ważne,
jak się pełni funkcję senatora czy posła, czy ministra.
Również dziękuję panu ministrowi. Wczoraj przechodził pan katorgi z nami na posiedzeniu komisji,
dzisiaj też ma pan niełatwe zadanie, o czym powiedział również pan senator Pociej. Dostał pan zadanie
do wykonania, to trzeba jak żołnierz jakoś to wykonać. Z lepszym, gorszym skutkiem pan broni swojego,
my bronimy swojego.
Ale, jak to w życiu, wszyscy mówią: rodzina to
rzecz święta. I myślę, że od tego trzeba wyjść i na
tym też zakończyć, że pewne rzeczy gdzieś muszą
mieć granice. Granice określał pan senator Radziwiłł,
któremu też gratuluję obrony tej ustawy. No, gdzieś
muszą być granice, ale te granice przecież nie kończą
się tylko na dzieciach, bo wspominaliśmy, że mamy
też rodziców ‒ ja niestety już nie mam ‒ mamy też
braci, mamy też, nie wiem, znajomych… Tylko czy
o to wszystkim tutaj chodzi, żeby dzisiaj dyskutować o tym, jak uciec od majątku? Przecież chyba nie
w tym rzecz, że mamy tutaj lawirować, co ukryć,
czego nie ukryć. Przecież jeżeli idzie się pełnić funkcję publiczną, to wiadomo, że prędzej czy później,
jeżeli ktoś ma coś za uszami, to wyjdzie. Nie da się
oszukać. Bo dzisiaj państwo… A wierzę w nasze
państwo, w to, że ma takie instrumenty – o tym też
dyskutowaliśmy w przerwie, Panie Ministrze – takie instrumenty, że może każdego z nas sprawdzić.
Dzisiaj ciężko uciec z majątkiem nieruchomym, bo są
księgi wieczyste, akty notarialne. Ciężko dzisiaj robić
jakieś ruchy, żeby nie został po tym ślad. Tak samo,
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jeżeli chodzi chociażby o wartości pieniężne. Mamy
przecież przelewy – chyba już od kwoty 20 tysięcy są
zawiadomienia do urzędu skarbowego – mamy pełen
monitoring przelewów, w tym zagranicznych, których
nie można zrobić… No, pewnie jakoś tam w walizce
można zawieźć pieniądze do Grecji – jak był w niej
kryzys, to wypłacano po 50 euro – czy na Cypr, gdzie
chyba, jak był kryzys, zlikwidowano czy zamknięto
konta wszystkich biznesmenów z Rosji, ale przecież
nie na tym rzecz polega.
Bardzo mądrze powiedział tutaj senator Cichoń
o poszanowaniu życia prywatnego. Nawiążę do konstytucji, którą tutaj przytaczaliśmy. Mamy w niej
art. 47, który mówi: każdy ma prawo do ochrony
prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego
imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Art. 47 o tym mówi. Powołajmy się jeszcze na
art. 51, który mówi, że nikt nie może być zobowiązany
do ujawniania różnych informacji… itd. Ten artykuł
ma kilka punktów. Był cytowany. Czyli mamy tu
sprzeczność z konstytucją. Z drugiej strony chcemy tu
wpisać, że ustawa może to zmienić. I jeżeli wpiszemy,
że szwagier ma coś wypisać, to musi wypisać, choć
wcale nie musi, bo np. powie, że nie ma takiego obowiązku i do widzenia. Z kolei dzisiaj w sądzie – o ile
wiem, a nie jestem prawnikiem, najwyżej pan senator Cichoń mnie poprawi – najbliższa rodzina może
tak zeznawać na rzecz np. ojca, matki, brata, siostry,
że może kłamać, może mówić nieprawdę i nie jest
za to karana. Może nawet odmówić zeznań, prawda?
(Senator Zbigniew Cichoń: Odmówić, odmówić.)
Może odmówić. Tak więc nie musi podać prawdy.
Może odmówić i powiedzieć, że nie będzie składać
zeznań. A tutaj jest obowiązek, trzeba wymusić.
Jak nie wymusimy, to nas czekają sankcje prawne.
Zapytałem pana ministra: a co w przypadku – i to
jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe – kiedy w ogóle
nie złożymy oświadczenia? Mamy obowiązek, ale nie
złożymy oświadczenia. Otóż mogą nas spotkać tylko sankcje regulaminowe. Może być udzielone upomnienie, nagana, może być zabrana dieta lub będzie
zabrane uposażenie, jeżeli ktoś je pobiera. Na tym te
kary się kończą. A więc można w ogóle niczego nie
złożyć, nie bawić się we wpisywanie tego wszystkiego, sprawdzanie rodziny itd., i będą tylko sankcje regulaminowe. A jeżeli złożymy oświadczenie w dobrej
wierze i gdzieś nastąpią pomyłki, to możemy trafić
do sądu. Nie musimy, ale możemy trafić do sądu.
A sąd może orzec kary, jak tu było mówione, znacznie
surowsze niż w przypadku, gdybyśmy w ogóle nie
złożyli tego oświadczenia. Tak więc równowartość
tych kar… No, jest jak gdyby niewspółmierne do tego,
o czym tu debatujemy.
Ja to w ogóle mam jeszcze wątpliwości… Jestem
kawalerem. Teraz, jak spotkam dziewczynę, to chyba
na pierwszym spotkaniu będę musiał jej powiedzieć,
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że jeśli będzie chciała przyjść do mnie do domu i np.
włożyć jakieś swoje rzeczy do lodówki, i jeśli spędzimy 1 noc pod 1 dachem, to ta dziewczyna będzie
musiała wypisać wszystko, co ma. No nie wiem, czy
znajdą się chętne, które na to pójdą. To już może być
problem. Już pal licho, jak ktoś jest w związku małżeńskim, ale jeżeli wśród posłów i senatorów mamy
kawalerów, to mogą mieć problem, dzisiaj czy w przyszłości, że tak zażartuję.
To, co powiedział pan senator Bobko… Składania
oświadczeń tak w ogóle nie neguję i chyba państwo też
nie negują. Ale podawanie do publicznej wiadomości?
W wielu krajach w ogóle się tego nie robi, a podawanie do publicznej wiadomości tylko wzbudza emocje, pewnie w wielu przypadkach zawiść, wzbudza
kontrowersje i zajmują się tym jakieś gazety, które
nie pokażą, jak długo człowiek pracował, co osiągnął
w swoim życiu, ile czasu mu to zajęło, ale pokażą, kto
jaki ma zegarek, jaki ma garnitur, jakim jeździ samochodem. One nie pokażą cyklu zdarzeń, jakie przez
wiele lat następowały, żeby zapracować na to, tylko
będą tam… Znam to na swoim przykładzie, że zawsze
to a to, taki samochód, nie zawsze zgodnie z prawdą,
bo inne zdjęcie i inna marka. Ale przeważnie zajmują
się one wyszukiwaniem jakichś takich błahych rzeczy.
I tak jak mówiłem, te oświadczenia dzisiaj kontroluje armia urzędników, która zamiast się zająć dziurą VAT-owską, kontrolami czy systemem fiskalnym
i skarbowym, weryfikuje wszystkie oświadczenia majątkowe kartka po kartce, sprawdza księgi wieczyste,
występuje do banków o stan konta, sprawdza przepływy, sprawdza metry. To zajmuje naprawdę mnóstwo czasu. I ja to, Panie Ministrze, mówię, bo mam
znajomych, którzy pracują w administracji skarbowej
i mówią, że to jest megautrapienie. A z tego tytułu
nic nie ma. Przynajmniej ja nie słyszałem. Czy przez
ostatnie lata, przez 10, 15, 20 lat, urząd skarbowy na
tyle zakwestionował czyjeś oświadczenie majątkowe,
że doprowadziło to do skazania, doprowadziło to do
jakiejś… Może były jednostkowe przypadki, ale w całej Polsce na tysiące składanych oświadczeń majątkowych przez radnych, przez prezydentów, burmistrzów,
wójtów, radnych powiatowych, miejskich, urzędników wysokiej rangi… To jest armia urzędników,
która pracuje. I zadałem pytanie: czy to zajmuje tydzień, miesiąc, 2 miesiące, może 5 miesięcy? Ile czasu
to zajmuje? Czy ten urzędnik ma faktycznie wykonywać swoją pracę, do której został powołany, czy
zajmować się nieustanną kontrolą? Z jednej strony
kontroluje to urząd skarbowy, później CBA, tak?, później jeszcze… I na końcu wychodzi, że tak naprawdę…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze,
czas.)
…nic nie ma, bo ktoś się pomylił. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zastanawiałem się, czy prosić o głos, ale doszedłem
do wniosku, że istnieje potrzeba bronienia tej ustawy.
Mam wrażenie, szczególnie po wystąpieniu mojego
przedmówcy, w ogóle na tej sali można odnieść takie
wrażenie, że żyjemy tutaj w jakiejś zamkniętej bańce, zupełnie nie dostrzegając istoty problemu, jaki
dotyczy klasy politycznej. Otóż, po pierwsze, klasa
polityczna to nie są ludzie krystalicznie czyści. Nie
jesteśmy tacy. A są wśród nas tacy, którzy po prostu
dopuszczają się bardzo poważnych naruszeń prawa
i trzeba to przyznać. Ale co jeszcze? Podlegamy nieustannemu przyglądaniu się i w życiu politycznym,
a także w życiu prywatnym towarzyszy nam bardzo
dużo różnego rodzaju pomówień i takich medialnych
zawieruch, które, często nie mając rzeczywistej podstawy, uderzają nie tylko w nas, w klasę polityczną, ale
przede wszystkim w państwo. I myślę, że należy spojrzeć na to właśnie z perspektywy interesu państwa.
Otóż interesem państwa jest również zaufanie do
szeroko pojętej władzy. Wydaje się, że m.in. temu
służą różne kroki, które w ostatnim czasie przez część
osób, np. członków parlamentu, są postrzegane bardzo krytycznie – takie jak obniżanie wynagrodzeń,
jak pomysły na ograniczenie immunitetu, no i wreszcie poszerzanie jawności majątkowej. Ja muszę powiedzieć, że słuchając dzisiejszych pytań, a także
wystąpień, które były przed moim, w których bardzo
często używana była forma „ja” albo „my”, mam takie wrażenie, jak gdyby na tej sali co najmniej ileś
osób, nie wszyscy, zachowywało się jak członkowie
związku zawodowego senatorów. To jest coś bardzo
niedobrego. Zaangażowanie w tę ustawę znacznie
przekracza jej rangę ogólnopaństwową – to jest coś
bardzo niedobrego, bo to jest taki sygnał, który idzie
z tej sali, żeby nas tutaj nie tykać. Prawda? Podobne
sytuacje zdarzały się w innych obszarach, takich jak
wynagrodzenia parlamentarzystów i jak kwestia immunitetu. Moim zdaniem powinniśmy wszyscy, bez
względu na przynależność partyjną, być niezwykle
ostrożni w tym zakresie. Powinniśmy z pokorą pochylić głowy, gdyż wchodząc w politykę, biorąc odpowiedzialność za państwo, nie robimy tego po to, żeby
dorobić się dużych pieniędzy, nie robimy tego po to,
żeby uciec od odpowiedzialności karnej, i ponosimy
tego pewne koszty, także koszty rodzinne, domowe,
towarzyskie, jak właśnie dotyczące m.in. jawności
naszych majątków, co oczywiście ma swoje konsekwencje, niesie za sobą ryzyko – ryzyko w stosunku

85. posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

(senator K. Radziwiłł)
do nas i do naszych najbliższych. Myślę, że większość
z nas w momencie, w którym wchodziła do polityki…
Ja mogę o sobie na pewno tak powiedzieć. W zasadzie
jedyna konsultacja, jaką odbyłem, to była konsultacja
z moją żoną, czy mogę się na to zdecydować. Bo wiedzieliśmy od razu, że to będzie zagrażało pozbyciem
się prywatności pod każdym z tych względów, a także, co tam dużo ukrywać, pogorszeniem zarobków,
sytuacji majątkowej. Mnie to dotyczyło od pierwszego
dnia, w którym wszedłem do polityki, bo okazało
się, że muszę zrezygnować z działalności gospodarczej, muszę zrezygnować z różnych etatów, takich,
owakich itd. No i okazało się, że zarabiam znacznie
mniej niż przedtem. Ale to była decyzja świadoma.
Po prostu robimy to pro publico bono, a nie dla własnego interesu. Ten nasz interes prywatny, o którym
mówił pan senator Cichoń, te uprawnienia generalnie
obywatelskie w naszym przypadku są ograniczone.
No i niestety dotyka to również naszych bliskich, nie
ma innego wyjścia.
Proszę państwa, padły tutaj takie słowa, które tu
padać nie powinny. Przepraszam, akurat pan marszałek wyszedł, ale to właśnie z jego ust padły takie
słowa do pana ministra, cytuję: proszę się nie dziwić,
że się tym interesujemy, bo nas będzie to dotyczyć.
Czy to jest argument w tej sprawie? Bardzo niedobrze,
bardzo niedobrze… My powinniśmy na to patrzeć
z perspektywy interesu publicznego. Moim zdaniem
w interesie publicznym jest szeroko pojęta jawność.
To, że te afery prawdziwe i afery w cudzysłowie…
Jednym z aspektów tego jest kwestia tego, co się dzieje w rodzinach polityków – to jest po prostu fakt.
No, proszę państwa, nie zamykajmy oczu na to. Coś
z tym trzeba zrobić i wydaje mi się, że takie otwarcie
się ze strony polityków to jest krok w dobrą stronę,
w celu przywrócenia powagi państwu. Uważam,
że to nie ma charakteru partyjnego, że to… Ponieważ
te afery prawdziwe i afery w cudzysłowie dotyczą polityków różnych opcji, wszyscy powinniśmy potraktować to jako krok w kierunku przywrócenia powagi
państwu. Apeluję o taki stosunek do tej sprawy.
I ostatnie zdanie czy deklaracja z mojej strony.
Zdając sobie sprawę z tych trudności, o których była
mowa, w pozyskaniu tych informacji, deklaruję,
że zrobię wszystko – będę się starał, żeby mi się
to udało – by pozyskać prawdziwe i rzetelne informacje na temat naszej sytuacji majątkowej, mojej
i żony, tak żeby ona nic przede mną nie ukryła,
ale także moich dzieci. Zrobię to najlepiej, jak będę
potrafił. I apelowałbym czy proponowałbym, żeby
każdy przemyślał, czy właśnie taki krok nie byłby
dobrym krokiem w przypadku każdego z nas, senatorów, posłów, a także wszystkich osób sprawujących
najwyższe funkcje w państwie. Dziękuję.
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Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Władysław Komarnicki. Proszę bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Moje zeznania – a to jest dość skomplikowana
materia – obsługuje biuro prawne, które ma 30-letnie
doświadczenie. To biuro prawne składa się z prawników i ekonomistów. Zdecydowałem się na to dlatego,
że zawsze bałem się jakiejkolwiek pomyłki, bo wiem,
jak gazetą czy drobną pomyłką w oświadczeniu majątkowym można, że tak powiem, zabić polityka.
I zanim przyjechałem na to posiedzenie Senatu, usiadłem z ludźmi z tego biura prawnego i pokazałem im
tę ustawę.
Szanuję pana, Panie Ministrze, jest pan mądrym
człowiekiem, w ciągu 4 lat kilkakrotnie wyrażałem
ten szacunek, ale w tym przypadku pańskie apele
nie są w stanie zmienić tego, co napisali – no, zostawmy tu już moje biuro prawne – nasi legislatorzy.
Wystarczy wczytać się w to, co oni napisali, w to,
że to jest po prostu bubel, bubel prawny na użytek
polityczny.
Pan profesor Aleksander Bobko sprowokował mnie
do tego wystąpienia, bo to, co powiedział, nie może
być odosobnione. To jest głos sumienia skierowany
do senatorów myślących, do senatorów, którzy nie
powinni dać się ośmieszać. Bo tak jak pani premier
Szydło krzyknęła „Nam się to należy!”, pan naczelnik powiedział: a, buntujecie się, parlamentarzyści,
no to my wam oberwiemy! I to jest kolejna śmieszna
ustawa, taka ustawa, która wywołuje wesołość wśród
prawników.
Ja jestem wdzięczny panu senatorowi Szymańskiemu, który poruszył tu wątek rodzinny. Gdyby
państwo nie szczuło na nas obywateli, to wystarczyłoby – tak jak wspomniałem w pytaniu skierowanym
do pana, Panie Ministrze – żeby nasze sprawozdania
zostały zdeponowane w miejscach, w których moglibyście oglądać je od rana do nocy. Czemu pokazujecie
to bandytom? I niby dlaczego moje ciężko pracujące
dzieci mają się obnażać w kwestii swojego majątku? Tylko dlatego, że ktoś źle ujawnił swój majątek?
To jest prawo? Gdzie tu, w tej Izbie, jest moralność,
na litość boską?
Kilka wstydów w tej Izbie było, świat się z nich
śmiał. Pamiętam też, jak pani senator ze strony PiS
krzyczała: co robicie?! No to ja teraz apeluję: co robicie? Chcecie, żebyśmy sami się ośmieszali? Jeśli nie
chcemy słuchać siebie, to błagam, słuchajcie choć
prawników. Przecież także pan mecenas Cichoń zadawał pytania, na które nie miał pan, Panie Ministrze,
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dobrych odpowiedzi. A więc ja błagam pana: jak pan
wróci na posiedzenie rządu, to niech pan powie, że źle
się pan tu z tym czuł. I ja panu współczuję. Tu prawnicy napisali wyraźnie: to jest bubel. A my wierzymy
tym legislatorom, bo oni przez 4 lata zaświadczyli
o swojej mądrości. Wiele poprawek, które były potem
wprowadzane, było przez nich wcześniej sygnalizowanych, ale my byliśmy głusi. Ja się dzisiaj zwracam
do wszystkich senatorów: nie bądźmy głusi, bardzo
was proszę, to uderza w szeroko pojętą rodzinę i będą
konflikty. My nie mamy moralnego prawa uchwalać
czegoś, co będzie uderzać w nasze dzieci i w nasze
wnuki. Tym apelem chciałbym skończyć. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Zbigniew Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przy każdej ustawie należy rozważyć 2 zagadnienia – po pierwsze, cel, jaki się chce osiągnąć, po drugie, środki, jakich się do tego używa. Dodatkowo,
po trzecie, należy rozważyć, czy środki te są godziwe i proporcjonalne do osiągnięcia określonego celu.
To są standardy, które zostały wypracowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Od momentu, kiedy wstąpiliśmy do Rady Europy,
czyli od 1991 r., są one dla nas wiążące. Są one stosowane przez cywilizowane narody.
Jednym z praw człowieka jest prawo do prywatności, które jest wyrażone w art. 8 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i niemalże powtórzone
w art. 47 polskiej konstytucji z 1997 r., przy czym
konwencja jest dużo starsza od konstytucji – przypomnę, że jest z 1950 r., czyli jest o 27 lat starsza.
Proszę państwa, cóż to w ogóle jest prawo do prywatności? Zdaje się, że umknęło to naszej uwadze
w tej dyskusji i przede wszystkim w procesie procedowania ustawy. Mianowicie prawo do prywatności to jest prawo do życia zgodnie z życzeniem jednostki i bez rozgłosu. Tak to definiują najwybitniejsi
prawnicy, którzy piszą podręczniki dotyczące praw
człowieka, dotyczące interpretacji art. 8 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka. Takie jest też orzecznictwo trybunału praw człowieka w Strasburgu.
Proszę państwa, pytanie. Czy rzeczywiście, żądając, aby określone osoby pełniące najwyższe funkcje
publiczne składały deklaracje nie tylko co do stanu
majątkowego własnego i małżonka… Jeżeli chodzi
o majątek wspólny, a nie odrębny – to trzeba za-

znaczyć – tak było dotychczas. Czy rzeczywiście,
jeżeli zobowiąże się te osoby do tego, żeby składały oświadczenia również co do stanu majątkowego
osób najbliższych, będziemy mogli powiedzieć, że nie
mamy do czynienia z ingerencją w życie prywatne,
i to ingerencją zbyt daleko idącą?
Trzeba tu sobie postawić pytanie: co jest celem
tej regulacji? Celem tej regulacji jest zapobieżenie,
mówiąc trywialnie, ucieczce z majątkiem poprzez
przeniesienie tego majątku na osoby najbliższe. Stąd
moje pytanie do pana ministra. Czy ten cel nie byłby
osiągnięty przy dużo niższych kosztach, z mniejszym pogwałceniem prawa do prywatności tych
osób, a więc najbliższej rodziny najważniejszych osób
w państwie, gdyby ustanowiono regulację, która zobowiązywałaby do złożenia oświadczenia, w którym
należałoby podać informacje o dokonanych przeniesieniach określonych dóbr majątkowych na owe osoby,
czy to w ramach darowizny, czy pod innym tytułem
prawnym? No oczywiście byłoby to dużo prostsze
i byłoby to z dużo większym poszanowaniem prawa
do prywatności, zwłaszcza tych osób trzecich.
Proszę państwa, w nawiązaniu do wypowiedzi
pana ministra Radziwiłła chciałbym powiedzieć, że
my tu nie występujemy w imieniu, jak to pan określił,
korporacji parlamentarzystów. My tu występujemy
w imieniu osób trzecich. Owszem, to są osoby bliskie,
jeżeli chodzi o relacje rodzinne, osoby bliskie tychże
parlamentarzystów, ale to są osoby trzecie, które niekoniecznie chcą być uwikłane w politykę i które mają
owo prawo do życia bez rozgłosu w przeciwieństwie
do tych członków ich rodziny, którzy w ową politykę
się uwikłali. I trzeba jasno to rozróżnić i uprzytomnić
sobie, że istnieje bardzo poważna dystynkcja między
tymi osobami trzecimi a tymi, którzy polityką chcą
się parać i się parają.
Dlatego właśnie mam poważne zastrzeżenia
co do spełnienia tych wszystkich standardów, które wynikają z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka. Chcę przytoczyć parę orzeczeń, z których
wynika, że art. 8 chroni m.in. rozporządzenia między
krewnymi – to jest sprawa Merger i Cros przeciwko
Francji. Jest szereg innych orzeczeń, w których trybunał podkreśla, że państwo ma nie tylko obowiązek
powstrzymywania się od ingerencji, ale ma również
obowiązek działań pozytywnych, które by powodowały, że ingerencja nawet osób trzecich, niekoniecznie państwa, byłaby niedopuszczalna, a w pewnych
przypadkach byłaby nawet ścigana karnie. Jest szereg
orzeczeń dotyczących konieczności wszczynania postępowań karnych, gdy np. chodzi o tak okrutne czyny
jak zgwałcenia czy pozbawienie kogoś życia i jest
nałożony obowiązek na państwo, żeby prowadziło
w sposób skuteczny, szybki i sprawny postępowanie
karne w celu ujęcia sprawców i skazania ich. Dlatego
tym bardziej państwo nie może być tym podmiotem,
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który by ograniczał ową sferę prywatności bez uzasadnionego powodu.
Uważam, że nie ma tutaj proporcjonalności między celem, jaki się chce osiągnąć, czyli zapobieżeniem
owym transferom majątku na rzecz osób najbliższych
po to, żeby ukryć we własnej deklaracji swój majątek,
a zastosowanymi środkami. Jest po prostu ogromna
dysproporcja, środek jest nieproporcjonalny. To jest
po prostu strzelanie z armaty do wróbla – tak można
by to określić obrazowo – a tymczasem można zastosować inne środki, chociażby ten, o którym wspomniałem, czyli zobowiązanie do zadeklarowania, jakie darowizny czy inne czynności rozporządzające
zostały dokonane na rzecz owych osób najbliższych.
I wreszcie, proszę państwa, ustawa jest byle jak
napisana – trzeba to sobie otwarcie powiedzieć.
Bo pytam, jaki jest powód tego, że np. wyłączone są
tutaj pewne kategorie osób najbliższych, co do których należałoby, w świetle pomysłu projektodawców,
podać informację o ich majątku, a więc np. rodzice,
o czym tu już mówiono. Proszę państwa, właściwie
nie ma nic prostszego i nic bardziej, bym powiedział,
interesownego dla takiego, dajmy na to, polityka, jak
przekazać majątek właśnie na rzecz rodziców, bo ma
się wtedy gwarancję, że w razie czego ten majątek
nie ucieknie, gdyż czy to na zasadzie spadkobrania,
czy inaczej i tak do tego majątku ów polityk kiedyś
dojdzie. W przypadku przekazania tego na rzecz
dziecka… No, różnie to bywa, proszę państwa. Zbyt
wiele prowadziłem procesów o odwołanie darowizny
w powodu rażącej niewdzięczności, żeby nie zdawać
sobie sprawy z tego, jakie to często jest ryzyko i jakie
to często są perturbacje. W stosunkach z rodzicami
te relacje są dużo bardziej uczciwe.
Dlatego przykro mi, że niestety muszę tutaj powiedzieć, że ta ustawa w mojej ocenie nie zasługuje
na zaakceptowanie i Senat, jeżeli ma pełnić poważną rolę izby refleksji, nie powinien, jak uważam, tej
ustawy przyjąć. Jeśliby ją przyjął, to byłaby smutna
konstatacja, że nie stoi na wysokości zadania, jakie
ma do spełnienia.
Apeluję o przede wszystkim rozwagę, a dodatkowo, choć może najbardziej, o odwagę przy podejmowaniu decyzji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Dowhan – 5 minut.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Rzadko zabieram głos po raz drugi, ale kończy
się kadencja, może nie będzie już mi dane pełnić tej
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zaszczytnej funkcji senatora, aczkolwiek kandyduję
i mam nadzieję, że zostanę wybrany.
Panie Ministrze Radziwiłł, ja pana bardzo lubię,
nieraz rozmawiamy, ale widzę, że dzisiaj w tej sali
jest pan osamotniony. Oczywiście broni pan tej ustawy, ale został pan tak naprawdę sam na polu bitwy,
bo każdy ma zastrzeżenia.
Oczywiście wychodzimy z dobrymi intencjami.
To nie jest tak, że wszyscy tutaj nagle zrobili darowizny. No, chciałbym mieć z czego je robić, chętnie
bym zrobił i chętnie pokazał, nie ma problemu. Tak
jak powiedziałem, został pan osamotniony, ale… Pan
mecenas Cichoń, że tak powiem, trochę mi zabrał pole
do popisu, bo też chciałem to przytoczyć. Najprostszą
metodą, żeby dzisiaj każdy, kto będzie sprawował nową
funkcję… My tak trochę dziwnie, bo na koniec kadencji… Ja pytałem, dlaczego akurat teraz, za pięć dwunasta. Dostałem odpowiedź, że każdy czas jest dobry,
że kiedyś trzeba. No ale tak naprawdę my dyskutujemy
o tych, którzy dopiero zostaną wybrani, i musimy podjąć decyzję za tych, którzy być może mają inne zdanie.
Prawda? Dobrze by było, gdyby o przyszłości tych,
którzy będą wybrani, dyskutowali oni, a nie my w ich
imieniu. I taka była intencja moich pytań.
Może faktycznie wprowadzić rozwiązanie,
żeby każdy, kto zajmuje taką funkcję, do oświadczeń wpisywał, jakie darowizny robił w ciągu roku
czy roku poprzedniego, czy w ciągu 10 lat wstecz,
i na rzecz kogo, na zasadzie: proszę zakreślić… Tak
żeby to nie dotyczyło życia naszych dzieci, rodzeństwa czy kogokolwiek, kto nie jest związany z polityką. To byłaby najprostsza rzecz. Dlaczego my mamy
dzisiaj cierpieć za to, że nie mamy tyle szczęścia
w życiu, że proboszcz mojej parafii nie sprzedał mi
działki, ja jej później nie odsprzedałem, nie odkupiłem, a ten proboszcz nagle był generałem… No, ja nie
mam takich możliwości. Nigdy nikt mi nie podarował
żadnej willi, bezdomny żadnego mercedesa – może
się źle urodziłem, może nie w tym miejscu, ale tak
się niestety nie stało.
Podzielam opinie przedmówców z lewej i z prawej
strony, którzy mają wiele zastrzeżeń w dobrej wierze, nie w złej wierze. Pan minister wie, o tym też
rozmawialiśmy, i Wysoka Izba również wie, że nawet
jeżeli będziemy chcieli cokolwiek zrobić, to nie ma
możliwości, żeby nie został po tym ślad. No, w dobie
elektroniki, kart płatniczych, przelewów elektronicznych itp. po każdej czynności zostanie ślad. Prędzej
czy później ktoś zapyta: zostały przeniesione jakieś
środki, jakieś aktywa, jakaś nieruchomość, a pana
nie było na to stać, więc skąd to się wzięło? No i jest
postępowanie. Przecież takie postępowania się toczą,
przecież urzędy dostają informacje, że nagle pojawiły
się gdzieś tam jakieś pieniądze, i trzeba się z tego wytłumaczyć. Przecież to jest normalne, to nic dziwnego.
Po co to dzisiaj zapisywać…
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Ktoś mówił – chyba pan minister Radziwiłł – że
ustawa jest bardzo obszerna. Ona tak naprawdę ma
6 punktów i te 6 punktów jest rozbudowane, to jest
zmiana ustawy i każdy punkt ma podpunkty. Ja sobie
tutaj zaznaczyłem… To jest właśnie ta ustawa, to jest
te 6 punktów, które w zasadzie na 2 kartkach by się
zmieściły, a reszta to są załączniki. Tych załączników jest tyle, proszę. Przyszli parlamentarzyści będą
musieli wypełniać… Pan Radziwiłł ma… Nie będę
mówił, ile dzieci, bo nie chcę…
(Głos z sali: Ósemkę.)
No, żadna tajemnica, ma ósemkę dzieci. To chyba
to trzeba pomnożyć razy osiem. Tak że pewnie zrobi
się z tego jeszcze więcej formularzy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze.)
Sama ustawa mieści się na 2 kartkach, a z załącznikami stanowi niezły tom. Tak więc życzę powodzenia, żeby się gdzieś nie pomylić i żeby to wszystko
było zgodnie z prawdą. Myślę, że nie powinniśmy tej
ustawy przyjmować. Ja osobiście mimo szczerych
chęci będę głosował przeciwko.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Bobko, 5 minut, bardzo
proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Krótka polemika z wypowiedziami reszty kolegów z klubu parlamentarnego. Pierwsza do pana
– bardzo szanuję obydwu kolegów, tym bardziej właśnie polemika – mecenasa Cichonia. Otóż w mojej
ocenie ten pomysł, na razie czysto teoretyczny – myślę, że nie będzie na razie zrealizowany – o jawności
np. oświadczeń dotyczących darowizn itd. wcale nie
jest taki niewinny. No, tutaj otwieramy kolejną puszkę
Pandory: jawność wydatków. No, dlaczego mamy
tylko jawność dotyczącą spadków? Może jawność
wszystkich wydatków? Skoro jawne są dochody,
niech będą jawne także wydatki. No, to jest bardzo
niebezpieczne. Myślę, że to jeszcze bardziej niebezpieczny kierunek niż jawność tych oświadczeń majątkowych. Trudno mi sobie wyobrazić, aby politycy
byli zobowiązani do ujawniania wszelkich wydatków.
To zupełnie… To pierwszy krok w tę stronę. Tak mi
się wydaje. A więc ten pomysł nie jest chyba taki
niewinny.
Sprowokował mnie tutaj właściwie pan senator
Radziwiłł. Panie Senatorze, ja podzielam pana zdanie na ten temat, że istnieje pewna, może czasami

niepisana, jakby źle rozumiana solidarność, taka
korporacyjna, pomiędzy politykami, niezależnie od
opcji politycznych. I pewnie można by podać niemało
takich przykładów, kiedy w sposób formalny czy nieformalny politycy jakby działają na rzecz swoich własnych interesów, niezależnie od opcji politycznych.
I to jest naganne. Tak być nie powinno. Podzielam też
zdanie, że do polityki powinno się iść ze szlachetnych
pobudek i działać pro publico bono. I zresztą wielu
z nas, wchodząc do polityki, finansowo raczej na tym
traciła, niż zyskiwała. Taka jest prawda. Ale trudno
mi się zgodzić z tym, że ta ustawa działa w interesie
publicznym, a zwłaszcza że buduje autorytet i powagę
państwa. Bo to, co zostało tutaj powiedziane – nie
chcę już tych argumentów powtarzać – pokazuje, że
jest dokładnie odwrotnie. Tak samo jak np. ustawa
o obniżeniu dochodów czy pensji parlamentarzystów
absolutnie, w mojej ocenie, nie budowała i nie zbudowała autorytetu Sejmu, tylko ten autorytet obniżyła.
I podobnie jest z tą ustawą. Zresztą w jakich okolicznościach ona powstaje? Czy powstaje w wyniku tego,
że ktoś się zebrał i zaczął się zastanawiać, co zrobić,
aby była większa powaga państwa, czy po prostu
ta ustawa została przygotowana w określonym kontekście politycznym, takim populistycznym, o którym tutaj już mówiliśmy? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że pan senator Sławomir Rybicki złożył
wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować
się do przedstawionych wniosków? Panie Ministrze?
(Sekretarz Rady Ministrów Tomasz Szczegielniak:
Nie, już nie.)
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze
legislacyjnym, proszę Komisję Regulaminową, Etyki
i Spraw Senatorskich o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punktu szóstego oraz punktu siódmego porządku obrad:
ustawa – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień
publicznych.
Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 1308 i nr 1309,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 1308 A oraz
nr 1309 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu
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Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana
senatora Tadeusza Kopcia, o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, a następnie w sprawie ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień
publicznych.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca
Tadeusz Kopeć:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdania Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej w sprawie ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze,
nowe prawo zamówień publicznych jest odpowiedzią
na głosy całego rynku zamówień publicznych. Rynek
ten od wielu lat czeka na nowe prawo, które będzie
przystawało do potrzeb dzisiejszej sytuacji gospodarczej i problemów związanych z wydawaniem publicznych pieniędzy. Nowe prawo zamówień publicznych
tworzy zupełnie nowe ramy dla bardziej efektywnego
wydawania publicznych pieniędzy, skupionego na
udanej realizacji kontraktu pomiędzy przedsiębiorcą
a stroną publiczną, nie zaś, jak do tej pory, na formalnej stronie postępowania.
Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału
sektora publicznego w gospodarce. W ich ramach
towary, usługi, roboty budowlane zamawiane są
w Polsce przez prawie 34 tysiące podmiotów. Wartość
zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w prawie zamówień publicznych wynosiła
w 2017 r. 163 miliardy zł, czyli 8,2% PKB, a w roku
2018 – 202 miliardy, co stanowiło 9,55% PKB.
Zamówienia publiczne wpływają na całą gospodarkę. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę
przychodów, a dla co dziesiątego – 75% przychodów. Odpowiednio zarządzane zamówienia publiczne
mogą więc istotnie przyczynić się do wzrostu przedsiębiorstw, a źle przeprowadzone postępowania, brak
współpracy na linii zamawiający – wykonawca czy
też restrykcyjne umowy mogą prowadzić nawet do
upadku firm, czego niejednokrotnie w ciągu ostatnich
kilku lat doświadczaliśmy.
Cel w postaci efektywności realizowany jest
w ustawie poprzez skupienie się na zaniedbanych
w obecnej ustawie etapach procedury udzielania
zamówień – planowaniu, przygotowaniu, a później
realizacji i ocenie wykonania umowy. Dziś podmioty
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publiczne skupiają się przede wszystkim na wyborze
wykonawcy. Czasem niewystarczająco zwracają uwagę na inne elementy całego procesu – równie ważne,
a nawet ważniejsze.
Warto wspomnieć, jak szerokie prace i konsultacje
poprzedzały przygotowany projekt nowego prawa zamówień publicznych. Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii wraz z Urzędem Zamówień Publicznych
rozpoczęło pracę nad wymienionym projektem ponad
3 lata temu. Przeprowadzono cały szereg spotkań
i konsultacji, debat z udziałem m.in. przedstawicieli
rynku zamówień publicznych, świata nauki i organizacji pozarządowych. W ramach konsultacji odbyło
się także wiele konferencji w bardzo wielu miastach
Polski. Na podstawie wyników tych spotkań i analiz
wypracowano koncepcję nowego prawa zamówień
publicznych. W ramach konsultacji koncepcja została przekazana do ok. 70 instytucji i organizacji
przedsiębiorców, przedsiębiorstw, organizacji reprezentujących samorządy i organizacji branżowych.
Nowe rozwiązania są również efektem wspólnej
pracy i porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonawcami i wnioskodawcą,
m.in. na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego czy Rady Dialogu Społecznego.
Spośród zmian, które wprowadza nowe prawo zamówień publicznych, warto wymienić co najmniej
kilka zawartych tam bardzo ważnych rozwiązań, odpowiadających na problemy związane przede wszystkim z niską konkurencyjnością na tym rynku czy też
zbyt małym uczestnictwem, co jest bardzo istotne,
sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Tak więc ustawa ta wprowadza… Bardzo istotne,
kluczowe w moim przeświadczeniu, jest wprowadzenie polityki zakupowej państwa. Polityka zakupowa
państwa będzie dokumentem strategicznym określającym działania państwa w obszarze zamówień
publicznych, nastawiającym na zakup innowacyjnych,
zrównoważonych produktów i usług dostarczanych
instytucjom publicznym. Polityka zakupowa ma
stanowić spójny i strategiczny plan wydatkowania
środków publicznych za pomocą systemu zamówień
publicznych, który pozwoli na osiągnięcie gospodarczych, społecznych i środowiskowych efektów
ważnych z perspektywy państwa.
Wprowadza się zasadę efektywności udzielania
zamówień publicznych. Impulsem do zmiany w myśleniu o systemie zamówień publicznych będzie wprowadzenie zasady efektywności udzielania zamówień.
Zasada ta ma wskazać zamawiającym kierunek działania polegający na uzyskiwaniu rozwiązań o najlepszym możliwym stosunku nakładów do uzyskanych
korzyści.
Wprowadza się obowiązek dokonania analizy
poprzedzającej wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Propozycja ta zakłada
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wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia analizy
w przypadku zamówień o dużej wartości. Dotyczyć
ona będzie szerokiego rozeznania rynku, poznania
możliwych dróg realizacji projektu, zarówno od strony proceduralnej, jak i od strony ekonomicznej i technicznej. Dzięki temu zapewniona będzie zwiększona
uwaga zamawiających podczas planowania wydatków
publicznych dotyczących tych największych kwot.
Następuje wyodrębnienie uproszczonej procedury dla zamówień o wartości poniżej progów Unii
Europejskiej. Wprowadzenie procedury uproszczonej
dla zamówień o wartości niższej niż progi unijne będzie bardzo istotną zmianą. Jest to wolumen zamówień, o który najczęściej ubiegają się mali i średni
przedsiębiorcy. Regulacja umożliwi elastyczne kształtowanie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto
będzie to duże ułatwienie podczas przeprowadzenia
procedury zamówieniowej, a zarazem uczestnictwa
w takiej procedurze zamawiających.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie uproszczeń
stosowania trybów właściwych dla udzielania zamówień innowacyjnych. Negocjacje otwierają drogę
do tego, aby zamawiający mogli pozyskać wiedzę
o najlepszych innowacyjnych rozwiązaniach, jakie
mogą zaoferować im wykonawcy. Aby ułatwić ich
wprowadzenie, tryby negocjacyjne zostają w tej ustawie odformalizowane. Dzięki temu staną się bardziej
dostępne dla zamawiających.
Propozycje w projekcie, które odpowiadają bezpośrednio na problem niskiej konkurencyjności, to m.in.
uproszczenia w zakresie kwalifikacji wykonawców,
w tym ograniczenie przesłanek wykluczenia, obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności
w dłuższych umowach, obowiązkowa waloryzacja
w kontraktach zawartych na ponad 12 miesięcy czy
katalog klauzul abuzywnych. Przewidziano ponadto
mechanizm koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania sporów między wykonawcą a zamawiającym na
etapie wykonania umowy. Strony będą mogły teraz
zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi to na drogę sądową. Koncyliacja jest tańsza
i szybsza od sądu, ma trwać kilka miesięcy i ułatwiać
kontynuowanie realizacji umowy.
Ważne zmiany dotyczą także systemu środków
ochrony prawnej, jakże ważnej dla przedsiębiorców.
Jest to przede wszystkim obniżenie opłaty za skargi
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie
Krajowej Izby Odwoławczej. W systemie kontroli
zamówień wprowadzono wspólne przepisy ogólne
dotyczące kontroli zamówień publicznych, przeprowadzenie kontroli na podstawie analizy ryzyka
naruszenia prawa czy obowiązek publikacji wytycz-

nych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy
kontroli. W wymienionej ustawie wzmocniono rolę
prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowaniu i propagowaniu dobrych praktyk oraz wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla
zamawiającego.
Pożądanym efektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych będzie przede wszystkim: zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego Polski;
zapewnienie możliwości kształtowania polityki
państwa poprzez zamówienia publiczne; zwiększenie liczby postępowań przeprowadzonych w trybach
negocjacyjnych; zwiększenie liczby ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; zwiększenie udziału małych i średnich
przedsiębiorstw w postępowaniach; ujednolicenie
orzecznictwa krajowych izb odwoławczych i sądów
powszechnych dotyczącego zamówień publicznych
i, nade wszystko, zwiększenie efektywności kontroli
zamówień publicznych.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z ustaleń poczynionych na wczorajszym posiedzeniu senackich komisji wynika, że merytoryczna praca została wykonana również na tym etapie procesu legislacyjnego.
Projektodawca na przestrzeni ostatnich 2 tygodni
odbył robocze spotkania z Biurem Legislacyjnym
Senatu. W trakcie tych spotkań omawiano najpierw
kluczowe regulacje ustawy, a następnie uwagi sformułowane przez senackich legislatorów. Część uwag czy
zapytań Biura Legislacyjnego udało się skutecznie
wyjaśnić na tych spotkaniach oraz na wczorajszym
posiedzeniu komisji. Dzięki tej wspólnej merytorycznej pracy w ustawie nie ma błędów uniemożliwiających jej przyjęcie i wejście w życie, co stwierdzili przedstawiciele Biura Legislacyjnego i obecni
przedstawiciele rządu. Projektodawca zobowiązał się
uwzględnić zasadne uwagi legislatorów, takie jak korelacja ustawy z wchodzącymi w późniejszym czasie
aktami prawnymi, a także bardzo długie ‒ co podkreślam ‒ trwające 5 miesięcy vacatio legis tej ustawy. Z tego względu, Wysoka Izbo, komisje przyjęły
ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę
‒ Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień
publicznych bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie pytanie zadać? Nie.
Dziękuję bardzo.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
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lamentarnych został upoważniony minister przedsiębiorczości i technologii.
Jest dzisiaj z nami pan minister Marek Niedużak,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii. Jest z nami również pan Hubert Nowak,
prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Czy pan minister pragnie zabrać głos? Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianymi punktami
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa pragnie takie pytanie zadać?
Nie.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, pan senator Tadeusz Kopeć zapisał
się do dyskusji. Proszę bardzo.
Pan senator Komarnicki chce się zapisać? Dobrze.

Senator Tadeusz Kopeć:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze!
Chciałbym jeszcze do tego sprawozdania, które
miałem zaszczyt w imieniu komisji Wysokiej Izbie
przedstawić, dodać kilka zdań. W moim przeświadczeniu są one bardzo istotne.
Wysoka Izbo, jest to, jak już powiedziałem, bardzo
ważna ustawa. Z całą pewnością jest to jedna z tych
procedowanych w trakcie tej kadencji ustaw, które będą
miały wpływ na sposób i jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i naszej gospodarki.
Obecnie obowiązująca ustawa powstała w roku
2004, a zatem przed wejściem Polski do Unii
Europejskiej i przed ogromnym transferem środków
publicznych. Potencjał obowiązującej ustawy został
wyczerpany, przestała być ona na tyle atrakcyjna dla
sektora prywatnego, aby w odpowiednim stopniu,
wykorzystując swój potencjał, sektor ten korzystał
z obowiązującego prawa.
Jednym z głównych zdefiniowanych problemów
obecnej ustawy jest nieproporcjonalny udział małych i średnich firm w rynku zamówień publicznych.
Dlatego dla postępowań krajowych o wartości poniżej progów unijnych rozpatrywana ustawa wprowadza nową, łatwiejszą procedurę, która nie wymaga
stosowania procedur wzorowanych na dyrektywach
unijnych. Podmioty będą mogły udzielać zamówień
z wykorzystaniem elastycznej, uproszczonej procedury, która stwarza przede wszystkim możliwość negocjowania ofert w szerszym bądź w węższym zakresie.
Wprowadzając rozwiązania korzystne dla wykonawców, nie zapomniano w tej ustawie o podwykonawcach, co jest bardzo, bardzo istotne. Ustawa ma
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zagwarantować im korzystanie ze wszystkich praw,
z jakich korzystają wykonawcy. Wykonawcy zostali zobowiązali do tego, aby w odpowiedni sposób
dbać o interesy podwykonawców, dlatego w ustawie
znajdują się m.in. przepisy, które zapewniają, że postanowienia umów zawieranych z podwykonawcami
nie będą w zakresie kar umownych, płatności czy
waloryzacji mniej korzystne niż postanowienia umów
zawartych z wykonawcami.
Szanowna Wysoka Izbo, otwarciu na małe i średnie przedsiębiorstwa będzie służyć zmiana procedury
konkursowej. Procedura konkursowa ulega uproszczeniu. Nowy konkurs będzie pozwalał m.in. na zawarcie umowy na wykonanie usługi, z którą związana
była praca konkursowa, a nie tylko na opracowanie
i wykonanie projektu.
Skoro mówimy o małych i średnich firmach,
to należy też podkreślić sprawę zapisów, które mają
na celu poprawę płynności finansowej tych firm. Stąd
też obniżenie wymogów dotyczących wadium i zaliczek, a także obowiązek wypłaty zaliczek i przedpłat w sytuacji, kiedy okres umowy wykracza poza
12 miesięcy. Dziś problemy z płynnością finansową
bardzo często sprawiają, że małe firmy nie są w stanie
brać udziału w przetargach, dlatego że po prostu nie
stać ich na wadium czy na zabezpieczenie. Te wymagania, które obowiązują dzisiaj, są zdecydowanie
zbyt wygórowane. Dlatego w mniejszych krajowych
postępowaniach, w procedurze uproszczonej, maksymalna wartość wadium, której może żądać zamawiający, zostaje zmniejszona o połowę, czyli do 1,5%.
Oprócz tego maksymalna wysokość zabezpieczenia,
jakiego może żądać zamawiający, wynosi 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie.
Ponadto w ustawie zaproponowano rozwiązania
odnoszące się do kwestii waloryzacji kontraktów
– to jest sprawa, która oczywiście jest bardzo istotna
– oraz to, żeby cena nie była głównym warunkiem
udzielania zgody na wykonanie zamówienia.
Szanowni Państwo, chciałbym przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować obecnemu tutaj panu ministrowi i przekazać na ręce pani minister podziękowania za kolejną bardzo dobrą ustawę. Po konstytucji
dla biznesu i tym całym pakiecie dla przedsiębiorców,
a także po ostatnio procedowanej przez nas, tak oczekiwanej przez przedsiębiorców ustawie dotyczącej
zatorów płatniczych, ta ustawa o zamówieniach publicznych stanowi naprawdę duży krok w dobrym
kierunku dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza dla
małych i średnich przedsiębiorstw. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca…
(Głos z sali: Już dyskusja…)
A, już jest dyskusja, tak? Przepraszam najmocniej.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora
Władysława Komarnickiego. Proszę uprzejmie.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowna Izbo!
Jest to historyczna chwila. Może to dziwne,
że mówi to senator z opozycji. Ale to historyczna
chwila, dlatego że doczekałem się tego w dostojnym
wieku, jako przedsiębiorca, współwłaściciel i twórca
średniej firmy. Przez 18 lat prezesowałem w firmie
budowlanej i mogę powiedzieć, że 18 lat byłem na
kolanach przed dziurawą ustawą. Ja byłem na kolanach
przed generalnym wykonawcą, który często zapraszał
mnie do podwykonawstwa, i już a priori, zanim mnie
zaprosił, wiedziałem, że przegram. Byłem na kolanach
przed inwestorem, który skrzętnie wykorzystywał
luki w prawie zamówień publicznych. Widziałem, jak
krwawiły polskie firmy na kolanach przed firmami
zagranicznymi, które nie przyszły ani z kapitałem,
ani z własnym know-how, ale z prawnikami, którzy
doskonale znali tę ustawę. One przyszły z nimi po
to, żebyśmy my, ciężko pracując, i nasi inżynierowie
wykonali ogromną robotę. Na kolanach prosiliśmy
o zapłatę, ale dostawaliśmy ją w zależności od kaprysu
prawników i tych firm, które dawały tylko swoje logo.
Polska w 1990 r. miała 1 milion budowlańców.
Rzeczpospolita Polska miała najlepsze politechniki wypuszczające znakomitych absolwentów. Nie
wspomnę już o architektach. Ale ten bubel rzucał nas
wszystkich na kolana. Byłem współtwórcą Krajowej
Izby Budownictwa, jednak nie dlatego, że chciałem
się pokazać, tylko dlatego, że wiedziałem, że to nas
zabija. I błagałem na wszystkich forach – w parlamencie też byłem jako wiceprzewodniczący Krajowej
Izby Budownictwa – mówiłem: „Zróbcie coś!”. Bo tak
naprawdę w 1990 r. my nie mieliśmy żadnej szansy
w innych dziedzinach, ale mieliśmy świetną kadrę,
szybko łapiącą ten trend nowoczesności, jaki przyszedł z Zachodu. Tylko że przez tę ustawę byliśmy
na kolanach. Tysiące firm umierało, nie mając żadnego oparcia.
Panie Marszałku, jestem dzisiaj szczęśliwy,
że jest ta ustawa. Szkoda, że tak późno. Państwo
też trochę się spóźniliście. Mogliśmy uratować wiele firm pracujących na autostradach. Ale jest takie
polskie powiedzenie: lepiej późno niż wcale. Już nie
będę powtarzał tego, co mówił pan przewodniczący.
Bo chciałem powiedzieć, z czego wynikały zatory,
chciałem powiedzieć o relacjach generalny wyko-

nawca – podwykonawca, chciałem mówić o inwestorach, ale pan przewodniczący Kopeć wszystko
powiedział. Mogę powiedzieć tylko tyle, że przed
chwilą kłóciliśmy się, bo przyszedł minister z bublem
ustawowym. Muszę powiedzieć, że jest to jedna z nielicznych ustaw, w przypadku której macie za sobą
mądre Biuro Legislacyjne, które działa w naszym
Senacie. Jeszcze raz powiem, że w tym historycznym
momencie jestem dumny, że mogę państwu powiedzieć, Panie Marszałku: dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam łączną dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanych ustaw zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1305, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1305 A.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska,
pana senatora Wojciecha Piechę, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska o uchwalonej przez Sejm w dniu 11 września 2019 r. ustawie
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw.
Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy
– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw, zwanej dalej ustawą, jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej
w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach
domowych. Dla realizacji tego celu zaproponowano
rozwiązania służące uszczelnieniu obecnych przepisów dotyczących norm emisyjnych dla kotłów
na paliwo stałe oraz wzmocnieniu nadzoru i kontroli
nad wprowadzeniem kotłów do obrotu.
Proponowane uregulowania ograniczają wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów
emisyjności określonych w przepisach krajowych
i unijnych. Dopuszczone do obrotu pozostaną jedynie
kotły niskoemisyjne, tzw. kotły piątej klasy emisyjności. Efektem zmian ma być redukcja emisji pyłów
oraz innych szkodliwych substancji.
Od 1 października 2017 r. obowiązuje rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia
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2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo
stałe, które zakazuje produkcji, a od 1 lipca 2018 r.
także wprowadzenia do obrotu, kotłów o mocy
do 500 kW, które nie mają najwyższej, piątej klasy
emisyjności. Przepisy te nie są jednak w pełni skuteczne, ponieważ nie zapobiegają importowi do Polski
kotłów niespełniających tych wymogów. W efekcie
piece takie wciąż są wprowadzane na polski rynek,
co utrudnia walkę ze smogiem.
Jak wynika z uzasadnienia, ustawa jest elementem
szerszego założenia legislacyjnego, którego celem jest
wdrożenie rządowego programu „Czyste powietrze”.
Przyjęcie ustawy pozwoli uszczelnić obecne przepisy
i doprowadzić do skutecznej egzekucji restrykcyjnych norm dotyczących wymagań, jakim powinien
odpowiadać kocioł na paliwo stałe wprowadzany
do obrotu.
Zgodnie z postanowieniami ustawy instytucją
obowiązaną do przeprowadzania kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe
będzie Inspekcja Handlowa. Kontrolowane będą m.in.
zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez
badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów.
Nowelizacja pozwoli także organom Inspekcji
Handlowej na ograniczenie wprowadzania do obrotu
urządzeń i nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Nowe uregulowania pozwolą także na wprowadzenie zakazu wprowadzania na polski rynek kotłów
niespełniających krajowych wymogów emisyjności,
wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej i w Turcji lub zgodnie
z prawem wyprodukowanych w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
będących stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Umożliwi to skuteczne zwalczanie
nadużyć i pozwoli na ochronę polskich producentów.
Nowelizacją dodano w tytule V w prawie ochrony środowiska dział VI wprowadzający możliwość
nałożenia administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzenia do obrotu kotłów na
paliwa stałe niespełniających wymagań określonych
w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwo stałe. W przepisach działu VI określono
także wysokość kar pieniężnych oraz właściwość organów je nakładających.
Omawiana ustawa wprowadza ponadto zmiany
w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
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oraz w ustawie dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Na posiedzeniu komisji zgłoszono 3 poprawki.
Poprawki te zostały uwzględnione. Komisja wnosi
o przyjęcie ustawy przez Wysoki Senat. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Wojciech Piecha: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister przedsiębiorczości i technologii.
Czy pan minister Marek Niedużak pragnie zabrać
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy są pytania? Nie ma…
(Głos z sali: Są.)
Są? A, Panie Senatorze, przepraszam.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja mam krótkie pytanie.)
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, proszę powiedzieć, czy będzie można, zgodnie z tą ustawą, kupić kocioł np.
w Czechach i przywieźć do nas. Czy indywidualny
nabywca będzie mógł to zrobić, czy też ustawa tego
zabrania? Po prostu pytam o to, czy ona jest zupełnie
szczelna.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Można z miejsca.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii
Marek Niedużak:
Panie Senatorze, ta ustawa ma bardzo wąski zakres. Ten zakres dotyczy kontroli przedsiębiorców,
którzy trudnią się obrotem, sprzedażą takich kotłów.
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W tym sensie ona nie dotyczy konsumentów bezpośrednio, choć pośrednio oczywiście dotyczy.
To oznacza, że odpowiedź na pana pytanie jest
taka. Jeżeli konsument po prostu pojedzie do Czech
i kupi kocioł, to ta ustawa, że tak powiem, nie będzie
miała nic do rzeczy. To ewentualnie jakieś czeskie
przepisy musiałyby wchodzić w grę, bo oni też muszą
implementować dyrektywę. No, zakładam, że kupiłby
pan po prostu u czeskiego przedsiębiorcy. Prawda?
Czyli odpowiedź brzmi tak: można jak najbardziej
pojechać za granicę i kupić kocioł w Czechach.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Piecha. Proszę bardzo.

Senator Wojciech Piecha:
Tak, mam pytanie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Ministrze, to w takim razie poproszę tutaj.)
Nie, nie, to jest krótkie pytanie. Pan mówił, że
w Czechach można kupić taki kocioł, ale to musi
być kocioł klasy piątej. Nie może to być kocioł klasy
czwartej ani klasy trzeciej.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marek Niedużak: Regulacje
unijne…)
Bo w Unii Europejskiej nadal można kupować
kotły klasy czwartej. Dopiero w 2021 r. te przepisy
zostaną zaostrzone i można będzie wprowadzać do
obrotu tylko kotły klasy piątej. Chyba się nie mylę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii
Marek Niedużak:
No, ja się tutaj jeszcze, że tak powiem, skonsultowałem, no i mam taką informację, że jednak klasy
piątej.
(Senator Wojciech Piecha: Klasy piątej, tak?)
Że jednak klasy piątej, tak. No, są to przepisy unijne. My tutaj implementujemy przepisy rangi unijnej,
no więc zakładam, że inne kraje członkowskie Unii
również wywiązują się z tego obowiązku, też je implementują.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Senator
Rotnicka.)
A, pani senator Rotnicka.
Panie Ministrze, to proszę bardzo…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, nie, to nie będą…)
Nie, nie, Pani Senator…
Panie Ministrze, proszę na mównicę.
To nie jest tak, że…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale ja nie chcę zapytać pana ministra, tylko chcę coś dopowiedzieć.)
Ale proszę bardzo… Panie Ministrze, proszę
uprzejmie podejść, może jakieś pytanie padnie.
Lepiej, żebyśmy widzieli siebie, niż tak zza pleców
odpowiadali.
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Myślę, że pan minister nie będzie musiał odpowiadać. Chciałabym poprzeć wypowiedź pana senatora
Piechy, który przekazał informację, że to dotyczy
kotłów kategorii piątej. Na posiedzeniu komisji pan
minister Woźny bardzo szczegółowo to wszystko
przedstawił. Senatorowie właściwie z ogromnym
zadowoleniem przyjęli tę ustawę i głosowali jednogłośnie za jej przyjęciem z tymi 3 poprawkami, które
właśnie zaprezentował pan senator Piecha. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Senator
Kopeć Tadeusz.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Tadeusza
Kopcia.

Senator Tadeusz Kopeć:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze!
Tak jakby wpisując się w tę dyskusję, chciałbym
zgłosić poprawkę do ustawy z dnia 11 września 2019 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw. Proponowana przeze mnie
poprawka ma na celu umożliwienie instalowania indywidualnych źródeł ciepła, jakimi są kotły na paliwa stałe klasy piątej spełniające wymogi Komisji
Europejskiej, na terenie, na którym istnieją techniczne
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warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego.
Poprawka polega na zmianie brzmienia art. 4
pkt 1, który nowelizuje art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Proponuję, aby
w art. 7b ust. 3 pkt 2 nowelizowanej ustawy – Prawo
energetyczne po słowach „lub pompy ciepła, lub
ogrzewania elektrycznego” dodać sformułowanie
„lub kotła na paliwo stałe, spełniające wymagania określone w załączniku II do rozporządzenia
Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów
na paliwo stałe”.
Uzasadnienie mojej poprawki. Instalowanie kotłów klasy piątej jest zgodne z rozporządzeniem
unijnym, o którym wspominałem. Rozporządzenie
Komisji Europejskiej wprowadza obowiązek instalowania kotłów spełniających jej wymagania
w Unii Europejskiej do roku 2020. Wprowadzenie
tych przepisów ma przede wszystkim zapewnić
redukcję emisji dwutlenku węgla, cząstek stałych,
organicznych związków gazowych i tlenku węgla.
Kotły klasy piątej ograniczają emisję zanieczyszczeń
do 90% w porównaniu do kotłów pozaklasowych.
Ponadto należy zwrócić uwagę na kwestie społeczne.
Dla obywateli utrzymanie możliwości instalacji najwyższej jakości kotłów na paliwa stałe jest zbieżne
z ich oczekiwaniami. Zwiększająca się świadomość
ekologiczna powinna być więc brana pod uwagę.
Spalanie wysokiej jakości paliwa stałego w przystosowanych do tego kotłach istotnie niweluje negatywne
skutki środowiskowe. Dodatkowo na wybór paliwa
stałego wpływają kwestie ekonomiczne. Zgłaszam
poprawkę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Tadeusz Kopeć: Proszę, Panie Marszałku.)
(Senator Wojciech Piecha: Jeszcze chciałbym zapisać się do głosu.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piechę.

Senator Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dobrze się stało, że w 2015 r. rozpoczęliśmy realizację programu „Czyste powietrze”. Jego podjęcie wynika z zaniedbań, jakie były przez 20–30 lat.
Szczególnie na południu Polski ten smog, ta niska
emisja daje się we znaki. W budynkach jednorodzinnych montowano najczęściej kotły bezklasowe, któ-
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re emitowały bardzo dużo zanieczyszczeń stałych,
co spowodowało, że oddychanie takim powietrzem
stało się nieznośne. Dlatego nacisk społeczny, nacisk
oddolny wymusił na rządzących, ażeby normy emisyjne, które są zapisane w dyrektywach unijnych,
zostały implementowane do naszego prawodawstwa.
Kotły klasy piątej przy załadunku ręcznym paliwa
stałego – bo są 2 typy tych kotłów – emitują 60 mg
pyłu na 1 m3, kotły z automatycznym podajnikiem
emitują 40 mg pyłu na 1 m3. To są już wielkości śladowe. Kotły bezklasowe emitowały ponad 1 tysiąc mg
i powodowały, że oddychanie powietrzem na Śląsku,
szczególnie w Rybniku, na Żywiecczyźnie, tam, gdzie
warunki pogodowe zimą są takie, że są bezwietrzne
dni, mroźne powietrze i smog się utrzymuje, było
bardzo trudne. Zastosowanie kotłów klasy piątej spowoduje, że ten czynnik zostanie powolutku wyeliminowany. No, trzeba na to troszeczkę czasu.
Sejmiki wojewódzkie uchwaliły uchwały, które
zobowiązują mieszkańców Śląska czy innych województw do wymiany pieców pozaklasowych na
piece piątej klasy – to dotyczy paliw stałych – do
2022 r. Moim zdaniem ten problem powinien zanikać.
Dodatkowo budynki jednorodzinne są, że tak powiem,
pozbawione termomodernizacji, tego, co nazywamy
efektywnością energetyczną. Poprawa efektywności
energetycznej pozwoli na zmniejszenie ilości spalanych paliw stałych. Nie wszędzie mamy gaz. Aby
doprowadzić gaz do wszystkich miast, wszystkich
osiedli… No, nie mamy na razie takiej infrastruktury.
Powolutku to się zmienia, przechodzimy na paliwa
obojętne dla środowiska, na gaz, na pompy ciepła,
na energię elektryczną. To pozwoli nam spokojnie
oddychać powietrzem w miastach. Oczywiście pozostanie jeszcze problem smogu komunikacyjnego,
który dotyka Warszawę i wielkie miasta nie tylko
w Polsce, ale też za granicą, np. Mediolan czy Paryż.
Słyszy się, że ogranicza się tam ruch samochodowy,
ażeby smog zniknął. Spaliny samochodowe tworzą
zawiesinę i w tych miastach nie da się oddychać.
Jestem zbudowany tym, cośmy stworzyli. Szkoda,
że tak późno. Mogliśmy ten program rozpocząć
wcześniej, tak jak to się stało w Czechach. Czesi już
w 2009 r. wdrożyli taki plan i oni praktycznie nie
mają już z tym kłopotu. To też był kraj, w którym…
W północnej części Czech, tu, gdzie były zagłębia węglowe, był ten sam problem co u nas. Oni sobie z tym
poradzili i my też sobie z tym poradzimy. Mamy pieniądze na program „Czyste powietrze”, jest ponad
100 miliardów zł do 2027 r. Te pieniądze pozwolą na
poprawę jakości powietrza. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
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Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować
do przedstawionego wniosku legislacyjnego? Nie.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze
legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności oraz Komisję Środowiska o ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo ochrony środowiska.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1294, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1294 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, pana
senatora Zdzisława Pupę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Celem zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska, druk senacki nr 1294, jest m.in. transpozycja
dyrektywy Unii Europejskiej 2015/996 z dnia 19 maja
2015 r. To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa to usunięcie wymienionych przez
Komisję Europejską uchybień w transpozycji dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego z dnia
25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, zwanej dalej
dyrektywą 2002/49/WE.
Celem ustawy jest też uszczegółowienie przepisów
dotyczących procesu mapowania akustycznego – sporządzenie strategicznych map hałasu i programów
ochrony środowiska przed hałasem, zwanych dalej
programami.
Żeby przedstawić to syntetycznie, powiem w ten
sposób. Obowiązujące przepisy dotyczące sporządzania
map akustycznych, opracowania programów ochrony
środowiska przed hałasem oraz przekazywania Komisji
Europejskiej danych i informacji wynikających z tych
map i programów nie są w pełni efektywne i wystarczające. Stąd konieczność zmian. Brak jest także regulacji
dotyczących przekazywania do Komisji Europejskiej,
przed każdą rundą mapowania, informacji o aglomeracjach, głównych drogach, głównych liniach kolejowych
i głównych lotniskach, które zostaną objęte procesem
mapowania. W przepisach prawa ochrony środowiska
nie ma obecnie regulacji dotyczących przekazywania
danych z map Komisji Europejskiej.
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że obecnie obowiązujące przepisy nie mają… Można powiedzieć,

że minister ochrony środowiska nie ma instrumentów prawnych, przy pomocy których mógłby wpływać na terminowe wprowadzanie map akustycznych
i programów. W dotychczasowych przepisach nie
występują uregulowania przewidujące obowiązek
przekazywania ministrowi środowiska przez podmioty zobowiązanie do wprowadzania programów
streszczeń tych programów w celu ich przekazywania
Unii Europejskiej.
I to jest, można powiedzieć, główna potrzeba
zmiany. Chodzi o dostosowanie do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej ustawy – Prawo ochrony
środowiska w sprawie hałasu.
Ta ustawa nie budziła ani w Sejmie, ani w Senacie
specjalnych kontrowersji, w komisji senackiej została przyjęta niemal jednomyślnie. Proszę Wysoką
Izbę o przyjęcie tej ustawy w celu wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej do porządku prawnego
Rzeczypospolitej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy. Nie ma takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zdzisław Pupa: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister środowiska.
Czy pan minister Sławomir Mazurek pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Sławomir Mazurek: Nie, dziękuję. Pan przewodniczący świetnie ją przedstawił.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Nie ma takich pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy
o Karcie Dużej Rodziny.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1304, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1304 A.
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Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019…
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(wicemarszałek B. Borusewicz)
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej, pana senatora Antoniego Szymańskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu połączonych Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej mam zaszczyt
przedstawić opinię w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy
o Karcie Dużej Rodziny; druk nr 1304.
Co jest celem ustawy? Celem ustawy jest zwiększenie jeszcze w tym roku, od dnia 1 sierpnia br.,
odpisu na fundusz socjalny utworzony dla osób pobierających emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę
rodzinną na podstawie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i funkcjonariuszy mundurowych
oraz zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby
zatrudnionych, u pracodawców zobowiązanych – lub
dobrowolnie się tego podejmujących – do utworzenia
takiego funduszu. To pierwszy cel.
Drugim celem jest zwiększenie w roku bieżącym
limitów wydatków na realizację ustawy o Karcie
Dużej Rodziny.
Biuro Legislacyjne uznało, że należy, aby pozostać
w zgodzie z ochroną interesów w toku, sformułować
przepis przejściowy, który spełniałby następujące postulaty. Po pierwsze, podwyższenie odpisu od 1 sierpnia jest obowiązkowe dla pracodawców innych niż
jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność w formie jednostek budżetowych. Po drugie,
podwyższenie odpisu od 1 sierpnia jest fakultatywne
dla wszystkich innych pracodawców.
Wokół tego odbyła się dyskusja, ale nikt nie zaproponował żadnego wniosku, aby zrealizować te postulaty Biura Legislacyjnego. Za przyjęciem ustawy
bez poprawek opowiedzieli się w głosowaniu wszyscy
obecni senatorowie.
Ustawa jest krótka, w związku z tym bardzo krótko referowałem. Ona dotyczy rzeczywiście tylko kilku przepisów. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy. Nie ma takich pytań.
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Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów.
Czy pan minister Tomasz Robaczyński pragnie
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Tomasz Robaczyński: Nie, dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Nie ma takich pytań. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do dyskusji.
Dla porządku informuję, że pan senator Robert
Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji do
protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1301, a sprawozdanie komisji ‒ w druku nr 1301 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej, pana senatora Krzysztofa
Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Ogłaszam chwilę technicznej przerwy…
Zapraszam pana senatora Mroza, sprawozdawcę
komisji. Spokojnie.

Senator Sprawozdawca
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu dzisiejszym komisja budżetu i finansów
oraz komisja samorządu terytorialnego opiniowały
ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta wprowadza kilka istotnych zmian.
Pierwszą jest wydłużenie o 2 lata, do roku 2021,
obowiązywania przepisów, które określają wpływy
samorządu województwa do budżetu państwa oraz
sposób podziału tych wpływów. Druga istotna zmiana
dotyczy dróg wojewódzkich. Tą ustawą zmieniamy
dotacje, które otrzymują z budżetu państwa urzędy
wojewódzkie na utrzymanie dróg wojewódzkich, na
subwencje. Dotacje są bardziej celowane, subwencje
*

Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca K. Mróz)
dają większą swobodę w dysponowaniu tymi środkami. I to są takie 2 najważniejsze zmiany.
Ustawa ta ma pozytywną opinię komisji rządu
i samorządu. Pan wiceminister finansów, przedstawiając ją, zaznaczył, że jest to takie przedłużenie obecnie funkcjonujących przepisów, ale docelowo i rząd,
i samorządy oczekują zmiany sposobu finansowania
samorządów, jeżeli chodzi o wpływy z podatków,
wpływy, które otrzymują samorządy.
Ustawa ta nie budziła większych kontrowersji,
została przyjęta jednomyślnie, jednogłośnie, bo 8 senatorów, czyli wszyscy obecni, było za.
I jeszcze 1 kwestia, a mianowicie nasze Biuro
Legislacyjne miało uwagi legislacyjne, technicznolegislacyjne, nie było żadnych uwag merytorycznych.
Połączone komisje, jak powiedziałem, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowały tę ustawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Nie ma takich pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów.
Czy pan minister Tomasz Robaczyński chciałby
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Tomasz Robaczyński: Nie, dziękuję bardzo.)
Nie. To dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Nie ma takich pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1300, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1300 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności, pana senatora Grzegorza Peczkisa,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Nie ma pana senatora.)
Ogłaszam krótką techniczną przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 42
do godziny 20 minut 48)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Zapraszam pana.
Kontynuujemy obrady.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności, pana senatora Grzegorza Peczkisa,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Połączone komisje zajmowały się opinią do ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych ustaw.
W szczególności opiniowana ustawa uchyla ustawę
o specjalnym podatku węglowodorowym, a jednocześnie zmienia termin powstania opodatkowania
wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej wyznaczony zgodnie z ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ustawa o podatku od wydobycia
niektórych kopalin opodatkowuje wydobycie miedzi,
srebra, gazu ziemnego i ropy naftowej – jest to tzw.
renta surowcowa. Ustawa opodatkowuje zyski z działalności wydobywczej węglowodorów, w założeniu
zyski z wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej
metodami niekonwencjonalnymi. Chodzi o metodę
tzw. łupków. I w związku z pojawieniem się kilka
lat temu pewnej nadziei na możliwość eksploracji
złóż, które nie były wystarczająco zbadane, i pewną
prognozą, pewną nadzieją, że pod naszym krajem
są duże złoża, które w łatwy technicznie, technologicznie sposób, w przystępnej cenie… które będą
dostępnymi źródłami gazu, wprowadzono ten właśnie podatek. I ta ustawa… W zasadzie wycofujemy
się z tego troszeczkę, dlatego że tego, tak powiem,
dobrobytu w tych złożach w tak łatwej ekonomicznie i opłacalnej eksploatacji nie ma aż tyle, żeby ten
podatek funkcjonował.
W trakcie posiedzenia komisji obecnemu tu panu
ministrowi zadawano pytania. Pan minister merytorycznie, krótko i na temat odpowiadał. Uniknęliśmy
jakichś kontrowersji, uniknęliśmy dyskusji innych niż
tematyczne, techniczne, w związku z tym komisja rekomenduje Wysokiej Izbie pozytywne zaopiniowanie
proponowanej ustawy.
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Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Nie widzę chętnych do pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów.
Czy pan minister Tadeusz Kościński pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Tadeusz Kościński: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę
chętnych.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1299, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1299 A i 1299 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opiniowała przedmiotową ustawę. Ona generalnie wprowadza różnego rodzaju mechanizmy usprawniające
egzekucję w administracji, tych rozwiązań jest bardzo
dużo. Wprowadza pewne rozwiązania co do elektronicznego obiegu dokumentów poprzez dostarczanie
przez system teleinformatyczny automatycznie tytułów wykonawczych, wprowadza także nowelizację
bardzo wielu ustaw dotyczących prawa bankowego
poprzez egzekucję z kont prowadzonych przez kasy
oszczędnościowo-kredytowe – tutaj wprowadzamy
takie rozwiązania, jakie są w prawie bankowym.
Wprowadzane są m.in. zasady wynikające z przepisów Unii Europejskiej, takie, że przy egzekucji należności celne zaspokajane są w pierwszej kolejności
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w stosunku do odsetek, dlatego że należność celna jest
dochodem Unii Europejskiej, a odsetki są dochodem
budżetu państwa. Tak że tu też przepisy unijne nas
obligują.
Ustawa ta nie budziła kontrowersji. Nasze, senackie Biuro Legislacyjne zgłosiło 3 uwagi, ale bez propozycji poprawek. Pierwsza uwaga była taka… nasz
pan legislator poprosił o wyjaśnienie pewnej intencji
zapisów. Pozostałe 2 uwagi miały charakter czysto
legislacyjny, chodziło o pewnego rodzaju sformułowania gramatyczne i pewne określenia, które w opinii
Biura Legislacyjnego były być może nieprecyzyjne.
Co do tych 2 pozostałych kwestii, to pan minister…
reprezentujący go dyrektor departamentu stwierdził,
że nie podziela tych obaw. Ustawa została przyjęta
4 głosami za, jednogłośnie.
Jeszcze jedna kwestia. Mamy tutaj bardzo długi
okres vacatio legis, to jest 9 miesięcy. To dlatego, że
te wszystkie rozwiązania… Zakres tych zmian jest
bardzo duży, szeroki, chodzi o to, aby z jednej strony
przygotować pewne systemy teleinformatyczne w administracji skarbowej, a z drugiej strony pozmieniać
też wiele innych przepisów. Tak że tutaj jest bardzo
długi okres wdrażania tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, pana senatora Łukasza
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Łukasz Mikołajczyk:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić
sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm w dniu
11 września 2019 r. ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odbyło się dzisiaj. Podczas posiedzenia nikt nie zabrał głosu. Wszyscy obecni na
posiedzeniu komisji senatorowie byli za przyjęciem
tej ustawy bez poprawek.
W związku z tym w imieniu komisji wnoszę
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek B. Borusewicz)
Nie widzę chętnych do zadania takich pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów.
Czy pan minister Tadeusz Kościński pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Nie widzę chętnych do zadania takich pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Robert
Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji do
protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1306, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1306 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury
oraz Komisji Środowiska, pana senatora Grzegorza
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Panie i Panowie Senatorowie!
Połączone komisje opiniowały ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw. Ustawa częściowo jest wdrożeniem dyrektywy
Komisji Europejskiej, zaś częściowo służy przeniesieniu zadań i kompetencji niektórych innych organów na organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego
„Wody Polskie” i przeniesieniu zadań w ramach Wód
Polskich. Jest tu zawarta również zmiana przepisów
dotyczących finansowania niektórych zadań z zakresu
administracji wodnej, zmiana niektórych przepisów
dotyczących postępowań w sprawie pozwoleń i zgód
wodnoprawnych, a także zmiany terminów wykonywania niektórych obowiązków wynikających z prawa
wodnego oraz zmiany o charakterze terminologicznym. Zaprezentowana ustawa jest obszerna.
W trakcie posiedzenia komisji przedstawiane były
szczegółowe pytania. Na pytania odpowiadał przedstawiciel ministerstwa, którym była pani minister
*

Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Anna Moskwa. Udzielone odpowiedzi nie budziły
kontrowersji. To było spokojne, merytoryczne posiedzenie komisji, w trakcie którego były wyjaśniane
wątpliwości senatorów.
Połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie
pozytywne zaopiniowanie przedstawionej ustawy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Nie widzę chętnych do zadania takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do godziny 21.10.
(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 59
do godziny 21 minut 11)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Wznawiam obrady.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Witamy na posiedzeniu panią Annę Moskwę, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję też, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu
jutrzejszym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o pracy na statkach
rybackich.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1307, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1307 A.
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(wicemarszałek M. Pęk)
Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
senator Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
24 września na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz
Komisji Infrastruktury była rozpatrywana uchwalona przez Sejm 11 września 2019 r. ustawa o pracy na
statkach rybackich – druk nr 1307. Ustawa ta dokonuje transpozycji dyrektywy Rady Unii Europejskiej
2017/159 z dnia 19 grudnia 2016 r., wdrażającej umowę
w sprawie wdrożenia Konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r., zawartej dnia 21 maja 2012 r. między Generalną Konfederacją Spółdzielni Rolniczych
przy Unii Europejskiej, Europejską Federacją
Pracowników Transportu oraz Stowarzyszeniem
Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze
Rybołówstwa w Unii Europejskiej. Jednocześnie
ustawa ta ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do wymogów konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez
Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji
Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. Projekt
ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację tej konwencji jest przedmiotem prac legislacyjnych i według
przyjętych założeń ma zostać uchwalony jeszcze w tej
kadencji parlamentu.
Opiniowana ustawa reguluje wszystkie kwestie,
które wymagają interwencji ustawodawcy ze względu
na specyfikę pracy rybaków na statkach rybackich.
Jej istotą jest zapewnienie, aby praca na statkach
rybackich o polskiej przynależności, wykonujących
tzw. rybołówstwo komercyjne, była pracą bezpieczną.
Rozważane są wymogi związane ze stanem zdrowia
rybaków, zasady związane z wynagrodzeniem, zagadnienia związane z warunkami pracy i życia na
statkach rybackich. Nacisk kładzie się szczególnie na
działania eliminujące ryzyko zawodowe, na dostępność środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także na przestrzeganie reguł BHP.
Bardzo ważna jest również problematyka pośrednictwa pracy. Opiniowana ustawa zawiera przepisy
normujące odpowiedzialność porządkową rybaków za
naruszenie regulaminu pracy i przebywania na statku
rybackim oraz przepisy karne, którym to z kolei mają
podlegać armatorzy i osoby działające w ich imieniu.
Ustawa o pracy na statkach rybackich dokonuje
niezbędnych zmian w innych aktach normatywnych,
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w tym ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, oraz ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o pracy na morzu.
Ustawa ma wejść w życie z dniem 15 listopada
2019 r., a jedynie co do kilku przepisów określono
termin późniejszy.
Przebieg pracy legislacyjnej był taki, że Biuro
Legislacyjne zgłosiło 10 uwag, w tym 7 propozycji
poprawek, które jednak nie zostały przyjęte. I ustawa
została przegłosowana jednogłośnie.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Rulewski, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pani Senator Sprawozdawczyni, moje pytanie jest
następujące. Po zakończeniu prac Międzynarodowej
Organizacji Pracy w 2007 r. sprawa trafiła do Unii
Europejskiej, gdzie niejako przyjęto tę propozycję
i poddano dalszym działaniom w roku 2016.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Proszę włączyć mikrofon.)
My mamy dzisiaj rok 2019…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, bardzo pana przepraszam, ale musi pan włożyć kartę,
żeby się mikrofon włączył, bo wtedy jest nagranie
transmisji. Tak więc proszę jeszcze raz od początku.)
Ja już z formy wychodzę.
(Wicemarszałek Marek Pęk: No, nie, taki doświadczony senator…)
Teraz dopiero, teraz dopiero zadziałało.
(Wicemarszałek Marek Pęk: To jeszcze raz od początku, dobrze? Żeby się nam wszystko zgodnie z procedurami zapisało. Bardzo proszę, Panie Senatorze.)
Ale nic się nie zmieniło, bo pytanie jest tej
samej treści, Panie Marszałku i Pani Senator
Sprawozdawczyni. Mianowicie Międzynarodowa
Organizacja Pracy ratyfikowała, przyjęła tę konwencję bodajże, te 3 zalecenia, tak się to nazywa,
w 2007 r. Unia Europejska zaś przyjęła to do realizacji
przez swoich członków w 2016 r. Mamy rok 2019.
Dlaczego w takich istotnych sprawach – praca, jak
pani słusznie wskazała, wynagrodzenie, pobyt na
statkach – ta ratyfikacja przez Polskę trwała ta długo?

Senator Bogusława Orzechowska:
Panie Senatorze, nie było to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu połączonych komisji i nie jestem
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w stanie odpowiedzieć panu, dlaczego tak długo to
trwało. Myślę, że to jest pytanie, które może pan zadać pani minister.
(Senator Jan Rulewski: Odpowie?)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Rozumiem, że pan senator Rulewski. Zapraszam…
(Senator Jan Rulewski: Nie powtórzę, bo pani
świetnie to zrozumiała.)
Zapraszam panią minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
Anna Moskwa:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście ta zasadnicza część konwencji to
jest koniec roku 2016, tak naprawdę początek roku
2017. Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że
to nie jest tak, że my przez ten czas funkcjonowaliśmy bez tych przepisów. One tak naprawdę były, ale
w ustawie o pracy na morzu. Zastanawialiśmy się,
czy wyodrębniać tę oddzielną ustawę, czy zostawić to
w tamtej ustawie, jednak zdecydowaliśmy po dialogu
z rybakami, że prościej będzie to połączyć w jednym
dokumencie. I rzeczywiście rozpoczęliśmy wtedy
dialog ze środowiskiem o tym, jakie zapisy przenosimy do tej ustawy. Czyli nie jest tak, że środowisko
pozostawało przez ten czas bez regulacji. A trzeba też
zauważyć, że część tych przepisów wchodzi dopiero
za 2 lata, bo budowany jest system informacyjno-portowy, który też jest elementem tej konwencji, a tak
naprawdę teraz nawet nie mamy jeszcze obowiązku
wdrożenia tego. Jest to bardziej wyjście naprzeciw
środowisku niż konieczność wynikająca z konwencji.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze są pytania. Proszę pozostać, Pani Minister.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
2 pytania. Jedno natury bardziej ogólnej. Mianowicie są tu pewne uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu rybaka, ale uprawnienia z jednej
strony rodzą obowiązki z drugiej, w tym przypadku obowiązki armatora co do jakości wyposażenia
statków. Czy ta nowa ustawa może w jakiś sposób
wyeliminować któryś z naszych statków rybackich,
obecnie używanych, ze względu na niespełnianie tych
nowych wymogów?
I drugie pytanie. Ustawa wchodzi w życie z dniem
15 listopada – nieszczęśliwie, bo pozostał już krótki
okres do tego terminu. Uważa pani, że ona… Czy to zostanie spełnione? Chodzi o czas wejścia ustawy w życie.
To pierwsze pytanie było troszkę bardziej ogólne.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
Anna Moskwa:
Dziękuję bardzo.
Nie mamy tutaj żadnych obaw, bo tak jak mówiłam, my nie nakładamy nowych obowiązków. W dużej mierze przepisujemy z różnych innych ustaw te
wymagania i je doprecyzowujemy. I nasze jednostki
rybackie są do tych standardów dostosowane. Jak pan
senator widzi, tam nie ma jakichś wyjątkowych norm
emisyjnych czy trudnych parametrów, nie wymagamy
LNG czy zasilania energią słoneczną, tylko są to takie
podstawowe parametry, raczej zapewniające bezpieczeństwo niż wysokie wymogi techniczne. Spotkało
się to z dobrym przyjęciem środowiska.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, jeszcze pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Było takie stwierdzenie pani czy pani senator sprawozdawczyni, że ta ustawa dotyczy statków przynależnych Polsce… No, było podobne sformułowanie.
Rozumiem, oczywiście, że dotyczy to rybaków polskich. Ale czy dotyczy również osób innych narodowości z obszaru Unii Europejskiej?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
Anna Moskwa:
Dotyczy polskich jednostek. Czyli jeżeli zdarzy
nam się obywatel zagraniczny… Oczywiście obo-
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(podsekretarz stanu A. Moskwa)
wiązują przepisy prawa pracy w przypadku umowy
dotyczącej czy rybaków, czy innych osób przebywających na jednostkach rybackich, stosownie do
bandery, do podatku… Tutaj się nic nie zmienia.
Jednak oczywiście dotyczy to jednostek polskich,
nie możemy nakładać tych wymogów na pozostałe
jednostki. Ale trzeba też mieć świadomość, że tak
naprawdę po naszych wodach pływają polskie jednostki. Mówimy o podstawowych jednostkach rybackich. My nie mamy dużych paszowców, które pływają gdzieś tam daleko, po wodach bałtyckich czy
innych.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Nie ma więcej pytań.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa:
Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
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Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone w dniu jutrzejszym.
Komunikaty.

Senator Sekretarz
Arkadiusz Grabowski:
Uprzejmie informuję o posiedzeniu Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie rozpatrzenia wniosków o charakterze legislacyjnym do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora oraz niektórych innych
ustaw, które odbędzie się jutro, 26 września 2019 r.
o godzinie 8.30 w sali nr 179.
I drugi komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji
Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw odbędzie
się jutro, 26 września, o godzinie 8.40 w sali nr 176.
Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9.00 rano.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 25)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)
(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie
Michał Seweryński, Marek Pęk i Maria Koc oraz
marszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam posiedzenie.
Szanowni Państwo, informuję, że dziś po rozpatrzeniu punktów dwudziestego oraz dwudziestego pierwszego, tj. sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych, przystąpimy
do rozpatrzenia punktów osiemnastego i dziewiętnastego, tj. ustawy o Polskim Instytucie Spraw
Międzynarodowych oraz ustawy dotyczącej ratyfikacji Umowy między Rządem RP a Rządem Stanów
Zjednoczonych. Następnie będziemy rozpatrywać
punkt szesnasty, tj. ustawę o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne, oraz punkt siedemnasty, tj. ustawę
o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Przypominam, że o godzinie 12.30 będzie robione wspólne zdjęcie senatorów IX kadencji. Zbiórka
w holu na parterze.
Szanowni Państwo, na pulpitach zostały rozłożone
anonimowe ankiety dotyczące ocen skutków regulacji
do naszych inicjatyw, które od 2016 r. są sporządzane przez Biuro Legislacyjne. Szef Kancelarii Senatu
bardzo prosi o wypełnienie tych ankiet i złożenie
ich do przezroczystej urny, która znajduje się w tzw.
akwarium, czyli w sali przy wejściu po mojej prawej
stronie. Celem ankiety jest poznanie opinii państwa
senatorów na temat użyteczności OSR w pracy parlamentarnej. Wyrażone opinie oraz wskazówki będą
niezwykle cenne dla osób sporządzających OSR i zostaną wykorzystane przy sporządzaniu kolejnych tego
typu dokumentów. Jest to badanie unikatowe. Do tej
pory podobne badania nie zostały przeprowadzone
w żadnym innym parlamencie.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punktu dwudziestego oraz punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz
z informacją o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2018 roku; informacja o działalności
Rady Mediów Narodowych w 2018 r.
Tekst sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji jest zawarty w druku nr 1192, a informacja
Rady Mediów Narodowych – w druku nr 1136.
Sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie tych dokumentów zawarte są w drukach
nr 1192 S i 1136 S.
Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana
ministra Witolda Kołodziejskiego.
Proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu
i przedstawienie sprawozdania.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
Dziękuję bardzo.
Wysoka Izbo!
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji corocznie
przedstawia Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, a także prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie ze swojej
działalności za rok poprzedzający oraz informację
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji,
zgodnie z art. 12 ustawy o radiofonii i telewizji.
W bieżącym roku nastąpiła ważna zmiana, zmiana prawna, mianowicie dokumenty sprawozdawcze
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są przedstawiane w nowym terminie ustawowym, który upływa
31 maja. Przypomnę, że dotychczas było to do końca
marca roku następnego po roku sprawozdawczym.
Przesunięcie tego terminu do końca maja umożliwiło
Krajowej Radzie przedstawienie najbardziej aktualnej
informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej mediów publicznych, bo sprawozdania finansowe tych
mediów przekazywane są Krajowej Radzie w kwietniu. Tak że obecne sprawozdanie zawiera już aktualne
dane o sytuacji finansowej spółek mediów publicznych w 2018 r.
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(przewodniczący W. Kołodziejski)
Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące realizowania różnych ustawowych zadań Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, w tym zadań związanych
z prowadzeniem postępowań koncesyjnych, sprawowaniem kontroli nad działalnością nadawców, oczywiście zawsze w granicach ściśle określonych przez
prawo. To podkreślam, bo często na tym tle dochodzi
do nieporozumień. W ustawie o radiofonii i telewizji
są ściśle określone wyjątki, które w pewnym sensie
mogą ograniczać konstytucyjną zasadę wolności słowa i prawa nadawcy, samodzielnego i wyłącznego
prawa nadawcy do kształtowania swojego programu.
Ponadto Krajowa Rada informuje o zadaniach
dotyczących opłat abonamentowych, ustalaniu ich
wysokości, podziale dla nadawców publicznych
zebranych przez Pocztę Polską środków. Są też informacje związane z organizowaniem współpracy
międzynarodowej, jest informacja o wydawaniu na
podstawie upoważnień ustawowych wykonawczych
aktów prawnych, opiniowaniu aktów prawnych
i umów międzynarodowych. W tym roku dodatkowo
poinformowaliśmy szerzej o sposobie organizowania
badań treści i odbioru usług medialnych w ramach
realizowanego projektu „Nowa telemetria”.
Proszę państwa, do sprawozdania, jak co roku,
dołączona jest informacja za rok 2018, tj. analiza wybranych zjawisk i procesów rynkowych, znajdująca
się w tej drugiej części, w osobnym dokumencie, zatytułowanym „Informacja o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w 2018 roku”.
Proszę państwa, wśród takich zasadniczych problemów, które były poruszane w roku 2018 przez
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji… Z jednej
strony była to konsekwencja stałego postępu technologicznego. Jesteśmy w przededniu prac… Tzn.
wtedy byliśmy, rok 2018 to był rok pracy nad tzw.
megaustawą, którą wprowadzało ministerstwo cyfryzacji w związku z technologią 5G. Ja przypominam,
że ta technologia będzie miała bezpośredni wpływ
również na rynek audiowizualny, rynek medialny.
Ale przy okazji tych prac wyszła także potrzeba pilnej aktualizacji strategii Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji dotyczącej telewizji naziemnej. To był
też rok 2014… Zresztą ten dokument strategiczny
jest opracowywany, mam na myśli strategię KRRIT,
strategię państwową na lata 2017–2022. Mówię o tym
dlatego, że do dzisiaj trwają dyskusje, jak ten rynek
ma być w przyszłości ułożony. Zdecydowaliśmy o pozostawieniu w planie zagospodarowania częstotliwości 6 multipleksów telewizyjnych. Przypominam,
że dzisiaj wykorzystywane są 4, a więc jeszcze
2 będą do rozdysponowania. W roku 2022, a więc
w tym terminie, w którym Polska jest zobowiązana już ostatecznie uwolnić pasmo 700 MHz na
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potrzeby internetu w technologii 5G… My jednocześnie dokonujemy zmiany technologicznej, jeśli
chodzi o cyfrową telewizję naziemną, przechodzimy
do standardu DVB-T2 kodowanego w kodeku HEVC,
co przekłada się z kolei – to też jest decyzja Krajowej
Rady – na wprowadzenie jako standardu telewizji
naziemnej wysokiej rozdzielczości. Czyli, krótko
mówiąc, będzie tu zmiana technologiczna, do której
państwo musi się przygotować. Badamy w tej chwili,
jakie jest nasycenie rynku gospodarstw domowych
nowoczesnymi odbiornikami telewizyjnymi, takimi,
które umożliwiają odbiór sygnału w tym standardzie.
Z drugiej strony nie zapowiadamy jakiegoś skokowego wzrostu oferty bezpłatnej telewizji naziemnej.
Braliśmy tutaj pod uwagę też sytuację rynkową obecnych nadawców. Zapowiadamy wzrost nie ilościowy,
a jakościowy. Czyli standard wysokiej rozdzielczości,
HD, będzie standardem obowiązującym w całej telewizji naziemnej.
Szanowni Państwo, jednym z zadań Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji jest ochrona pluralizmu
w mediach. Tutaj zwracamy uwagę na ważne dokumenty, które zostały wypracowane i wprowadzone
w roku 2018. To są dokumenty międzynarodowe.
M.in. Komitet Ministrów Rady Europy 7 marca
2018 r. przyjął zalecenie na temat pluralizmu mediów
i przejrzystości własności mediów. Zwrócił tam uwagę na wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych dotyczących kontroli koncentracji własności
w mediach, ich finansowania, a także na wspieranie
przejrzystość własności. Publiczny dostęp do informacji baz danych obrazujących strukturę własności
mediów… Wspomniany dokument stwierdził, że prawo musi też zagwarantować niezależnym regulatorom
możliwość opracowywania informacji na temat struktury mediów i ich własności. Mówię o tym dlatego,
że rok 2018 to również rok kolejnych konsolidacji
czy też koncentracji na rynku medialnym. No, miała
miejsce kontynuacja procesu sprzedaży całej grupy
Scripps, do której należał TVN, i kupna przez koncern Discovery. Tu nastąpiła dosyć silna koncentracja.
No, i proces, który w tej chwili cały czas trwa, czyli
zakup Eurozetu przez Agorę i fundusz SFS Ventures
z opcją call dla Agory. Dzisiaj ta grupa medialna
zapowiada chęć realizacji opcji call. Czyli nastąpi
tutaj połączenie 2 grup radiowych, jednej należącej
do Agory, a drugiej – do Eurozetu.
Przywołuję to zalecenie Komitetu Ministrów Rady
Europy, ponieważ myśmy od początku o tym mówili,
ostrzegali, że to są procesy bardzo niebezpieczne. Jak
się okazuje, one są niebezpiecznymi procesami w całej Europie. I tutaj Komitet Ministrów Rady Europy
zaleca mechanizmy wprowadzające daleko idącą
przejrzystość własnościową. My też do tego dążymy.
Oprócz tego proponowaliśmy pewne zapisy antykoncentracyjne czy zabezpieczające przed
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negatywnymi skutkami koncentracji w mediach, ponieważ uważamy, że to służy właśnie ochronie pluralizmu. Pluralizm, proszę państwa, rozumiemy jako
pluralizm rynku medialnego ‒ tak jest on rozumiany.
Przypominam, że w Polsce mamy kilka dużych grup
radiowych i kilka dużych grup telewizyjnych, więc
oceniamy, że w skali europejskiej mamy bardzo silny i bardzo mocno zróżnicowany rynek telewizyjny
i radiowy, ale niestety procesy rynkowe, które w tej
chwili postępują, zagrażają temu zróżnicowaniu. Tak?
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o radio, to rok
2018 był rokiem, kiedy udzielałem kolejnych koncesji
analogowych, bo dalej jest takie zapotrzebowanie,
chociaż te zasoby już dawno są na wyczerpaniu, więc
to są jedynie wąskie lokalne postępowania koncesyjne. Ale uruchomiliśmy w tym roku 7 dużych ogłoszeń
na radio cyfrowe. Przypominam, że do tej pory, zdaje
się, że od 2013 r., Polskie Radio nadaje w systemie
DAB+, ale nie na terenie całej Polski, tylko w wybranych lokalizacjach, w większych aglomeracjach.
Myśmy otworzyli teraz ten rynek dla radia komercyjnego, ale lokalnego. Zaczęliśmy od takich małych
ogłoszeń ‒ 7 w 2018 r. I już w 2019 r. minęły terminy,
więc od razu mogę powiedzieć, że już wiemy, jakie
jest zainteresowanie. Zainteresowaniem wykazało się
kilkudziesięciu wnioskodawców, więc jest szansa, że
w niektórych lokalizacjach będzie wypełniony cały
12-miejscowy multiplex. Mamy nadzieję na rozwój
tej technologii radiowej, ponieważ wszystkie parametry i argumenty wskazują na to, że jeśli chodzi
o technologię broadcastową, to jest to technologia
nieporównanie lepsza od analogowej. A więc jeżeli
radio w formie nadawania rozsiewczego ma przed
sobą przyszłość, to ma ją tylko w postaci cyfrowej.
Specjalnie mówię „jeżeli ma przyszłość taka forma radiowa”, ponieważ trwa dzisiaj dyskusja, czy
w ogóle taka forma mediów, w związku z wprowadzeniem technologii 5G w życie, będzie miała jeszcze
rację bytu, czy cały ruch medialny nie przeniesie się
po prostu do technologii IP, technologii internetowej.
A jeśli jeszcze chodzi o DAB+, to przypomnę,
że w zeszłym roku, a więc w tym roku sprawozdawczym, Parlament Europejski przyjął europejski kodeks łączności elektronicznej. Kodeks ten m.in. mówi
o wymaganiach dotyczących odbiorników radiowych
na stałe instalowanych w samochodach ‒ że muszą
one umożliwiać odtwarzanie usług radiowych dostarczonych przez naziemną cyfrową emisję radiową.
A więc od 2020 r. właściwie wszystkie samochody
produkowane w Unii Europejskiej muszą mieć możliwość odbioru radia DAB+ w samochodzie. Polska
oczywiście musi do tego czasu implementować odpowiednie przepisy. Kraje członkowskie mają 2 lata
na implementację.

O telewizji cyfrowej już mówiłem.
Szanowni Państwo, rok 2018 to również początek
odliczania czasu na implementację znowelizowanej
dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
Ja przypominam, że według zobowiązań Polska i inne
kraje członkowskie mają czas do 19 września 2020 r.,
by implementować tę dyrektywę, a więc czasu jest na
pewno bardzo mało. Myśmy zaczęli już konsultacje
w sprawie pewnych założeń do ustawy, aczkolwiek
właściwe konsultacje oczywiście będą prowadzone
przez resort kultury, zapewne na drodze normalnej
ścieżki legislacyjnej.
Co wnosi nowa dyrektywa? No, mianowicie nakłada ona m.in. nowe obowiązki dotyczące platform
udostępniających pliki video – tu chodzi o takie
platformy, jak np. YouTube. Zostaną nałożone pewne obowiązki, m.in. dotyczące ochrony małoletnich,
ale dyrektywa wskazuje również na inne negatywne
treści, które mogłyby się znaleźć na tych serwisach.
Państwo ma obowiązek to kontrolować i chronić odbiorców, którzy odbierają treści audiowizualne przez
internet. Są nowe zapisy dotyczące promocji utworów
europejskich, również te dotyczące VOD, czyli serwisów internetowych. Tutaj też będą nałożone pewne
obowiązki.
Zmienia się, liberalizuje się, proszę państwa, podejście do czasów reklamowych, a mianowicie ten
20-procentowy maksymalny limit, który dzisiaj jest
nałożony na 1 godzinę programu, będzie inaczej liczony. Dzisiaj, przypomnę, to jest 20% z godziny
– to jest maksymalny czas reklamy, która może być
w programie zawarta. No, 12 minut to jest ten maksymalny czas. Czasami nam się zdaje, że jest więcej,
ale to dlatego, że nadawcy dzielą bloki reklamowe
i w środek wstawiają jeszcze ogłoszenia nadawcy,
pełniące czasami funkcję autopromocji – informatory o programie, zapowiedzi itd., itd. Teraz zostanie
zachowany limit 20%, ale on będzie liczony w 2 blokach – nie co godzinę, tylko w 2 blokach, między 6.00
a 18.00 i między 18.00 a 24.00. Może to spowodować,
że w godzinach największej oglądalności, np. pomiędzy godziną 20.00 a 21.30, reklamy będą skumulowane, będą trwać dłużej niż te dotychczasowe 12 minut.
Nowa dyrektywa wprowadza jeszcze uproszczenie
w zakresie jurysdykcji terytorialnej, wprowadza nowe
procedury współpracy między państwami członkowskimi. Chodzi o współpracę urzędów europejskich,
takich krajowych rad radiofonii i telewizji. To ma być
uproszczone ze względu na zmieniający się krajobraz
medialny. Coraz więcej jest nadawców zdelokalizowanych i coraz więcej jest wspólnych spraw, dotyczących różnych urzędów regulacyjnych. My bardzo
często prowadzimy sprawy z urzędem brytyjskim,
czyli Ofcomem, holenderskim czy ostatnio włoskim.
Jeśli chodzi o prawo krajowe, proszę państwa,
no to oczywiście Krajowa Rada nie posiada inicjaty-
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wy ustawodawczej, ale pełni w procesie legislacyjnym funkcje eksperckie i wspierające. Przypomnę,
że w zeszłym roku przyjmowaliśmy – tu również była
o tym gorąca dyskusja – nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji w kontekście mediów publicznych,
wprowadzającą kartę powinności mediów publicznych i plany programowo-finansowe. Właśnie jesteśmy na etapie realizacji tych zapisów ustawowych,
tzn. uzgadniamy pierwsze w historii polskich mediów
publicznych karty powinności. To są te dokumenty,
które definiują działalność misyjną i które wprost
mówią, na co i w jakich kwotach mogą być wydawane pieniądze publiczne. Od razu państwu powiem,
że potrzeby wynikające z zaplanowanych działań misyjnych znacznie przekraczają obecne możliwości
abonamentowe.
Już wspomniałem o tym, że Krajowa Rada podjęła
się organizacji badań treści i odbioru usług medialnych. To są te projekty, w ramach których Krajowa
Rada na bazie ustawowej delegacji zajęła się telemetrią i audiometrią, wspólnie z SGH. Na nasze zlecenie SGH przygotowała ankietę założycielską, którą
przeprowadziliśmy na próbie 2 tysięcy 600 gospodarstw. Wspólnie z Instytutem Łączności analizujemy
możliwość opracowywania danych pochodzących
z dekoderów telewizyjnych. Na dzisiaj wygląda na to,
że przynajmniej 5 milionów takich danych, zanonimizowanych oczywiście, możemy bez trudu pozyskiwać
i na tej podstawie mówić bardzo konkretnie o tym,
jak wygląda oglądalność poszczególnych programów,
jak wyglądają zachowania widza. Proszę państwa, to
jest nowe, wręcz rewolucyjne narzędzie, bo pozwala
nam obserwować w rozdzielczości jednosekundowej,
jak zmieniają się te zachowania widzów. I nie chodzi
tu o panel kilkutysięczny – liczymy, że nawet 90%
gospodarstw domowych, telewizorów stacjonarnych
takim pomiarem może być objęte. To jest niesłychane
narzędzie nie tylko dla badaczy, ale przede wszystkim
dla samych nadawców telewizyjnych, którzy dostają
bardzo dokładny pomiar.
Jeśli chodzi o wartość komercyjną, to do tego
trzeba zbudować normalny panel telemetryczny
– i tego się podjęliśmy, jesteśmy w dialogu z rynkiem.
Zrobiliśmy taki eksperymentalny panel na 400-osobowej próbie panelistów wyposażonych w osobiste
mierniki, które na bieżąco monitorują tę medialną
aktywność panelisty, a także są wyposażone w czujniki ruchu. Tak że szereg danych z tego panelu można
teraz i w przyszłości pozyskiwać. Oczywiście to są
dane pozyskiwane od panelistów, którzy na to wyrażają pełną zgodę, podpisują stosowne umowy.
Mamy nadzieję, że ta aktywność Krajowej Rady
spowoduje konsolidację rynku, czyli że wreszcie powstanie grupa nadawców telewizyjnych, która będzie
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jednym głosem mówiła o swoich potrzebach dotyczących badań. Już powstała taka grupa – i bardzo
intensywnie z nami współpracuje – ze strony reklamodawców i domów mediowych, powstała koalicja do
spraw nowych badań medialnych, z którą intensywnie
współpracujemy. Również operatorzy telewizyjnych
platform płatnych, czyli operatorzy kablowi, satelitowi chcą się w to włączyć i się włączają, organizując
się w swoje grupy. A więc na tym rynku… Może
to jest temat bliższy bardziej specjalistom, ale, proszę państwa, to jest to narzędzie, które zasila cały
rynek reklamy telewizyjnej i radiowej, to jest to,
co utrzymuje w Polsce media, głównie komercyjne,
bo publiczne powinny się utrzymywać z abonamentu,
ale również w dużej części publiczne. Krótko mówiąc,
tutaj szykuje się rewolucja, którą zaczęliśmy w zeszłym roku i będziemy w tym roku kontynuować.
Współpracujemy ze Szkołą Główną Handlową, chcemy podpisać w tej chwili dużą umowę z Instytutem
Łączności, podobnie jak z instytutem NASK, na tego
rodzaju prace.
Proszę państwa, w sprawozdaniu mamy szczegółowe informacje o wpływach abonamentowych.
Powiem tylko ogólnie, że to było 741 milionów 500 tysięcy zł. W zeszłym roku była jeszcze przyznana
rekompensata – 673 miliony zł. To jest ta rekompensata, która była przegłosowana jeszcze w grudniu roku 2017, ona była w 2 transzach wypłacana
i te 673 miliony to jest właśnie druga transza z tych
ponad 900 milionów zł, które w roku 2017 w grudniu
były przyznane. Łącznie te wpływy abonamentowe wyniosły 1 miliard 414 milionów 500 tysięcy zł,
z czego, proszę państwa, telewizja publiczna otrzymała, z samego abonamentu, 385 milionów 500 tysięcy zł, Polskie Radio – 186 milionów 300 tysięcy zł,
a spółki radiofonii regionalnej łącznie 169 milionów
700 tysięcy zł. Proszę państwa, podział procentowy
abonamentu wygląda tak: telewizja publiczna – 52%,
25% – radio, 23% – spółki regionalne. A mimo to,
jak państwo zobaczycie w zestawieniach… Później
nastąpiło wyrównanie z rekompensaty i tutaj już rekompensata w stosunku do telewizji wyniosła 88%,
czyli większa część została przekazana Telewizji
Polskiej SA, a 7% i prawie 5% przekazano odpowiednio Polskiemu Radiu i spółkom regionalnym.
Jeżeli zajrzycie państwo później do zestawień zawartych w sprawozdaniu, to zobaczycie, że i tak stosunek kosztów działalności telewizyjnej, tej misyjnej
działalności telewizyjnej, do kosztów radiowych jest
jak 1:9, a czasami właściwie jak 1:10. Stąd dużo większy udział dochodów własnych telewizji publicznej
i bardzo niewielki tak naprawdę udział pieniędzy
abonamentowych w budżecie, co szczególnie dobrze
widać, kiedy się porówna zeszłoroczne sprawozdania
finansowe spółek. Rekompensata nieco ten bilans
poprawiła, ale i tak ich udział procentowy w całym
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budżecie spółki jest nieporównywalnie mniejszy niż
w przypadku radia ogólnopolskiego czy spółek regionalnych.
Mamy też, proszę państwa, informacje dotyczące skarg, mamy informacje dotyczące wniosków
do Krajowej Rady o umorzenie i rozłożenie na raty
zaległości abonamentowych. Przypominam, że jest to
związane z działalnością Poczty Polskiej i urzędów
skarbowych, które są zobowiązane – i to od… wyrok
Trybunału Konstytucyjnego był w 2012 r., o ile dobrze
pamiętam – do działań windykacyjnych, jeśli chodzi
o zaległości. A więc dzisiaj każda informacja o niepłaceniu abonamentu ma niestety bardzo poważne skutki,
bo te urzędy z urzędu wysyłają najpierw upomnienia,
a później decyzje nakazowe, windykacyjne dla dłużników, bo wtedy już powstaje zadłużenie. I z takimi
sytuacjami mamy bardzo często do czynienia.
No, tak naprawdę w ciągu tych 5 lat wpłynęły
do nas setki tysięcy wniosków o umorzenie albo rozłożenie na raty, często bardzo dramatycznych, związanych z sytuacją danego gospodarstwa domowego,
w przypadku którego właśnie przez jakieś nieporozumienie, przez jakiś nieopatrzny, zły sygnał ze strony
publicznej abonenci przestali płacić, a później narastało zadłużenie.
Proszę państwa, jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć o inicjatywie Krajowej Rady, Okrągłym Stole
Medialnym. W jej ramach odbył się szereg różnych
innych, drobniejszych inicjatyw, już szczegółowych.
Podpisaliśmy w tej chwili – to jest świeża wiadomość
– porozumienie w sprawie ochrony dzieci w reklamie.
I chodzi zarówno o ochronę dzieci przed szkodliwym
wpływem reklamy, jak i o ochronę dzieci biorących
w niej udział, czyli aktorów dziecięcych w reklamie.
Jest to typowy akt samoregulacyjny. Krajowa Rada
tylko patronowała temu projektowi, ale właśnie w ramach okrągłego stołu i wspólnego porozumiewania się
udało się doprowadzić do tego, że wszyscy nadawcy
podpisali pewien kodeks dobrych praktyk, zobowiązali się do ich stosowania. Jest to niesłychanie pozytywne osiągnięcie, bo zwalnia przede wszystkim państwo
z obowiązku trudnego i niejednoznacznego procesu
kontroli jakościowej tego typu treści – środowisko
samo się do tego zobowiązuje.
Jest jeszcze porozumienie nadawców, czyli również pewien akt samoregulacyjny, związane z niepełnosprawnością. I tam jest kwestia udogodnień
dotyczących niepełnosprawności wzroku i słuchu.
W tym przypadku również został podpisany kodeks,
jest porozumienie. Także w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych i napojów… Tutaj
chodzi o niezdrową żywność. Również te problemy
rozwiązane zostały za pomocą deklaracji środowisko-

wych i kodeksów na zasadzie samoregulacji i ogólnego konsensusu. Warto to podkreślać, bo uważamy,
że to jest najlepsza droga do regulowania tak wrażliwego rynku, jakim jest rynek medialny.
Są także zainicjowane i już daleko posunięte prace
okrągłego stołu medialnego. Mówimy tutaj o porozumieniu nadawców telewizyjnych w sprawie ustalenia
poziomu głośności dźwięku w audycjach. Chodzi o to,
żeby nadawcy sami się zobowiązali i później pilnowali, żeby poziom dźwięku we wszystkich audycjach
był jednolity i żeby nie było efektu skoku głośności
podczas przełączania z kanału na kanał.
Jest przygotowywany kodeks dobrych praktyk,
jeśli chodzi o reklamy suplementów diety. To jest
sprawa, którą było bardzo trudno uregulować, właściwie były tylko 2 propozycje: albo nie robić nic, albo
zakazać tego typu reklamy. Tymczasem dla wszystkich nadawców jest to dosyć istotna reklama i ona nie
zawsze jest zła. Przez ten kodeks chcemy wprowadzić
takie zasady, żeby ta reklama nie była szkodliwa,
i chcemy wyeliminować wiele bardzo negatywnych
zjawisk, które zauważyliśmy i my, i minister zdrowia, i główny inspektor farmaceutyczny i sanitarny.
Przypominam: to jest samoregulacja, czyli dobrowolne, wzajemne zobowiązanie środowiska producentów suplementów diety i nadawców. Taki kodeks
jest przygotowany i mam nadzieję, że w tym roku
będzie mógł być podpisany, co niewątpliwie będzie
przełomem, jeśli chodzi o ten rynek.
Jeśli chodzi o inne kodeksy, to pracujemy nad
kodeksem ochrony małoletnich w transmisjach zawodów e-sportowych. Obecnie jest bardzo pokaźna
i rosnąca grupa młodych widzów, którzy oglądają
nie mecze piłki nożnej na stadionach, tylko zawody w grach komputerowych. To są globalne zawody
rozgrywane w jednym czasie na całym świecie, one
mają swoją wierną widownię. Chcemy, żeby powstał
kodeks regulujący zasady tych transmisji, po to, żeby
chronić widzów małoletnich. Wiadomo, że tego typu
gry mogą być bardzo brutalne i niedopuszczalne, jeśli
chodzi o transmisje szerokie.
Zaproponowaliśmy również kodeks dobrych praktyk regulujący wzajemne stosunki między nadawcami a operatorami kablowymi czy satelitarnymi.
Nie wiem, czy ten kodeks powstanie. Szczerze mówiąc, tutaj sytuacja jest dosyć napięta, szczególnie
w ostatnich miesiącach. W związku z tym pod egidą
Senatu w zespole przedsiębiorczości prowadziliśmy
spotkania operatorów z nadawcami i z ministerstwem
kultury, z urzędem ochrony konkurencji, z UKE i zaproponowaliśmy twarde regulacje ustawowe. Z jednej strony zespół przedsiębiorczości wypracowywał
nowelizację ustawy pod tym kątem, z drugiej strony
my wysłaliśmy swoje propozycje do ministerstwa kultury. Chodzi o wprowadzenie kilku dosyć istotnych
na rynku zasad, bardzo właściwych dla nadawców
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i istotnych dla operatorów. Jeżeli będzie zainteresowanie, bo widzę, że państwo…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Lekko przynudza. Tak
się mówi…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Senatorze!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam najmocniej.)
Chciałem…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przywołuję
pana do porządku!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Prezesie, przepraszam.)
(Senator Marek Borowski: Ale co racja, to racja.)
Szanowni Państwo, celowo chciałem pokazać, czym
zajmuje się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Są to: koncentracja na rynku medialnym, kwestie
napięć między różnymi stronami tego rynku, czyli
reklamodawcami, nadawcami, operatorami, koncentracja kapitałowa, która następuje, to są też zmiany w ustawach, w prawie. To są te sprawy, którymi
się zajmujemy. Chciałem to szeroko pokazać, bo za
chwilę będę miał pytania tylko i wyłącznie o sprawy,
którymi się nie zajmujemy, czyli o treść programów
informacyjnych w Telewizji Polskiej. Specjalnie skorzystałem z okazji, żeby powiedzieć, nad czym tak
naprawdę pracujemy, bo wiem, że nie będę miał drugiej takiej szansy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o zostanie na trybunie, Panie Ministrze,
bo teraz będą pytania.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski: Wezmę jeszcze materiały.)
Senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające
nie dłużej minutę pytania do pana przewodniczącego
związane z omawianym sprawozdaniem.
Zapisał się do głosu, do zadania pytania pan senator Żaryn. Poczekamy, aż pan przewodniczący wróci.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To senator
Żaryn ma jakieś zastrzeżenia do Krajowej Rady?)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Być może zajmę się marginaliami, ale ważnymi
przynajmniej z perspektywy tych komisji, których
jestem członkiem.
Mianowicie pierwsza kwestia: czy istnieje jakaś
jednoznaczna wykładnia ze strony Krajowej Rady
na temat bieżącej rzeczywistości dotyczącej niegdysiejszej, tragicznej w skutkach umowy między
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TVP Polonia a firmą Spanskiego? Ta umowa, z lat
dziewięćdziesiątych, kiedyś przecież się kończy. Czy
w związku z tym Krajowa Rada jakoś się do tego
przygotowuje? Jaką ma ocenę, analizę tej rzeczywistości? Ponieważ przez tę niechlubnej pamięci umowę, za którą zresztą nikt nie odpowiedział sądownie,
nikt nie został skazany, żadnego wyroku nie było,
myśmy na wiele, wiele lat, co najmniej naście, stracili
możliwość jednoznacznego kreowania przez medium
polskie, czyli TVP Polonia, obrazu Polski na terenie
Stanów Zjednoczonych czy Ameryki. Z tego powodu
dostęp tamtejszej Polonii do tej wizji płynącej z kraju
jest uniemożliwiony. To są szkody wizerunkowe…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Senatorze, pytanie.)
Pytanie o stanowisko Krajowej Rady.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jeżeli pan ma
więcej pytań, to proszę, do 3 naraz.)
Na razie tylko drugie pytanie. Mianowicie powiedział pan o narzędziach, które Krajowa Rada posiada, dotyczących sprawdzenia oglądalności. I słusznie
pan wprowadził od razu drugie sformułowanie, tzn.
zachowanie widza. Otóż to są 2 zupełnie odrębne
kategorie. Proszę nam wyjaśnić, w jakiej mierze te
narzędzia, które, jak rozumiem, pan nam przybliży,
rzeczywiście mogą na siebie wpływać, oglądalność
na zachowanie widza, i czy nie grozi to pewnego
rodzaju odwróceniem modelu demokratycznego państwa, tzn. że nie społeczeństwo zarządza poprzez
was mediami, tylko media poprzez was zarządzają
społeczeństwem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
Szanowni Państwo! Szanowny Panie Senatorze!
Jeśli chodzi o kwestię dystrybucji sygnału Telewizji Polonia na terenie Ameryki Północnej, to jest to
rzeczywiście… Inaczej: to nie chodzi tylko o Stany
Zjednoczone, to jest więcej krajów, ale rzeczywiście
na kontynencie amerykańskim. To jest kwestia bardzo
niekorzystnej i kontrowersyjnej umowy, tzw. umowy
ze Spanskim, która wygasa jesienią tego roku. Co nie
znaczy, że nie ma z tym problemu, bo w tej chwili
toczą się postępowania przed sądami amerykańskimi. Szerzej na ten temat mógłby się wypowiedzieć
przedstawiciel telewizji publicznej. Myśmy zaprosili przedstawicieli telewizji publicznej na spotkanie
do Krajowej Rady, ale ono się jeszcze nie odbyło
i nie mamy dokładniejszych informacji. I nie wiem
też, na ile mógłbym je zdradzać, na ile spółka mi
zdradzi… Ponieważ toczy się postępowanie przed
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sądami amerykańskimi, pewne rzeczy mogą być
objęte klauzulą poufności. Wiem jedno: nie jest to
sprawa definitywnie zakończona. Pan Spanski próbuje
jeszcze walczyć i przedłużyć tę umowę na warunkach
jednoznacznie przez nas ocenianych jako niekorzystne dla nadawcy publicznego i w ogóle dla interesu
Polski, jeśli chodzi o tę materię. Przypomnę, że taki
proces podważania zasad tej umowy był prowadzony
na pewno w latach 2006–2008, zdaje się, że przez
telewizję publiczną. Wtedy mieliśmy na bieżąco informacje. Przed sądami amerykańskimi były toczone
postępowania, były wynajęte do tego amerykańskie
kancelarie przez nadawcę publicznego. Potem w dosyć tajemniczym dla nas okresie – mówię o swoim
poprzednim udziale w Krajowej Radzie – w którym
telewizją publiczną rządził prezes Piotr Farfał, myśmy
nie mieli żadnych informacji o tym, co tak naprawdę
dalej się działo z tym postępowaniem. A wcześniej
mieliśmy nadzieję, że sprawa się zakończy jakimś
wygranym procesem, takie były rokowania. Pan mecenas Giertych blisko współpracował wtedy z panem
prezesem Piotrem Farfałem, był też aktywny jako
prawnik. Dopiero po zmianie zarządu okazało się,
że zupełnie po cichu, bez żadnej informacji publicznej, została podpisana ugoda z panem Spanskim, ugoda, która zamknęła możliwości wszelkich negocjacji
na kolejne lata. Dopiero teraz wygasa tamta umowa
i jest szansa, żeby wreszcie ten problem rozwiązać.
Myślę, że tamta ugoda powinna być przedmiotem
specjalnej uwagi i tak naprawdę wzbudzić zainteresowanie również pewnych służb państwowych,
bo zarówno sam tryb jej zawierania, osoby, które
w tym uczestniczyły, jak i szkody, które ta umowa
przyniosła… No, dziwi mnie, że do tej pory nie zostały wyciągnięte wnioski i konsekwencje wobec osób,
które do tego doprowadziły. Tak samo jest z pierwszą
umową ze Spanskim, która dała tak niekorzystne warunki telewizji publicznej.
Jeśli chodzi o badania oglądalności, proszę państwa, to są jakby 2 aspekty tych badań. Jeden to aspekt
naukowo-poznawczy; to jest to, co możemy w ogóle
powiedzieć o zachowaniach widzów. Mówię tutaj
o dzisiejszych technologiach, które tak naprawdę
monitorują zachowania widzów i przekazują zwrotnie dane do samego operatora. Przede wszystkim
trzeba to zebrać i tak zabezpieczyć, żeby nikt nie
miał dostępu do informacji zindywidualizowanych,
a pokazywać jedynie dane ogólne. Nie wydaje mi
się, żeby wiedza o tym mogła mieć wpływ na samych widzów. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że
jest zagrożenie z drugiej strony – takie, że widzowie
będą mieli bezpośredni i masowy wpływ na bardzo
szczegółowe decyzje programowe. Krótko mówiąc,
chodzi o to, że nadawcy w pogoni za widzem będą ro-

bili coś bezpośrednio pod publiczkę, jak to się mówi,
właśnie dokładnie pod publiczkę, bo będzie dokładnie
widać, z sekundy na sekundę… Już dzisiaj można
wprowadzić na podstawie naszych badań narzędzia,
które w reżyserce u wydawcy pokazują zachowania widzów. I jeżeli ja widzę, że widz przechodzi na
inny program, to po prostu zmieniam cały scenariusz.
Takie rzeczy obserwujemy w internecie, bo to można
robić. Niestety, grozi to pauperyzacją. Niestety, jest
to równanie w dół, bo im bardziej masowego chce się
mieć odbiorcę, tym prostszy przekaz trzeba oferować.
Drugi aspekt badań to ten, który ma znaczenie
rynkowe. I tutaj już potrzebny jest panel, potrzebna
jest wiedza o tym, kto konkretnie ogląda, czyli jakie
grupy wiekowe i o jakim stopniu zamożności. Jest
wiele pytań, na które Krajowa Rada nie szuka odpowiedzi, ale nadawcy czy reklamodawcy jej szukają
i dlatego ten etap chcemy realizować i realizujemy
wspólnie z podmiotami rynkowymi. Ale to są po
prostu klasyczne badania panelowe, zmiana polega
na jednoźródłowości. Dzisiaj nie wystarczy nam obserwować, co się ogląda w telewizji albo czego słucha
się w radiu. Przypominam, że radio do dzisiaj jest
badane metodą dzienniczkową, która powszechnie
jest już uznawana za archaiczną. Metoda stosowana
w przypadku telewizji, oparta na pomiarze telemetrycznym, którą ma w tej chwili Nielsen, też jest już
uznawana za archaiczną, a co dopiero radiowa.
My mamy w tej chwili jedno urządzenie oparte na
smartfonie, który nosi ze sobą panelista. Ten smartfon
porównuje sygnały, po sygnale audio docierające do
nas bodźce i jest w stanie te bodźce zidentyfikować
pod kątem nadawcy. Zajmuje to temu urządzeniu
i systemowi kilka sekund, tyle potrzebuje, żeby dokładnie zidentyfikować, jaki program, jaka audycja
z jakiego programu, od jakiego nadawcy jest aktualnie przeze mnie słuchana, czy słucham jej w ruchu,
czy nie, czy słucham jej w domu, czy poza domem.
Zbiera także szereg innego rodzaju danych, ale to
są już dane, które będą danymi wykorzystywanymi
także przez nadawców komercyjnych do normalnej
dystrybucji i sprzedaży reklam, więc oni też będą
w tym finansowano partycypować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Przede wszystkim chciałbym przeprosić za ten
mój delikatny wtręt pana ministra i oczywiście pana
marszałka.
Panie Przewodniczący, Krajowa Rada stoi na czele, jeśli chodzi o dbanie o jasność mediów – jest to
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organ konstytucyjny – o ich przejrzystość, transparentność, o to, żeby media były publiczne. Mieliśmy
kilka spotkań, właściwie co roku jako przewodniczący przyjmowałem raport, choć przeważnie go
odrzucałem, oczywiście był on przegłosowywany
większością. Ale chyba nie będziemy już do tego
wracać, bo mamy w tej sprawie zupełnie inne zdania.
Ja tylko zadam panu 2 konkretne pytania. Mam
przed sobą protokół z posiedzenia i prosiłem wtedy
pana m.in. o ustosunkowanie się do sprawy raportu
o języku polskim, który był, jak zawsze, składany
przed naszą komisją. Niestety, nie wszedł na sesję, do
porządku obrad, bo marszałek nie uznał tego za stosowne. Tam były analizy tych nieszczęsnych pasków,
które w sposób niezwykle negatywny pokazują stronę
opozycyjną. Pan odpowiedział, że 306 z 9 tysięcy
pasków zostało przeanalizowane i że to może być
wybiórczo dobrane – no, zgadza się, takie są pana
słowa – ale rzeczywiście my się tym nie zajmujemy,
ja po prostu to przeczytałem, wiedząc, że takie pytanie może być, to było oczywiste, i wystąpiłem w tej
sprawie do prezesa Kurskiego. Tak więc teraz chciałbym się dowiedzieć, czy pan prezes Kurski odpowiedział panu na to pytanie.
Od razu w związku z tym pytaniem następne i też
proszę o odpowiedź. Ja złożyłem również skargę jako
przewodniczący senackiej Komisji Kultury i Środków
Przekazu na zaatakowanie w telewizji przewodniczącego Rady Europejskiej. I pan mi odpisał tak – ja to
może panu przeczytam – jeżeli chodzi o tę skargę,
to zdaje się, że pan przewodniczący, czyli ja, otrzymał
informację, że w ciągu 2 miesięcy otrzyma odpowiedź. Termin ten będzie dotrzymany. To są pańskie
słowa. Minęło już pół roku. I dalej: procedura jest
taka, że my występujemy do nadawcy, występujemy
o materiał, sami oglądamy ten materiał – i na tym się
kończy ten fragment z protokołu.
No więc, Panie Przewodniczący, jak to jest? Czy
ja dostanę wreszcie odpowiedź na skargę w sprawie telewizyjnej wypowiedzi, która zbulwersowała
przynajmniej połowę Polaków, czy jej nie dostanę?
Przecież pan mi to obiecał, to jest w protokole. Proszę
o odpowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, my na bieżąco to przesyłamy, gdy kończymy proces rozpatrywania skargi,
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to odpowiedź przesyłamy. Musiałbym teraz sprawdzić, co konkretnie działo się z tamtą skargą. Wiem,
że w sprawie… W tej chwili nie wiem, o którą sytuację chodziło. Ja już wysyłałem odpowiedzi w sprawie pasków, ale nie wiem, w tej chwili trudno mi
stwierdzić, czy to była odpowiedź kierowana do marszałka Senatu, czy do innego organu…
(Głos z sali: Do marszałka…)
Do marszałka Senatu?
(Senator Jerzy Fedorowicz: To ja mogę powtórzyć…)
(Rozmowy na sali)
Okej, dobrze. Odpowiedź w sprawie pasków była
skierowana do marszałka Senatu – mam potwierdzenie – czyli powinien pan ją otrzymać.
W sprawie premiera Tuska… Nie wiem, o którą
sytuację chodziło. Wiem, że stosunkowo niedawno
przez nas kończona była sprawa… Chodziło o pewien
materiał informacyjny, w który wkomponowano zdjęcia Stalina i Hitlera. Odpowiedzieliśmy prezesowi
telewizji publicznej, że… Oczywiście prowadziliśmy
korespondencję i tę sprawę też zakończyliśmy. Mogę
państwu powiedzieć, że nasza reakcja była taka sama
jak w przypadku sprawy ministra Brudzińskiego
na tle swastyki, czyli pewnej manipulacji obrazem
w programie TVN. Tak że staramy się symetrycznie
reagować na tego typu sytuacje zarówno u nadawcy publicznego, jak i u nadawcy komercyjnego.
Zwróciliśmy uwagę, że przekaz kreowany jest nie tylko w bezpośredniej warstwie słownej, ale również za
pomocą obrazu i może to być wprowadzanie w błąd
odbiorcy – tak może to być przez nas traktowane.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, muszę dopytać.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, krótkie, konkretne pytanie.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Krótko. Panie Przewodniczący, pan w ogóle nie
odpowiedział na skargę przewodniczącego senackiej
Komisji Kultury i Środków Przekazu, na skargę, którą
złożyłem panu na piśmie! Pan podał – i to jest w protokole – że pan mi odpowie w ciągu 2 miesięcy. Czy
tak długo czekać musi przewodniczący? Co dopiero
ma zrobić zwykły obywatel?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski: Panie Senatorze…)
O, przepraszam, ja skończę… Proszę się nie dziwić… Ja jestem emocjonalny, ale zaraz mi przejdzie.
Ja chcę otrzymać odpowiedź…
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: Ja rozumiem, ale ja
panu powiedziałem, że pan otrzymał tę odpowiedź.)
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Nie otrzymałem odpowiedzi – to jest w protokole – na skargę. Pokazano przewodniczącego Rady
Europejskiej, premiera Tuska, w okolicznościach,
o których nawet nie chcę mówić, w telewizji publicznej. Czy to ma tak długo trwać? Ja będę tyle czekał
na odpowiedź, żebym mógł ją opublikować w materiałach, aż skończę kadencję i może w następnej ją
dostanę? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie jest jasne. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, chce pan uzupełnić swoją
odpowiedź?

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
Na skargę w sprawie pasków pan otrzymał odpowiedź już dawno, na skargę w sprawie premiera
Tuska pan otrzymał czy marszałek Senatu otrzymał
odpowiedź w tym tygodniu. Może do pana jeszcze
nie dotarła, ale ona już została…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale otrzymał czy…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie
Senatorze…)
…wysłana z Krajowej Rady.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak samo jak…)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, proszę o wyciszenie rozmów.
Głos ma pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodniczący, do głównych zadań ustawowych i konstytucyjnych instytucji, którą pan kieruje, należy oczywiście zachowanie wolności słowa,
ładu, ale również…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę państwa senatorów o wyciszenie rozmów, bo państwa
kolega nie może się przebić z wypowiedzią. Proszę,
Panie Senatorze.)
…pozyskiwanie środków finansowych w 2 celach:
po pierwsze, żeby publiczna telewizja mogła sprawnie funkcjonować, po drugie, żeby miała charakter
obywatelski. Czy nie uważa pan, że po wielu latach
kierowania bądź pańskiego bycia w mediach – również obecności pana Czabańskiego – pańska misja się

wyczerpała i że czas na to, aby dać miejsce innym,
bardziej dynamicznym, którzy by te problemy, które
są problemami wszystkich widzów, zakończyli?
Drugie pytanie. Czy nie uważa pan – w kontekście tego samego skutku – że wobec postępującej komercjalizacji telewizji publicznej, przy której sprawy
publiczne są dodatkiem do reklam, należałoby coś
zmienić? Czy znane są panu m.in. moje projekty, żeby
był kanał wolny od reklam?
I trzecie. Ile skarg wpłynęło – proszę nie operować
tylko statystyką – i w jakim czasie zostały udzielone
na nie odpowiedzi? W tym kontekście zwracam uwagę, Panie Przewodniczący, że od maja nie otrzymałem
odpowiedzi na mój wniosek, prośbę o sprostowanie.
Pytam nie tylko o skargi. Wiele instytucji publicznych zajmowało różne stanowiska. Czy państwo
to analizują? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o pytanie, czy nie wyczerpała się pewna formuła i czy nie należałoby oddać stery urzędu
w ręce kogoś bardziej dynamicznego, to właśnie po
to było całe to moje wprowadzenie, państwa zdaniem przydługie, żeby uświadomić, jak wiele rzeczy
Krajowa Rada zrobiła, robi i będzie robiła. Wydaje
mi się, że jest to jeden z dynamiczniejszych okresów.
Rok 2018 i 2019 to jedne z najbardziej dynamicznych
lat, jeśli chodzi o stronę regulacyjną rynku audiowizualnego. Zresztą nie tylko dzięki mojej osobie, ale
i dzięki całemu zespołowi oraz różnym czynnikom
zewnętrznym takie rzeczy się dzieją. A więc wręcz
przeciwnie, dopiero się rozpędzamy.
Jeśli chodzi o komercjalizację TVP, to rzeczywiście jest to problem, ale spójrzmy na liczby, które
są zawarte w sprawozdaniu. No, mianowicie koszt
całkowity misji we wszystkich kanałach telewizji
publicznej wynosi blisko 2 miliardy zł, a 360 milionów zł wpływa z abonamentu. Te liczby po prostu mówią same za siebie. Ja też uważam, że nie jest to dobra
sytuacja i że powinien następować wzrost finansowania z wpływów abonamentowych kosztem wpływów
komercyjnych, z jednoczesnym ograniczeniem…
Nie mówię o zejściu do zera, ale o ograniczeniu udziału reklam u nadawcy publicznego. Przypomnę, że dzisiaj i tak jedynie u nadawcy publicznego obowiązuje
zakaz przerywania audycji, a właściwie tych długich
filmów fabularnych, reklamami. Nadawca publiczny
tego nie robi, co staje się już powoli jego rynkowym
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(przewodniczący W. Kołodziejski)
atutem, bo coraz więcej widzimy osób, które decydują
się na oglądanie filmów, które nie są przerywane.
Ludzie albo kupują subskrypcje płatnych serwisów,
takich jak Netflix, albo wybierają emisję u nadawcy
publicznego. Zgadzam się, Panie Senatorze, że tak
powinno być. Może nie do zera, ale należy ograniczać
reklamy przy jednoczesnym uszczelnianiu czy też
modernizowaniu systemu abonamentowego.
Ile było skarg? Szczegółowy spis skarg i decyzji
jest w sprawozdaniu, więc jeżeli pan senator jest tymi
szczegółami zainteresowany, to mogę albo odesłać do
sprawozdania, albo jakąś konkretniejszą wypowiedź
przygotować na piśmie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Ja mam 3 pytania. Po pierwsze, jakich…
(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam, czy można by było komórki wyłączyć? Dziękuję.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Ministrze, Panie
Senatorze, już jest…)
Przepraszam, Panie Marszałku, ale trudno mi było
się skupić...
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kontynuować.)
…w tych okolicznościach.
Pierwsze pytanie dotyczy… Proszę powiedzieć
krótko i, jeśli można, w punktach, jakie działania
podjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, aby…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę tu nie
prowadzić głośnych rozmów. Przepraszam, pani ma
bardzo doniosły głos, więc proszę po cichutku…)
…zapewnić pluralizm i obiektywizm programów
informacyjnych telewizji publicznej.
Drugie pytanie. Pan ma zapisany w ustawie obowiązek ustalania kierunków rozwoju radiofonii i telewizji z prezesem Rady Ministrów. Proszę powiedzieć,
ile odbył pan spotkań z prezesem Rady Ministrów,
czego one dotyczyły, jakie są plany dotyczące repolonizacji mediów itd. Jakie są państwa zamierzenia?
Skoro pan te kierunki z premierem ustala, to pytam,
czy było to tematem rozmowy.
I trzecie pytanie. Czy należy pan do klubu Prawa
i Sprawiedliwości w sejmiku mazowieckim? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Przewodniczący.
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Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
Odpowiem na ostatnie pytanie: tak, należę, ale nie
należę do Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o sejmiku.
Czy spotykam się z prezesem Rady Ministrów?
Nie za bardzo wiem, jak mam na to odpowiedzieć.
Jeżeli pani pytała o to, czy rozmawiałem z prezesem
Rady Ministrów o repolonizacji mediów, to odpowiadam: nie, nigdy nie rozmawiałem na ten temat.
Czy Krajowa Rada uczestniczy w projektowaniu
kierunków polityki medialnej? Tak. O tym mówiłem w swoim wystąpieniu ‒ myślę, że wyczerpująco.
Mogę to powtórzyć, ale nie sądzę, żebyście państwo
drugi raz byli gotowi tego słuchać. A więc tak: to
jest implementacja dyrektywy; to są proponowane
zmiany; to jest strategia regulacyjna, o której mówiłem, a która jest dostępna na stronie, to jest cały
zakres zagadnień samoregulacyjnych, czyli te kodeksy, o których mówiłem ‒ m.in. problem suplementów
diety w reklamie też jest efektem tego typu podejścia,
czyli uczestniczenia w tych pracach.
A jeśli chodzi o współpracę, to głównie jest to współpraca z resortem kierunkowym, czyli z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i dlatego to tam
wysyłamy swoje propozycje. Wysłaliśmy propozycję
ustawy czyszczącej, porządkującej wiele rzeczy w ustawie, która tak naprawdę została napisana w 1992 r.,
czyli w zupełnie innej rzeczywistości medialnej i technologicznej. Prowadzimy wiele tego typu aktywności.
Dodatkowo wśród naszych propozycji ustawowych są
propozycje nie dekoncentracyjne, tylko zabezpieczające przed nadmierną koncentracją. To też jest w naszej
strategii. To też przedstawiliśmy. Tam są pewne rozwiązania dotyczące mierzenia koncentracji ‒ koncentracji
na rynku medialnym, koncentracji krzyżowej na rynku
reklamowym itd., itd. Zresztą jest to zgodne z tą rekomendacją Komitetu Ministrów Rady Europy.
I takie są nasze działania. Myślę, że odpowiedziałem szczegółowo. Bo pytanie, czy spotkałem się z prezesem Rady Ministrów, jak uważam, nie ma większego związku. A czy rozmawiałem na ten temat?
Nie, na temat repolonizacji nigdy nie rozmawiałem.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja przepraszam,
Panie Marszałku.)
Tak?

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo przepraszam, ale, po pierwsze, pan nie
odpowiedział na pytanie, jakie szczegółowe działania
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podjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, aby
zapewnić obiektywizm mediów publicznych. O to
chciałabym poprosić…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To proszę
uzupełnić.)
…bo to chyba nas wszystkich interesuje.
A po drugie, dlaczego ja zadałam pytanie o spotkania z prezesem Rady Ministrów? Ano dlatego,
że na państwa stronie są zadania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Pkt 1: projektowanie w porozumieniu z prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. No,
takie ma pan zadanie. To jest najważniejsze zadanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Sprawa jest jasna, Pani Senator.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
Pan przewodniczący odpowie.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
No tak, ale tu, Pani Senator, chyba się nie rozumiemy. Zapis mówi, że w porozumieniu z rządem.
Tak? No, to nie znaczy, że ustawa mnie obliguje do
spotkań z prezesem Rady Ministrów, i nie mówi,
że z tego będę odpytywany przez senatorów. No, to
jest oczywiste, że Krajowa Rada projektuje kierunki
w porozumieniu z rządem ‒ w jednych sytuacjach
w porozumieniu z prezesem Rady Ministrów, w innych, dużo częstszych, w porozumieniu z ministrem
kultury, a w jeszcze innych w porozumieniu z ministrem zdrowia albo z ministrem cyfryzacji. No, to są
chyba rzeczy oczywiste.
A jeśli chodzi o informację i pluralizm, to powiedziałem o tym na początku. Każdy nadawca sam
kształtuje swój program i Krajowa Rada na to absolutnie nie wpływa. My tylko w ściśle określonym
zakresie rozpatrujemy skargi i ewentualne naruszenia art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji, przypomnę, w stosunku do wszystkich nadawców. A jak
Krajowa Rada dba czy sprawdza? Jeśli chodzi o dbałość Krajowej Rady o pluralizm na rynku medialnym, to od razu mówię ‒ na wstępie również o tym
powiedziałem ‒ że mamy najbardziej zróżnicowany
rynek medialny. Jeśli chodzi o widownię programów
informacyjnych takich jak TVP Info, TVN 24, Polsat
News, bo pani właśnie o to pytała, to prowadziliśmy…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja pytałam o media
publiczne.)
Pani Senator, mogę odpowiedzieć?
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Prezesie…)

Mogę odpowiedzieć?
(Senator Barbara Zdrojewska: Naprawdę, Panie
Przewodniczący?)
Ja mówię, że Krajowa Rada…
(Senator Barbara Zdrojewska: O media publiczne
pytałam.)
…dba o pluralizm na rynku medialnym.
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie.)
Pani pytała o rynek informacji.
(Senator Barbara Zdrojewska: Pytałam o media
publiczne.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę poczekać, aż odpowiedź będzie skończona.)
Dobrze. Udziały w widowni. Mamy w tej chwili 3 anteny informacyjne. Ich udziały w 2019 r. są
odpowiednio: TVP Info ‒ średnio 3,59%, wzrosła
w stosunku do roku 2018; TVN 24 ‒ 4,48%, też wzrosła w stosunku do roku 2018; Polsat News ‒ 1%, nieznacznie zmalała w roku 2019. To świadczy o tym,
że na rynku informacji, jeśli chodzi o programy informacyjne, jest bardzo duży pluralizm i bardzo duże
zróżnicowanie. Tego samego dotyczyły nasze badania
odnoszące się do widowni głównych programów informacyjnych. I je też mogę je zacytować.
Jeśli chodzi o pluralizm, proszę państwa, to na
rynku telewizyjnym mamy 3 głównych nadawców, grupy nadawców telewizyjnych: TVN, czyli
Discovery, Polsat i nadawcę publicznego – TVP.
Te 3 telewizje mają mniej więcej, w ogólności tak
można powiedzieć, po 1/3 rynku. Jeżeli założymy, że nie formułują one jednolitego przekazu
od strony politycznej, jeśli chodzi o sferę informacji
– a na pewno tak nie jest – no, to możemy stwierdzić, że rynek telewizyjny w Polsce to jeden z bardziej spluralizowanych rynków w Europie. Dziękuję
bardzo…
I tak, Krajowa Rada to kontroluje. I jednocześnie
boimy się procesów koncentracyjnych. Dlatego zwracamy na to uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że pan uważa, że jest pluralizm w mediach elektronicznych.
Ja z panem teraz nie będę polemizował. Ale telewizja
publiczna, o której pan mówi, jest medium finansowanym ze środków publicznych. I ja mam do pana
pytanie. W „Wiadomościach” od jakichś 2 tygodni
przy informacjach, w których są pokazywani politycy Prawa i Sprawiedliwości – premier, ministrowie
– pojawia się napis „Kandydat do Sejmu z ramienia
Prawa i Sprawiedliwości”.
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(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak jest. Tak jest.)
Czy pan uważa, że to jest reklama wyborcza, czy
pan uważa, że to nie jest reklama?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Skończył pan?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, skończyłem.)
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
Panie Senatorze, słuszna uwaga i słuszna wątpliwość. Ja tego nie widziałem. To jest zadanie nie
dla Krajowej Rady, tylko dla Państwowej Komisji
Wyborczej. Bo kodeks wyborczy bardzo konkretnie
określa zasady emisji materiałów wyborczych i te
kwestie dokładnie reguluje. Jeżeli coś ma tego typu
charakter, czyli jest taką informacją, to powinno być
zarejestrowane jako materiał komitetu wyborczego,
powinna być podana nazwa tego komitetu i źródło
finansowania. Ale Krajowa Rada takich rzeczy nie
sprawdza i nie analizuje, bo to dotyczy wszystkich
materiałów wyborczych. I jest na to odpowiednia regulacja. Jeżeli tak jest, jak pan powiedział, to zapewne
inny komitet wyborczy, który ma takie wątpliwości, zgłosił to już do komisarza, zgłosił to do komisji
wyborczej i ta sprawa jest rozpatrywana. Tak więc
jeżeli tak jest, to, jak myślę, stosowne organy się tym
zajmują. Na pewno nie jest to niezauważone.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale, jak rozumiem,
Krajowa Rada tego nie zauważyła i pan też tego nie
zauważył?)
My się tym nie zajmujemy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja rozumiem. Pan
nie ogląda „Wiadomości”. A ja oglądam, w przeciwieństwie do pana.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana przewodniczącego?
Pani Senator, proszę bardzo.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, chciałabym zapytać, jak
długo jeszcze regionalne ośrodki telewizyjne lekceważyć będą swoje obowiązki bezpłatnego rejestrowania najważniejszych wydarzeń kulturalnych na swoim
terenie, żądając za to opłaty, mimo że takie imprezy
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jak np. festiwal kultury romskiej mamy okazję oglądać co roku? Mówię o tym w kontekście imprezy,
która ma na Śląsku naprawdę wieloletnie tradycje, nie
jest jednoroczną efemerydą, tylko właśnie na jesieni
będzie mieć trzydziestą edycję. Chodzi mi o konkurs
„Po naszymu, czyli po śląsku”. Każdorazowo zwracam się do TVP Katowice i otrzymuję odpowiedź, że
jeśli zapłacę, to oni zrobią z tego reportaż. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź na pytanie pani senator
Pańczyk-Pozdziej.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
Pani Senator, no, to jest pytanie do zarządu telewizji. Ja powiem tyle, że nam tego typu problemy
leżą na sercu, dlatego połowę środków z abonamentu
przekazujemy do wykorzystania właśnie w ośrodkach
telewizyjnych. Z naszej strony to jest to, co my możemy zrobić, w taki sposób możemy oddziaływać, tylko
i wyłącznie bodźcem pozytywnym. Ale biorąc pod
uwagę połowę tych 350 milionów zł… I tak jest to
kropla w morzu wydatków, które nadawca publiczny
przeznacza na realizację misji. Jako widz wielokrotnie oglądałem program Telewizji Katowice i mam
wrażenie, że tamtejsza kultura jest przez ten ośrodek
relacjonowana, ale w ogóle nie wchodzę tutaj w jakąś
polemikę, bo nie znam tych sytuacji. Nawet gdybym
znał, to musiałbym to samo pani powiedzieć. No,
to nadawca musi tak zaplanować swój budżet, żeby
oczywiście nie żądać spełnienia dodatkowych warunków. Ale to zależy też od środków, jakie państwo
dają na realizację tych zadań misyjnych.
Swoją drogą pozycja ośrodków regionalnych, telewizji i regionalnych spółek radiowych wymaga odrębnej dyskusji i przygotowania koncepcji regionalnych
mediów publicznych. To pan minister Czabański na
ten temat wielokrotnie się wypowiadał.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie widzę dalszych zgłoszeń do zadawania pytań…
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja obserwuję karuzelę personalną w Radiu Gdańsk.
W ciągu nieco ponad 3 lat zmieniono 3 prezesów tego
radia. Czy pan wie coś na ten temat, czy nie?
(Głos z sali: To nie do tego chyba…)
(Głos z sali: To do przewodniczącego Czabańskiego.)
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Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski:
Ja mam odpowiedzieć? Nie, myślę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Chodzi mi o to, czy
były jakieś uwagi dotyczące…)
Nie, ja tylko wiem, że są…
(Senator Bogdan Borusewicz: …działalności tego
radia – tak częste zmiany mnie dziwią – które uzasadniałyby te zmiany personalne.)
Na temat zmian personalnych to pan minister
Czabański zapewne będzie mógł się wypowiedzieć.
Ja wiem tylko, że są i że były, bo mam te informacje,
ale to takie same informacje jak te, które państwo
macie.
Jednak co do sytuacji finansowej to Radio Gdańsk
jest specyficznym radiem, ponieważ działa w dużej
aglomeracji, ma duże przychody z reklamy, ale też
duże wydatki. Otwiera również pasma sublokalne czy
subregionalne, więc… Sytuacja jest inna niż w większości ośrodków radiowych.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze, zadam pytanie panu ministrowi Czabańskiemu.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Informuję, że pan przewodniczący Witold
Kołodziejski zobowiązał się do udzielenia pisemnej
odpowiedzi na pytania zadane przez pana senatora
Rulewskiego.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski: Na jedno pytanie dotyczące
liczby skarg.)
To panowie uzgodnią.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski: Dobrze.)
Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana Krzysztofa
Czabańskiego.
Proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu
w celu przedstawienia informacji.

Przewodniczący
Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r. Ta informacja została państwu dostarczona, podobnie jak

Wysokiej Izbie sejmowej, panu prezydentowi, prezesowi Rady Ministrów i przewodniczącemu Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, zgodnie z dobrym corocznym obyczajem.
Ja tylko chciałbym przypomnieć – bo może mieć
to wpływ na państwa pytania – jakie są ustawowe
obowiązki Rady Mediów Narodowych, które ustawodawca na nas nałożył w ustawie z 2016 r. Otóż
w art. 2 pkt 1 jest to określone następująco: „Rada jest
organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek
publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji
Prasowej, zwanych dalej «spółkami»” itd. To jest ten
obszar, w którym jesteśmy kompetentni i w przypadku którego ustawodawca nałożył na nas obowiązki
do wykonania. W związku z tym informacja, którą
państwu złożyliśmy, zawiera właśnie sprawozdanie
z tego rodzaju działań podjętych w roku 2018. Chodzi
głównie o kształtowanie składów osobowych zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii
i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej, wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów
terenowych TVP SA oraz uzupełnianie składów rad
programowych.
Oprócz tego na posiedzeniach Rady Mediów
Narodowych zajmowaliśmy się pewnymi tematami,
które wynikały albo z zainteresowania członków tego
ciała, albo z rzeczy, które do nas wpływały.
Chciałbym też przypomnieć, że ciało to ma charakter pluralistyczny, składa się z 3 członków wybieranych przez większość sejmową oraz 2 członków nominowanych do rady przez pana prezydenta spośród
kandydatów wyłonionych przez 2 największe kluby
opozycyjne w Sejmie.
Jeżeli są jakieś pytania do mnie, to bardzo proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana
przewodniczącego związane z omawianą informacją.
Jako pierwszy pytanie zadaje pan marszałek
Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Przewodniczący, w ciągu ostatniego okresu,
kiedy pan był szefem Rady Mediów Narodowych,
w Polskim Radiu w Gdańsku nastąpiły 3 zmiany
na stanowisku prezesa radia, od Andrzeja Liberadzkiego były następne 2 zmiany. W mojej ocenie
to są zmiany na gorsze, za każdym razem. Proszę
mi powiedzieć, jakie jest uzasadnienie tak częstej
rotacji na stanowisku szefa Radia Gdańsk.
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Przewodniczący
Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:
Ja ograniczę się do samej informacji. Otóż dotychczasowi prezesi, poczynając od redaktora Andrzeja
Liberadzkiego, poprzez Dariusza Wasielewskiego, złożyli rezygnacje z pełnienia swoich funkcji,
w związku z tym wybieraliśmy następnych prezesów spośród kandydatów zgłaszanych przez członków
Rady Mediów Narodowych. No, nikt nie może nikogo
zmusić do pełnienia funkcji prezesa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja chciałabym zadać podobne pytanie dotyczące
Radia Wrocław. To jest radio, które cieszy się dobrą
opinią we Wrocławiu. Pomimo tych zmian politycznych, które następowały w ostatnich latach, negatywnych, wydaje mi się, że, jak na te warunki, było
prowadzone z zachowaniem pełnej rzetelności. I teraz
nagle okazuje się, Szanowni Państwo, że już w czasie
kampanii wyborczej odchodzi dotychczasowa dyrektor i na to miejsce mianuje się zupełnie innego
dyrektora. Chciałabym zapytać… Bo tego nigdy nie
było, tzn. nikt nie odważał się, Panie Przewodniczący,
zmieniać prezesa radia właściwie już w toku kampanii wyborczej. Jest to coś niewyobrażalnego. Proszę
odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, jak państwo na
to zareagowaliście. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Przewodniczący
Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:
To jest podobna sytuacja jak w Radiu Gdańsk.
Pani prezes złożyła rezygnację.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale to nie była rezygnacja związana z chęcią odejścia pani prezes, to
wszyscy wiemy.)
Pani prezes wybrała przejście na emeryturę.
(Senator Barbara Zdrojewska: No ale została do
tego skłoniona, chyba pan nie będzie tutaj wmawiał…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator,
proszę komentarze przenieść do dyskusji, teraz są
pytania.)
To jest pani opinia, ja przedstawiam informację.
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Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jest pytanie, jest odpowiedź.
Czy są dalsze pytania do pana przewodniczącego?
Pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Zadziwia mnie pana powściągliwość, bo ja pytam dlatego, że mniej więcej wiem, dlaczego prezesi
Radia Gdańsk złożyli rezygnacje, przynajmniej ten
pierwszy, Andrzej Liberadzki. Ja, szeregowy senator, no, wicemarszałek Senatu z opozycji. Złożył rezygnację dlatego, że został do tego skłoniony przez
partię polityczną rządzącą w tej chwili, przez szefa
miejscowego PiS.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy to jest
pytanie, czy pytanie jeszcze będzie?)
Nie, ale ponieważ pan prezes twierdzi czy sugeruje, że nic więcej nie wie, to ja mu przekazuję
tę informacje w sposób publiczny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ale to już może w dyskusji, Panie Marszałku, bo
to nie jest pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję serdecznie.)
Czy są dalsze pytania do pana prezesa?
Pan senator Bobko. Proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Przewodniczący, ustawowym, jak pan tutaj zacytował, obowiązkiem rady jest powoływanie
i ewentualne odwoływanie zarządów, członków odpowiednich gremiów, a więc rozumiem, że z tego
wynika też obowiązek jakiegoś monitorowania działalności tych gremiów. W tym kontekście chciałbym zapytać o pana opinię i o opinię Rady Mediów
Narodowych na temat tego, jak telewizja publiczna
wywiązuje się z ustawowego obowiązku wynikającego z misji w miarę obiektywnego informowania
widzów o sytuacji w kraju.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Przewodniczący
Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:
Nie ma oficjalnego stanowiska Rady Mediów
Narodowych w tej sprawie, ta sprawa nie była dyskutowana, nie była też podejmowana przez Radę
Mediów Narodowych żadna uchwała w tej sprawie.
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Ja mogę powiedzieć tylko o swoim odczuciu,
o swojej opinii, jeżeli pan senator jest zainteresowany taką opinią. Ja muszę powiedzieć, że telewizja
publiczna moim zdaniem na rynku mediów sprawuje
się nader dobrze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, no, pan powiedział, że ustawa…
i odwoływał się pan do ustawy. Ale przecież ustawę sam tutaj pan przygotowywał – mieliśmy debatę
na ten temat. I został pan szefem tej Rady Mediów
Narodowych, o której ustawę pan przygotowywał.
Rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu komisji.
Ja teraz chciałbym, żeby pan odniósł się tutaj do
tego, co znajduje się w protokole naszego posiedzenia.
Ja zacytuję wypowiedź członka waszej rady, pana
Juliusza Brauna. Otóż mówił on, że jest przepis, który
mówi – jest taka wykładania – że może on się zgłosić
na posiedzenia rad, może przyjść na zgromadzenie
spółek, ale nie należy tego odnotować w protokole,
a nawet na liście obecności. Cytuję to dokładnie z protokołu. I teraz następny cytat, następne zdanie: no,
rzeczywiście jest ktoś z was na posiedzeniu, ale nie
musi być odnotowywany w protokole. To jest jakieś
kuriozum, o którym rozmawialiśmy na spotkaniu,
pan miał inne zdanie – ma pan do tego prawo. I teraz
ja podaję to dalej, żeby to była informacja publiczna. Pan Juliusz Braun pisze, iż nie jest to kluczowy
problem polskich mediów. Ale moim zdaniem jest to
problem, który można rozpatrywać w kategoriach
przestępstwa przeciw dokumentom, ponieważ w takiej sytuacji w dokumencie, czyli w protokole zwyczajnego walnego zgromadzenia, jest poświadczona nieprawda: w sposób sprzeczny z rzeczywistym
przebiegiem posiedzenia nie odnotowano obecności
członka Rady Mediów Narodowych, która to obecność wynika wprost z przepisów ustawy. I ja to cytuję.
Pan minister odniósł się do tego. A jak odniósłby się
pan do tego samego teraz?

Przewodniczący
Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:
Tak samo jak na posiedzeniu komisji, tzn. powiedziałbym, że jest to przedmiotem sporu interpretacyjnego między Radą Mediów Narodowych
a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
które sprawuje nadzór właścicielski nas spółkami

medialnymi mediów publicznych. I to jest przedmiot sporu, wymiany między nami stanowisk i pism.
Ja nie zmieniam zdania, że obecność członków Rady
Mediów Narodowych na walnych zgromadzeniach
– a przypominam, że walne zgromadzenia zwołuje
minister jako właściciel ze strony państwa, przedstawiciel Skarbu Państwa – powinna być odnotowywana, jak również powinien być odnotowywany ich głos
podczas takiego posiedzenia. Ja co do tego stanowiska
nie zmieniam, takie stanowisko przedstawiamy panu
ministrowi i będziemy się o to dalej dobijać.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, ja muszę o dopytać. To się oczywiście zgadza. Ale, Panie Ministrze, przecież pan
był też wiceministrem kultury. Pan jest szefem Rady
Mediów Narodowych. Pan nie ma nad sobą zwierzchnictwa ministra. Prawda? Nie ma pan. Ale pan był
ministrem kultury… No i teraz ja jako zwykły obywatel czytam w protokole: to jest przestępstwo przeciw
dokumentom. To kiedy…

Przewodniczący
Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:
To już jest opinia…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Rozumiem.)
A ja mówię, że mamy różnicę interpretacyjną
w związku z tym, czy z ustawowego zapisu… Panie
Senatorze, przepraszam, że wszedłem panu w pytanie, ale rozumiem, że chodzi o stronę merytoryczną.
Otóż różnica polega na tym, że naszym zdaniem zapis
uprawniający członków Rady Mediów Narodowych
do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach – choć
w ustawie jest to tylko tak sformułowane – skutkuje tym, że powinni oni być traktowani jak każdy
uczestnik walnego zgromadzenia, a minister prezentuje w tej sprawie inne zdanie. Od paru miesięcy
próbujemy znaleźć porozumienie i będziemy dalej
próbowali. Nasza interpretacja jest taka, jak mówię,
i nie zmieniamy zdania w tej sprawie.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Przewodniczący, czy to prawda, że z posiedzeń Rady Mediów Narodowych nie robi się dokumentacji stenograficznej ani dokumentacji w postaci
nagrań?
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Przewodniczący
Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:
Nie, nie jest to prawda.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana przewodniczącego?
Skoro nie ma, to bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków
Przekazu, senatora Jana Marię Jackowskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2018 r.

Senator Sprawozdawca
Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Przewodniczący! Państwo Ministrowie! Szanowni Państwo!
Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca skierował
do Komisji Kultury i Środków Przekazu sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w roku 2018 wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 r.
Po wysłuchaniu informacji członków Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji oraz po przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2019���������
r.������
komisja przedstawia projekt uchwały, w którym wnosi
o przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z działalności w roku 2018.
Jak wspomniałem, Komisja Kultury i Środków
Przekazu 9 lipca rozpatrzyła sprawozdanie Rady
Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z ���������������
ustawą o radiofonii i telewizji Krajowa Rada corocznie przedstawia Sejmowi i Senatowi RP, prezydentowi, a także
prezesowi Rady Ministrów „sprawozdanie ze swej
działalności za rok poprzedzający oraz informację
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji”
– to jest art. 12 ustawy. Przypomnę, że w bieżącym
roku, wskutek nowelizacji przepisów ustawowych,
dotychczasowy termin złożenia sprawozdania, który
upływał 31 marca, został przesunięty i dokumenty
sprawozdawcze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
będą przedstawiane do dnia 31 maja według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Ta zmiana
umożliwia Krajowej Radzie w szczególności zaprezentowanie najbardziej aktualnej informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej mediów publicznych,
gdyż jest skorelowana z obowiązkami bilansowymi
wynikającymi z kodeksu spółek handlowych. Zmiana
ta wzmacnia też możliwości nadzorcze wobec sektora nadawców publicznych, ponieważ umożliwia
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dokonanie analiz finansowych w oparciu o najbardziej
aktualne i szersze niż dotychczas dane.
Sprawozdanie za rok 2018 zawiera informacje
dotyczące realizowania różnych ustawowych zadań
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym zadań
związanych z prowadzeniem postępowań koncesyjnych i sprawowaniem kontroli nad działalnością
nadawców. Ponadto Krajowa Rada poinformowała
o zagadnieniach dotyczących opłat abonamentowych, ustalaniu ich wysokości, podziale pomiędzy
nadawców publicznych środków abonamentowych
zebranych przez Pocztę Polską. Ten wątek rozwinął
w swojej wypowiedzi, przedstawiając sprawozdanie,
pan przewodniczący Kołodziejski. Są też informacje
związane z organizowaniem współpracy międzynarodowej, wydawaniem na podstawie upoważnień
ustawowych rozporządzeń, opiniowaniem projektów
aktów prawnych i umów międzynarodowych oraz
rozpatrywaniem skarg i wniosków. W zasadzie każde
z wymienionych zagadnień jest omówione szczegółowo w odrębnym rozdziale. W roku bieżącym dodatkowy rozdział został poświęcony zagadnieniom
związanym z organizowaniem przez Krajową Radę
badań treści i odbioru usług medialnych w ramach
realizowanego projektu „Nowa telemetria polska”.
(Rozmowy na sali)
Wraz ze sprawozdaniem Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji dokonała corocznej analizy wybranych
zjawisk i procesów rynkowych. Ta analiza znalazła
się w drugiej części dokumentacji sprawozdawczej,
czyli w „Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku”.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Przepraszam, Panie
Senatorze, bardzo proszę o ciszę. Straszny pogłos
jest na sali. To przeszkadza panu senatorowi sprawozdawcy.)
(Głosy z sali: Przecież czyta protokół…)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Może czytać to, co uważa za stosowne.)
Przepraszam bardzo państwa senatorów, ja nie czytam protokołu, tylko streszczam dyskusję, która miała
miejsce podczas posiedzenia komisji w dniu 9 lipca,
więc proszę mi nie insynuować czegoś, czego nie robię.
Podczas obrad w obecności przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda
Kołodziejskiego, członków Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji i przedstawicieli biura Komisja Kultury
i Środków Przekazu przeprowadziła szczegółową dyskusję nad dokumentacją sprawozdawczą Krajowej
Rady, w szczególności nad jej sprawozdaniem z prac
wykonanych w ubiegłym roku.
Przewodniczący Witold Kołodziejski poinformował m.in. o tym, iż zadania Krajowej Rady realizowane w roku 2018 dotyczyły procedury uzgadniania
z nadawcami publicznymi planów finansowo-progra-
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mowych przedsięwzięć podejmowanych w celu wykonania zadań misyjnych, kontroli wykorzystania środków abonamentowych przeznaczonych dla nadawców
publicznych na finansowanie misyjnych działań programowych, podziału pomiędzy spółki publicznej radiofonii i telewizji kwoty 980 milionów zł, stanowiącej rekompensatę z tytułu wpływów z abonamentów
utraconych w latach 2010–2017 wskutek ustawowych
zwolnień niektórych grup społecznych, monitorowania programów linearnych i usług na żądanie, a także
prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie
skarg i wniosków. Przewodniczący Krajowej Rady
przypomniał, iż wpływy abonamentowe wyniosły
741,5 miliona zł oraz że należy dodać 673 miliony zł,
czyli część rekompensaty wypłacanej mediom publicznym w roku 2018. Łącznie więc kwota środków
publicznych przeznaczonych w 2018 r. na media publiczne wyniosła ok. 1 miliarda 400 milionów zł.
W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji zgłosiłem wniosek o przyjęcie sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii z działalności w 2018 r. Wniosek
przeciwny zgłosił pan przewodniczący senator Jerzy
Fedorowicz. Komisja w głosowaniu poparła wniosek
zgłoszony przeze mnie i przyjęła pozytywną rekomendację dla Senatu RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w 2018 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Komisja postanowiła również wskazać mnie jako sprawozdawcę.
Jako sprawozdawca chciałbym zwrócić uwagę
Wysokiej Izby na 3 istotne kwestie, które wynikają
zarówno z dokumentacji sprawozdawczej Krajowej
Rady, jak i przeprowadzonej podczas posiedzenia
komisji dyskusji.
Po pierwsze, nowoczesne technologie na rynku
audiowizualnym, które każdego dnia coraz bardziej
wkraczają w nasze codzienne życie…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, czy mógłbym…
…Dyktują ogromne przeobrażenia na rynku audiowizualnym. W najbliższej przyszłości będziemy
świadkami m.in. intensywnego rozwoju technologii
opartych na inteligentnych algorytmach i dalszej ekspansji sztucznej inteligencji, która w branży medialnej już nabrała ogromnego znaczenia. Ustawodawca
w pilnym trybie będzie musiał dokonać stosownych
zmian prawnych odnoszących się do tych wszystkich
nowych zjawisk w świecie mediów, w które wprowadzają nas technologie cyfrowe, w tym technologia
5G. Przypomnę, że niedawno w Senacie procedowaliśmy ustawę na ten temat. Według opinii branży 5G zrewolucjonizuje rynek mediów, gdyż sygnał
będzie dostępny wszędzie, a możliwości przesyłu
będą nieograniczone. Ten sposób dotarcia z ofertą

programową i sposób jej odbioru wymuszają inne
zmiany, w tym np. kształtują nowe modele biznesowe
i właścicielskie przedsiębiorców rynkowych.
Po drugie, czekają nas istotne zmiany prawne,
które państwa członkowskie są zobowiązane wprowadzić w życie do 19 września 2020 r. A więc mamy
niecały rok. Zmiany te wiążą się z przyjęciem znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach
medialnych. Jedna z podstawowych zmian dotyczy
nowych obowiązków dla platform udostępniających
pliki wideo. Platformy te będą musiały wprowadzić
mechanizmy zapewniające ochronę małoletnich przed
nieodpowiednimi dla nich treściami oraz ochronę
wszystkich odbiorców przed treściami zawierającymi
nawoływanie do przemocy, nienawiści, popełniania
przestępstw terrorystycznych, pornografię dziecięcą,
prezentującymi rasizm i ksenofobię.
Po trzecie, stara kwestia, czyli finansowanie mediów publicznych. System finansowania musi być
stały, stabilny, przewidywalny i odpowiedni, czyli dający gwarancję odpowiedzialnego i zgodnie z prawnie
wyznaczonymi zadaniami funkcjonowania mediów
publicznych w celu realizowania zadań misyjnych.
Corocznie ten temat pojawia się w dyskusji parlamentarnej. Fakty są niezmienne – liczba gospodarstw
domowych regularnie płacących abonament spada.
Teraz jest tylko ok. 1 miliona takich gospodarstw.
Spadek liczby osób płacących abonament, wzrost liczby osób wyrejestrowujących odbiorniki oraz wzrost
liczby osób zwolnionych z płacenia to wskaźniki poświadczające to, iż nastąpiła całkowita niewydolność
abonamentowego finansowania mediów publicznych.
Pobór abonamentu pozostaje na poziomie niewspółmiernym do realnych potrzeb mediów publicznych.
Sytuację finansową reperuje już po raz drugi rekompensata z tytułu osób zwolnionych z płacenia abonamentu. Co będzie dalej? Nie wiadomo, a prawidłowe
funkcjonowanie mediów publicznych wymaga przewidywalności i stabilności.
Wysoka Izbo, po tej dyskusji, która była przeprowadzona, jak wspominałem już 2-krotnie, w dniu
9 lipca, Komisja Kultury i Środków Przekazu rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie sprawozdania wraz
z informacją o podstawowych problemach audiowizualnych. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator Rulewski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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Senator Jan Rulewski:
Pan Przewodniczący, znana postać w zakresie kultury i mediów, kończy wnioskami, w których dramatycznie woła: jeść! Bo nie ma środków na telewizję, nie ma stabilności, nie ma możliwości realizacji
postulatów dotyczących dalszej cyfryzacji. Czy nie
uważa pan, że to jest za mało? A przede wszystkim
skąd końcowa teza, że należy przyjąć to sprawozdanie, skoro jest taki głód?

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, pan miesza przyczynę ze skutkami. Jest ustawowy obowiązek złożenia przez Krajową
Radę Radiofonii i Telewizji sprawozdania. To sprawozdanie zostało złożone, można je jeszcze pobrać
w skrytkach. W tym pokoju, w akwarium, znajduje
się to sprawozdanie, więc można się z nim zapoznać.
Jest to bardzo obszerny dokument z tabelami, z bardzo ciekawymi wykresami. No, nie czas i miejsce,
żeby go bardzo szczegółowo omawiać, bo to by nam
mogło znacznie więcej czasu zająć.
Jeżeli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji konstatuje w swoim stanowisku, w tym opisie sytuacji,
że system mediów publicznych wymaga stabilnego,
odpowiedzialnego i przewidywalnego finansowania,
to jest to fakt, z którym przyjdzie się państwu polskiemu zmierzyć. Musimy albo zaproponować nowelizację ustawy w tym zakresie, albo w ogóle zmienić
system. Ja tutaj nie chcę dywagować, bo myśmy specjalnie na posiedzeniu komisji o tym nie dyskutowali,
więc wyszedłbym poza swoją rolę sprawozdawcy,
ale w tym zakresie różne pomysły się pojawiały.
Przypomnę, że był pomysł, żeby powiązać opłatę
abonamentową z licznikiem elektrycznym. To jest
stary pomysł, który notabene od 20 czy ponad 20 lat
się pojawia. Jeszcze jak w Sejmie byłem, taki wariant
był rozważany. Były i inne pomysły. Moim zdaniem
to już nie jest rolą parlamentu, ale, jak wiadomo,
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma w tym
zakresie inicjatywy ustawodawczej, a szkoda, bo byłaby najbardziej kompetentnym organem, żeby w tym
zakresie proponować rozwiązania i mieć możliwość
wniesienia inicjatywy ustawodawczej. A więc zapewne będzie to przedłożenie rządowe. Jakie ono będzie?
Czy to będzie finansowane bezpośrednio z budżetu,
czy w jakiejś innej formie? Musimy również brać pod
uwagę uwarunkowania europejskie w tym zakresie,
a więc coś, co się określa mianem niedozwolonej pomocy publicznej. Jest tu szereg zagadnień. Nie chciałbym w tej chwili tego tematu szczegółowo rozwijać,
ale to jest fakt obiektywny – i w sprawozdaniu to się
znalazło. Ja przytoczyłem tutaj 3 argumenty obrazujące przebieg tej dyskusji.
Z kolei pańskie pytanie o to, czy… No, zgadzam
się z panem. Jest taka sytuacja, że media publiczne
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mają duży problem z tym, żeby swoją misję finansować, żeby zdobyć środki na swoją bieżącą działalność.
Te ustawy, które przyznawały rekompensatę za utracone korzyści z abonamentu, były w pewnym sensie
– ja się z tym zgadzam – ratunkowe. Przyjęto je, żeby
umożliwić funkcjonowanie mediów publicznych, one
były wynikiem konieczności.
A kiedy tak naprawdę zaczął się załamywać system abonamentowy? No, już chyba nie muszę do
tego wracać, Panie Senatorze. Była taka słynna wypowiedź pewnego słynnego europejskiego polityka.
On swego czasu wypowiedział się na temat abonamentu i sądzę, że pokłosie tej wypowiedzi… A mówię to jako członek komisji kultury jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy to było analizowane przez
przewodniczącego Dworaka, który w odpowiedzi na
moje pytanie wykazał na konkretnych kwotach za
poszczególne lata, jak dramatyczna depresja nastąpiła
po tej wypowiedzi, jeżeli chodzi o pobór abonamentu.
Ale myślę, że nie ma co w tej chwili tego tematu
drążyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
W tym samym ciągu… Chciałbym, żeby taka
ciągłość była, zwłaszcza że wysoką sprawność pan
sprawozdawca tu wykazuje. Chciałbym powiedzieć,
że obok tych licznych inicjatyw, które niejako przekreślały to, że nie trzeba płacić na telewizję, była
również inicjatywa bardzo skromnego senatora, który
proponował telewizję za miedziaka, ale pod warunkiem powszechności – za miedziaka, czyli za 5 zł,
bo to jest miedziany pieniądz. Warto o tym pamiętać,
Panie Senatorze Sprawozdawco.
Ale moje pytanie dotyczy innej tezy. Czy nie
uważa pan, że pańskie sprawozdanie, pozytywne dla
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, rozmija się
z głosem opinii publicznej? Pan podkreśla, że 90%
ludzi nie chce płacić na tę telewizję. A przecież jeśli
ludzie idą np. do kina, to płacą – zaledwie 2% chce
na gapę wejść do kina. Pan się chyba rozmija z opinią
publiczną, i to jeszcze w trakcie kampanii wyborczej.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, to jest pytanie już trochę z pogranicza filozofii, dlatego że ono ma charakter sofizmatu.
Jest to teoretycznie prawidłowe rozumowanie, ale
nieodpowiadające rzeczywistości. Otóż nie wiem,
z jakich powodów 90% gospodarstw nie płaci – są
zapewne bardzo różne motywacje. Nie chciałbym
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tutaj tego analizować, ale faktem jest, że nie jest tak,
iż programy Telewizji Polskiej ogląda tylko 10%
Polaków. Znacznie więcej osób je ogląda. A więc
nie płacą, ale oglądają. Dlatego nie można mówić,
że jest powszechne przekonanie o tym, iż jest ona
jakaś… Jest niewątpliwie… A jest mi tym bardziej
przykro to mówić, gdyż ja przez 20 lat byłem etatowym dziennikarzem Telewizji Polskiej. I uważam,
że ta telewizja miała w swojej działalności – mówię o jej działalności od początku, od jej powstania,
od lat pięćdziesiątych – różne okresy, ale chyba nikt
nie zaprzeczy, że jest jednym z trwałych elementów
naszej przestrzeni publicznej. Różne programy nawet
z czasów PRL, chociażby różne kabarety, „Kabaret
Starszych Panów” czy inne produkcje, przeszły do narodowego kanonu kultury. I tego nikt nie kwestionuje,
nikt tego nie podważa, choć były one wytworzone
w czasach quasi-totalitarnych czy wręcz totalitarnych.
Dlatego po prostu myślę, że w kwestii oceny dorobku Telewizji Polskiej trzeba uczciwie na to spojrzeć
i widzieć jej dokonania.
A jeżeli chodzi o obecne propozycje programowe, dotyczące np. dostępu do sportu – a przecież
ta dziedzina była w poprzednich latach, w ostatnich
latach, bardzo zaniedbana – to chyba nie muszę mówić, że w tej chwili różne mecze możemy oglądać
w Telewizji Polskiej w prime-time. I dodam, że telewizja licencje na te transmisje kupuje, a to niestety
kosztuje, Panie Senatorze. To nie jest tak, że sygnał
z tych meczów Telewizja Polska dostaje za darmo.
Za to trzeba płacić bardzo duże pieniądze. A ta sprawa to jest cała gra rynkowa, również z nadawcami
komercyjnymi. I to jest kuchnia codziennego działania tej telewizji, która musi rywalizować na, bądź
co bądź, wolnym rynku mediów. I to nie jest tak,
że Telewizja Polska ma w tej chwili, tak jak miała
dawniej, prawie 100% widowni, kiedy to nie miała
żadnej konkurencji. W tej chwili musi walczyć o swoje miejsce w warunkach rynkowych.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Powiedział pan, że tradycyjne elementy tej telewizji były obecne nawet w okresie PRL i że one
są jakoś kontynuowane. I ja się z panem zgadzam.
Ale zadam panu pytanie: czy to dotyczy także
„Dziennika Telewizyjnego” i „Wiadomości”? Czy
widzi pan tu jakąś kontynuację? No bo jeśli chodzi
o czas oglądalności, to na pewno jest tu ta kontynuacja, ale czy pod względem treści są kontynuacje?

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, dziękuję za to podchwytliwe
pytanie. Ja wypowiadałem się na temat produkcji,
które absolutnie przeszły do kanonu polskiej kultury. I myślę, że nikt tutaj tego nie zakwestionuje.
Tu również, wśród senatorów, są twórcy takich programów, np. pani senator Borys-Damięcka, która
wniosła duży twórczy wkład w dorobek Telewizji
Polskiej, bo była chociażby zastępcą przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji, ma też
na swoim koncie, jako reżyser i realizator telewizyjny, bardzo wiele produkcji telewizyjnych, które są
w tej chwili cenione. Za takie produkcje trzeba teraz
płacić ciężkie pieniądze, jeżeli ktoś chce wykorzystać te materiały z archiwum, które jest własnością
Telewizji Polskiej, i chce je dalej w jakiś sposób
rozpowszechniać.
A jeżeli chodzi o programy propagandowe,
to oczywiście np. w czasach, jak to się mówiło, telewizji Szczepańskiego – czyli chodzi o czasy gierkowskie – telewizja była tzw. pierwszym frontem walki
ideologicznej, jak się wtedy mawiało na różnych oficjalnych politycznych spotkaniach. No, pan marszałek
jest historykiem, ja jestem historykiem, interesujemy
się najnowszą historią Polski, znamy ją trochę z autopsji i po prostu wiemy, jak to wyglądało. Ale ja nie
śmiałbym porównywać tego dorobku, nazwijmy to,
propagandowego Telewizji Polskiej z okresu PRL
z działalnością telewizji dzisiaj, chociażby z jednej
przyczyny, Panie Senatorze. Otóż w czasach PRL
był monopol, to był 100-procentowy monopol, a w tej
chwili nie ma monopolu, minęły czasy monopolu.
Proszę też jednak zauważyć, że gdy możemy zapoznać się ze słupkami oglądalności, udziału w rynku
także innych stacji, komercyjnych – nie będę ich tutaj
wymieniał, nie będę nikogo reklamował – to widzimy,
że ten udział, jeżeli chodzi o oglądalność programów
informacyjnych, wcale nie jest nawet większościowy.
A więc obywatel ma możliwość wyboru – ma pilota
i sam decyduje.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: W czasach
PRL to pan prawie w ogóle nie przychodził do pracy,
bo pan się tam migał, groziło panu wręcz wywalenie….)
Pani Senator…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Niech pan
lepiej nie wspomina tych czasów, bo będzie pan się
wstydził.)
(Senator Stanisław Kogut: Ciekawe, kto bardziej.)
Pani Senator! Pani Senator, bardzo proszę…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak było.)
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Senator Jan Maria Jackowski:
Nie, nie, to ja muszę sprostować. Ja zostałem
zatrudniony w telewizji polskiej 1 czerwca 1990 r.,
a programy zacząłem w telewizji robić, jak przyszedł
pan prezes Drawicz, jesienią. I nie pracowałem nigdy
w telewizji w czasach PRL, więc proszę kłamstw tutaj
nie uprawiać, Pani Senator.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Niech pan
lepiej tego nie wspomina, bo będzie się pan wstydził.)
(Senator Czesław Ryszka: Ciekawe, kto bardziej.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę państwa… Pani senator, bardzo proszę…
Nie udzieliłem pani głosu, zakończmy tę wymianę
zdań.
Nie ma więcej pytań, Panie Senatorze. Dziękuję
za wyczerpujące sprawozdanie.
Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków
Przekazu, senatora Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie informacji
o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Aleksander Szwed:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panowie Przewodniczący!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu przekazać informację o rozpatrzeniu
przez komisję informacji o działalności Rady Mediów
Narodowych w 2018 r.
Marszałek Senatu w dniu 5 kwietnia br. skierował
do komisji informację o działalności Rady Mediów
Narodowych w 2018 r., zawartą w druku senackim
nr 1136. Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzyła informację w dniu 9 lipca br.
Na posiedzeniu komisji obecni byli przedstawiciele Rady Mediów Narodowych: pan przewodniczący Krzysztof Czabański oraz członek rady, pan
Juliusz Braun. Jak wiemy, Rada Mediów Narodowych
– o tym mówił w wystąpieniu pan przewodniczący
– została utworzona na podstawie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych i jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływanie składów osobowych organów jednostek
publicznej radiofonii i telewizji, Polskiej Agencji
Prasowej oraz w innych sprawach określonych w ustawie. Zgodnie z przedłożoną na posiedzeniu komisji
informacją kompetencje Rady Mediów Narodowych
w tym zakresie realizowane były na 14 posiedzeniach,
które odbyły się w 2018 r., i swoim zakresem objęły
kształtowanie składów osobowych zarządów i rad
nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji,
wyrażenie zgody na powoływanie dyrektorów od-
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działów terenowych TVP SA, działalność w zakresie
powoływania rad programowych spółek publicznej
radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.
Jeśli chodzi o uprawnienia kontrolne Rady
Mediów Narodowych, to jak co roku rada rozpatrywała dostarczone przez zarządy spółek publicznej
radiofonii i telewizji: roczne sprawozdania ze sposobu
wykorzystania środków z opłat abonamentowych, kar
za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz z obrotu prawami
do audycji; kwartalne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania środków z opłat abonamentowych,
kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych oraz z obrotu prawami do audycji; kwartalne sprawozdania dotyczące kosztów poniesionych na działalność w zakresie
realizacji misji publicznej wraz z określeniem źródeł
ich finansowania.
Ponadto na 14 posiedzeniach Rady Mediów
Narodowych poruszana była szeroka tematyka
związana m.in. z reformą struktury organizacyjnej
Telewizji Polskiej, propozycjami zmian w statutach
radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej,
ofercie programowej telewizji na rok 2019, budżetów oddziałowych oddziałów terenowych telewizji
polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem planów
inwestycyjnych na rok 2018. Rada podejmowała tematykę stanu finansów mediów publicznych, Telewizji
Polskiej i Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej
oraz ośrodków regionalnych.
Dyskusja, bardzo krótka dyskusja, która wywiązała się w komisji, dotyczyła głównie kwestii powoływania zarządów i rad nadzorczych spółek medialnych.
Do wszystkich kwestii odnieśli się obecni na posiedzeniu przedstawiciele Rady Mediów Narodowych.
Następnie padły 2 wnioski: wniosek autorstwa senatora Jana Marii Jackowskiego o przyjęcie informacji
oraz wniosek o odrzucenie informacji, który zgłosił
przewodniczący komisji, pan Jerzy Fedorowicz. Jako
wniosek najdalej idący pierwszy przegłosowany został
wniosek o odrzucenie sprawozdania, który stosunkiem
głosów 4 za, 6 przeciw został odrzucony. Następnie
stosunkiem głosów 6 za, 3 przeciw przegłosowany
został wniosek o przyjęcie informacji.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zgodnie z opinią Komisji Kultury i Środków Przekazu wnoszę
o przyjęcie przez Wysoką Izbę informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram łączną dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka Bogdana
Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kolejny raz w tej kadencji dyskutujemy nad
sytuacją telewizji publicznej, która dotyczy nas
wszystkich, dlatego że telewizja publiczna, w przeciwieństwie do telewizji prywatnej, jest finansowana
z naszych środków – z pana środków, z pana, z moich
także – czy ze środków publicznych, a także ze środków budżetowych, które też są pieniędzmi publicznymi. Tak więc inna jest sytuacja telewizji prywatnych,
a inna – telewizji publicznej.
Od telewizji publicznej należy wymagać więcej.
Należy wymagać obiektywnych informacji, dyskusji, które naświetlają problemy, a nie takiej sytuacji,
w której ta telewizja, działająca za nasze pieniądze,
jest najważniejszym elementem i narzędziem gry
politycznej.
Słyszeliśmy tutaj, że telewizja Szczepańskiego
w okresie Gierka była narzędziem walki ideologicznej. A w tej chwili jak wygląda telewizja publiczna?
Ona nie jest narzędziem walki ideologicznej i politycznej?
Jeżeli ktoś tego nie dostrzega, to albo jest ślepy
i głuchy, albo nie chce tego widzieć i słyszeć. Sytuacja
jest nie do zaakceptowania.
Prawo do informacji należy do praw człowieka.
Każdy z nas ma takie prawo do informacji, obiektywnej i rzetelnej. Jak to jest wykorzystywane, w jaki
sposób to jest realizowane?
Mam statystykę dotyczącą wyborów, które niedawno minęły, czyli wyborów europejskich. Jak
wyglądała ta obiektywność i proporcja? Fundacja
Batorego przedstawiła analizę. Przez 2 tygodnie,
10–23 maja 2019 r., 69 tematów głównego programu informacyjnego, czyli „Wiadomości” TVP, dotyczyło PiS. 68 było pozytywnych, a 1 był neutralny.
Koalicji Europejskiej dotyczyły 33 tematy i wszystkie miały oddźwięk negatywny. Na 48 zapowiedzi
„Wiadomości” – codziennie były 3–4 – zapowiedzi
dotyczące PiS, o wydźwięku pozytywno-neutralnym,
było 20. Koalicja Europejska miała 9 zapowiedzi,
wszystkie negatywne. PiS miał 9 z pierwszych zapowiedzi: 8 pozytywnych i 1 neutralną. Koalicja – 2,
obie negatywne.
A jak wyglądały tzw. setki, czyli bezpośrednie
wypowiedzi, zbliżenia? Prezes Jarosław Kaczyński

miał w analizowanym czasie udział w setkach
na poziomie prawie 11% i były one wielokrotnie powtarzane. Kaczyński występował także jako gość
„Wiadomości”. To dawało mu prawie 21 minut, plus
poprzednie 12 minut. W pierwszej piątce występujących w „Wiadomościach” było czworo polityków
z obozu PiS ‒ oprócz Jarosława Kaczyńskiego Beata
Szydło, Zbigniew Ziobro, Joachim Brudziński.
Jak wygląda to w tej chwili? Nadal nie są realizowane podstawowe standardy dziennikarskie
dotyczące oddzielenia informacji od komentarza,
komentarz jest w informacjach ‒ negatywny w stosunku do opozycji, pozytywny w stosunku do partii
rządzącej. Podstawowe zasady dziennikarskie, które można przeczytać, których można się nauczyć
na każdym kursie dotyczącym dziennikarstwa,
nie są przestrzegane w tym najważniejszym medium, telewizyjnym. Bo to jest najważniejsze medium. I proszę nie mówić, że mamy 3 takie media
i one się równoważą. Telewizja publiczna jest, powtarzam, finansowana z naszych środków i mamy prawo
żądać, żeby to była informacja, a nie propaganda.
To nadal trwa i nawet się pogłębia. Ja od 2 tygodni
widzę, że w ramach informacji pokazuje się polityków PiS ‒ premiera, ministrów, wicepremierów
‒ i na chwilę pokazywany jest pasek z informacją:
kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Czy PiS płaci
za tę reklamę wyborczą? Czy to jest w porządku?
A cofnijmy się nieco w czasie. Ataki personalne,
bezwzględne. W 2017 r. i 2018 r. było w telewizji
publicznej w jednym roku 1 tysiąc, a w drugim roku
ok. 800 informacji o prezydencie Gdańska Pawle
Adamowiczu. Wszystkie negatywne. Czym to skutkowało? Telewizja publiczna jest współodpowiedzialna za śmierć Pawła Adamowicza. Czy próbowaliście coś z tym zrobić? Niczego nie słyszę na ten
temat. Przeniesiono te ataki na prezydent Gdańska
Dulkiewicz. Pokazuje się w telewizji publicznej, która ma informować, w tej samej informacji taki zlepek: niemiecki okres Gdańska, Wehrmacht, Donalda
Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, wraz
z portretem Adolfa Hitlera. Coś z tym robicie? To jest
obiektywny przekaz informacji?
Tydzień temu byłem w Dzierzgoniu w jakimś
takim prywatnym, niewielkim muzeum. Zapytano
mnie i moją grupę: skąd jesteście? Odpowiedzieliśmy:
z Gdańska. No to jesteście Niemcami! Skąd tego typu
podejście? Skąd takie głosy w stosunku do mnie?
Ci ludzie niewątpliwie oglądali i oglądają właśnie
telewizję publiczną, w której mówi się i powtarza,
że Gdańsk to opcja niemiecka, bo Merkel oczywiście powołała Tuska, a Tusk jest z Gdańska itd., itd.
Społeczeństwo polskie otrzymuje miksturę, która
powoduje takie właśnie skutki. Takie skutki. To jest
nie do zaakceptowania. I ci, którzy to akceptują…
Nie tylko ci, którzy to realizują, ale też ci, którzy
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akceptują, ponoszą za to odpowiedzialność, jeżeli nie
polityczną, to moralną. A jak wyglądają tzw. paski?
Jak wyglądają tzw. paski?
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Marszałku,
przepraszam, ale czas już upłynął. Polecam ewentualnie 5 minut dogrywki.)
Zaraz do tego wrócę.
Ja oglądam „Wiadomości”, bo muszę oglądać
po to, żeby wiedzieć, co tam się sączy. W związku z tym, że nie reagujecie państwo, czyli Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji, na tego typu sytuacje,
zgłaszam wniosek o odrzucenie sprawozdania.
Tę sytuację trzeba zmienić.
I będzie następne 5 minut. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra
Bobkę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panowie Przewodniczący!
Wysoka Izbo!
Zacznę od takiej myśli – informacje na ten temat otrzymaliśmy zwłaszcza w tym pierwszym
sprawozdaniu – że dzisiaj przestrzeń medialna jest
przestrzenią niezwykłą. Żyjemy w czasach, w których… No, jest coś pasjonującego w tym, jak tworzy
się pewna przestrzeń, pewna rzeczywistość, w której
ciągle jeszcze poruszamy się po omacku, w której
jest wiele zagrożeń, ale są też ogromne możliwości. Jest wiele zagrożeń. I ja to widzę w ten sposób,
że przed nami, tzn. przed naszym społeczeństwem,
przed naszą cywilizacją stoi zadanie jakby ucywilizowania tej przestrzeni, bo przestrzeń medialna jest
ciągle nieucywilizowana. My z jednej strony jesteśmy
tutaj w epoce najnowszych technologii, a z drugiej
strony pod względem kultury jesteśmy w pewnym
sensie w epoce kamienia łupanego, jesteśmy jakby
w jaskini. Cywilizacja europejska jeszcze nie zorganizowała, nie opanowała tej przestrzeni. To musi
być długi proces. Ja tutaj nie nudziłem się w czasie
informacji pana przewodniczącego, bo to były bardzo
ciekawe sprawy, tyle że akurat nie dla tego gremium
i nie w tym miejscu. To są skomplikowane sprawy,
pasujące bardziej do konferencji naukowych, do tego
typu gremiów. My tutaj jesteśmy zdominowani przez
myślenie polityczne.
Dalszą część mojego wystąpienia skupię na tej
materii, w istocie rzeczy mniej ciekawej, ale bardziej
nas dzisiaj emocjonującej. Otóż jest prawdą – ja podzielam to zdanie – że rynek medialny w Polsce jest
pluralistyczny. Pod tym względem nie mamy się cze-
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go wstydzić; w mojej ocenie sytuacja w Polsce jest
nawet dużo lepsza niż w innych krajach europejskich
czy na świecie, jeśli idzie o efektywną wolność słowa
w przestrzeni politycznej. Pod tym względem jest
w Polsce dobrze. I państwo też macie za zadanie tego
pilnować, bo tutaj cały czas istnieją zagrożenia. Tym
zagrożeniem jest np. koncentracja właścicielska, ale
także różne formy cenzury, które występują w sposób
nieformalny. W tej informacji były też takie elementy,
że państwo pilnujecie pluralizmu na rynku medialnym. Z tym są określone problemy, np. dotyczące prasy regionalnej, tam tego pluralizmu jest jakby mniej.
Trzecia sprawa, najbardziej nas tutaj emocjonująca, to jest kwestia mediów publicznych, zwłaszcza telewizji publicznej i tego, co nazywa się słowami, które
dzisiaj, w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje,
w zasadzie trudno przechodzą przez gardło, słowami
„misja mediów publicznych”. To pojęcie w kontekście
nie tylko ostatnich lat, ale niestety ostatnie lata nasiliły tę tendencję… Idea misji mediów publicznych
w mojej ocenie to jest właściwie jakiś trochę ponury
żart i dzisiaj o takiej misji trudno w istocie rzeczy
mówić. Elementem tej misji, co nas tutaj dziś najbardziej interesuje, jest… Jest na ten temat odpowiedni
zapis w odpowiedniej ustawie, nie chcę przekręcić
tytułu… Elementem tej misji mediów publicznych
jest obowiązek obiektywnego relacjonowania życia
publicznego w kraju. To jest zresztą rzecz oczywista, zapisana w ustawach, ale także, wydawałaby się,
oczywista w pewnej kulturze politycznej i cywilizacyjnej, w której żyjemy. No i patrząc na działanie
telewizji publicznej w tej materii, ja zadałem to nieśmiałe pytanie, jak państwo oceniacie wywiązywanie
się z tego zadania mediów publicznych. Rozumiem,
że państwo, że obie rady jakby umywają ręce w tej
sprawie, że… Umycie rąk jest chyba tym, co mi przychodzi tutaj na myśl.
Ale sytuacja jest taka – ja w kilku słowach bym
ją tutaj opisał – że dzisiaj media publiczne, zwłaszcza telewizja, TVP Info, są miejscem prowadzenia
nieustannej propagandy. No, trudno udawać, że jest
inaczej. Ta propaganda ma w zasadzie jeden permanentny przekaz: rząd jest wspaniały, a opozycja
jest fatalna. Paradoks polega na tym – tutaj państwo
z opozycji wybaczą, że to powiem – że ten przekaz
w mojej ocenie jest generalnie prawdziwy, a więc
stwierdzenie, że telewizja kłamie… No, tutaj już były
głosy na temat różnych analogii, narzuca się analogia z telewizją z lat siedemdziesiątych, która też
prowadziła permanentną propagandę, tylko wtedy
można było powiedzieć: telewizja kłamie. Bo tamten
przekaz, że jest wspaniale, był po prostu fałszywy.
A dzisiaj przekaz, że rząd robi rzeczy dobre, a opozycja jest trochę słabsza…
(Senator Mieczysław Augustyn: To jest przekaz
fałszywy.)
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W pana… Ja rozumiem, Panie Senatorze, ale w mojej ocenie jest to przekaz generalnie prawdziwy. Jest to
przekaz prawdziwy. Ale to, że ten przekaz jest prawdziwy, nie usprawiedliwia i nie tłumaczy środków czy
form prowadzenia tego przekazu. Bo forma prowadzenia tego przekazu, jeszcze raz powiem, generalnie
prawdziwego, jest… No, tutaj trzeba by się zastanowić, jakich słów użyć, żeby nie przekroczyć pewnej
granicy dobrego smaku, bo ten przekaz jest po prostu
fatalny, ten przekaz jest niedopuszczalny. No, telewizja
publiczna stała się właściwie ministerstwem propagandy. Żyjemy w państwie prawa i ministerstwa czy
instytucje publiczne, instytucje, które wydają pieniądze
publiczne, działają na podstawie określonych przepisów prawa. Nie ma w Polsce takiego prawa, które by
sankcjonowało, legitymizowało działanie ministerstwa
propagandy, które działa cały czas, permanentnie propagując sukcesy rządu i obnażając słabości opozycji.
Nie ma takich przepisów. Przeciwnie, są przepisy inne,
właśnie te, o których wspomniałem, które nakazują
inne działanie. To jest więc sytuacja niedobra. Jest to
sytuacja, w której mamy do czynienia ze zgorszeniem,
bo jeżeli instytucja publiczna wydająca duże publiczne
pieniądze działa niezgodnie z prawem, często w sposób radykalnie niezgodny z przepisami prawa, to jest
to publiczne zgorszenie. To jak mamy oczekiwać od
obywateli, od innych instytucji, prywatnych, przestrzegania prawa, jeżeli nie przestrzega tego instytucja publiczna? To jest rzecz bardzo niedobra. I trochę się
dziwię, i trochę mnie smuci to, że instytucje, które
stoją na straży ładu publicznego w Polsce, umywają
od tej sytuacji ręce.
Na koniec… Znowu mam pewien kłopot, jak
to opisać, bo różne skojarzenia się tutaj nasuwają.
Jednym z takich skojarzeń jest stwierdzenie: cel
uświęca środki. Prawda? Tak sobie wyobrażam,
że dzisiaj twórcy telewizji publicznej mają silne wewnętrzne przekonanie, że działają w słusznej sprawie,
bo wspierają rząd, który jest generalnie rządem dobrej zmiany, a więc mają pewne poczucie, że działają
w dobrej sprawie. Ale, proszę państwa, historia uczy
nas, że działanie na zasadzie „cel uświęca środki”,
bo działamy w słusznej sprawie, nie jest działaniem,
które się broni. Po dłuższym czasie ci, którzy działali
zgodnie z zasadą „cel uświęca środki”… To nie jest do
końca właściwe, ale my to hasło czy tę formułę „cel
uświęca środki” kojarzymy z inkwizycją. To znowu
jest temat na dłuższy wywód historyczny, na który nie
ma czasu, ale inkwizycja czy inkwizytorzy też działali w przekonaniu, że bronią Kościoła katolickiego
przed grożącymi mu niebezpieczeństwami, prawda?
Dzisiaj, po kilku wiekach, ocena funkcjonowania tej
instytucji – która też jakby działała w słusznej sprawie i broniła słusznych spraw, ale w sposób niego-

dziwy – jest jednoznaczna. Ja nie mam wątpliwości,
że w którymś momencie, za jakiś czas, ocena działania obecnych władz telewizji publicznej będzie podobna… Będzie podobna, bo cel nie uświęca środków.
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Panie Senator
i Panowie Senatorowie! Szanowni Goście!
Ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, przedostatnie.)
…na temat przyjęcia w tej kadencji sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady
Mediów Narodowych, chciałabym zająć chwilkę
i podsumować tę współpracę. Muszę powiedzieć,
że bez względu na to, jak oceniamy dzisiejszy rynek medialny w Polsce, współpracę z Krajową Radą
Radiofonii i Telewizji można uznać za fatalną, jeśli
chodzi o Komisję Kultury i Środków Przekazu. Brak
odpowiedzi, o którym mówił pan przewodniczący
Fedorowicz, i fakt, że Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji przez 1,5 roku czy 2 lata ukrywała przed
nami wyniki badań, które sama zamówiła w jednym
z ośrodków naukowych, i nie chciała ich udostępnić komisji kultury, świadczą o tym, że państwo
traktujecie Senat i to, że tutaj jesteście, że składacie nam sprawozdanie, jako jakiś przykry obowiązek w państwa działalności, która, jak się okazuje,
do niczego specjalnie nie prowadzi i żadnych problemów w Polsce nie rozwiązuje. I bardzo przykre
jest to, że w ten sposób traktujecie Senat, że w ten
sposób podchodzicie państwo też do swoich obowiązków, choćby do obowiązku odpowiadania w terminie
na pytania zadawane przez komisję kultury.
Druga sprawa, o której chciałabym powiedzieć,
to tak naprawdę… My mówimy do państwa, państwo
jesteście odpowiedzialni za kształt mediów w Polsce,
w tym mediów publicznych, ale w tych spotkaniach
powinien uczestniczyć prezes telewizji publicznej, powinniśmy od czasu do czasu spotykać się też z prezesem. Jeśli dobrze sobie przypominam, to niestety było
tylko jedno takie spotkanie, a uważam, że w każdym
spotkaniu poświęconym sprawozdaniom Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji powinien uczestniczyć
prezes telewizji publicznej ze względu na wyjątkowy
charakter… oraz to, że tak nas ta telewizja kosztuje,
a w tej kadencji już szczególnie, bo przyznaliśmy
dotacje na telewizję bezpośrednio z budżetu, przyznaliśmy też pożyczki.
Ja, śledząc sobie w poprzednich kadencjach…
Pamiętam, jakie problemy były poruszane na posie-
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dzeniach komisji kultury, ja to śledziłam. Główne
problemy dotyczyły sprawy Radia Maryja itd., takie
były główne tematy na posiedzeniach komisji kultury.
Nigdy nie było czegoś takiego, żeby ciągle głównym
tematem na posiedzeniach komisji kultury w Sejmie
i w Senacie była jakość mediów publicznych i zastrzeżenia do tych mediów.
Powiem państwu, że państwo, jak tu siedzicie,
i Rada Mediów Narodowych, i Krajowa Rada, jesteście odpowiedzialni za to, co się w tej chwili dzieje.
I tak jak powiedział pan senator Bobko – już parafrazując pańską wypowiedzieć – nie da się umyć
rąk i nie da się powiedzieć, że nasza chata z kraja
albo myśmy się tym nie interesowali, albo nikt nas
nie informował, albo na pytanie udzielić śmiesznej odpowiedzi, że dyrektorka sama zrezygnowała.
Tak, w kampanii wyborczej dyrektorka rezygnuje,
udaje się na emeryturę i przychodzi na jej miejsce
jakiś inny funkcjonariusz mediów.
Szanowni Państwo, chciałabym zwrócić uwagę
na taką sprawę. O tym, że TVP stała się narzędziem
propagandy, mówił tutaj pan senator Borusewicz, mówił o tym również pan senator Bobko. To jest pewne,
to nie ulega wątpliwości. Są na ten temat badania,
są analizy. Państwo je świetnie znacie. Przedstawił
je też pan senator Borusewicz, chociażby analizę
Fundacji Batorego. To jest robione nie po raz pierwszy. Są też przeprowadzane inne badania. Widzowie
po prostu nie ufają telewizji publicznej. Jeżeli chodzi
o ocenę spraw informacyjnych, to ta telewizja znajduje się na końcu. Tak że jeżeli państwa to nie przejmuje, jeżeli państwo przechodzą nad tym do porządku
dziennego, to naprawdę powinniście się zastanowić,
czy przyjmować… czy w ogóle godzić się na pracę
w miejscu, w którym państwo niczego nie robicie i nie
załatwiacie spraw, nie rozwiązujecie problemów, do
rozwiązywania których jesteście powołani. Wy macie
dbać o pluralizm mediów, macie dbać o obiektywizm
itd., itd. W Polsce tego nie ma, tego nie ma w mediach
publicznych. I w tej chwili to jest największy problem,
jeśli chodzi o działalność Krajowej Rady oraz Rady
Mediów Narodowych.
Powiedziałam o propagandzie. Ja uważam, że ta
propaganda to nie jest to, co jest najgorsze. To, o co
oskarżam dzisiaj telewizję, to tworzenie ogromnych
podziałów między Polakami, to jest dzielenie społeczeństwa na grupy, to jest wskazywanie tych, którzy są dobrzy, czyli rządzący, partia rządząca, oraz
tych, którzy są źli, czyli wszyscy pozostali. Państwo
i prezes Kurski jesteście za to odpowiedzialni,
za ogromne, niewyobrażalne istniejące w tej chwili
podziały. Dlatego że ludzie – na co zwrócił uwagę
pan marszałek Borusewicz – kalkami z telewizji, cytatami branymi z wypowiedzi w telewizji publicznej,
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traktujący to jak jakąś prawdę objawioną, posługują
się już w życiu publicznym, dają takie argumenty.
Skąd pan to wie? Skąd pani to wie? A, usłyszałam
to w telewizji. Telewizja przez lata była szanowaną
instytucją. To, co było powiedziane w telewizji, było
przyjmowane jako wiarygodne. Państwo to zniszczyliście i państwo po prostu ogłupiacie ludzi, państwo
sączycie tę nienawiść.
Tu chciałabym też powiedzieć o hejcie. To, że telewizja jest źródłem hejtu, jest czymś niewyobrażalnym. Telewizja publiczna w Polsce buduje nienawiść.
W telewizji publicznej pracują dziennikarze, którzy
uczestniczą w tzw. machinie hejtu, w działaniach
prowadzonych w mediach społecznościowych, w telewizji publicznej i w innych mediach, w prasie rządowej. To jest, można powiedzieć, hejt zorganizowany.
Przy okazji sprawy w Ministerstwie Sprawiedliwości
to wszystko wyszło na jaw, tam wyszły na jaw także
nazwiska. Przy okazji afery hejtowej w Ministerstwie
Sprawiedliwości były podawane nazwiska, padały też
nazwiska dziennikarzy telewizji publicznej. Jeżeli
ktoś z państwa obserwuje np. Twittera, to może zobaczyć, że portal TVP Info, który się przedstawia
na Twitterze, to jest jedno, wielkie… Można sobie
zerknąć, bo łatwo sprawdzić coś takiego, nie trzeba
oglądać godzinami. Bardzo podziwiam tych, którzy
godzinami oglądają „Wiadomości”. Już nie trzeba
oglądać, tylko można sobie zobaczyć krótkie przekazy. Wszystkie przekazy dotyczące rządu i partii
rządzącej są pozytywne, a wszystkie przekazy dotyczące opozycji są negatywne. Dotyczy to również
osób, które w tej chwili kandydują w wyborach.
To jest niewyobrażalne. Podzielam te mocne słowa,
podzielam opinię pana marszałka Borusewicza na
temat odpowiedzialności, współodpowiedzialności
za śmierć pana prezydenta Adamowicza. Dlatego że
kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Osoby, które kierują
mediami publicznymi w Polsce, muszą sobie zdawać
z tego sprawę, że jeżeli sieje się nienawiść, to następują tego konsekwencje. I w tej chwili Polacy nie potrafią ze sobą czasami usiąść do wigilijnego stołu, tak
są podzieleni, pokłóceni, m.in. dlatego, że w telewizji
publicznej otrzymują dychotomiczny obraz świata.
Są dobrzy rządzący i źli wszyscy pozostali, którzy się
nie identyfikują… Te podziały i ta nienawiść zostaną
z nami na długo. Państwo też jesteście za to współodpowiedzialni. I Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
która, proszę państwa, zatrudnia 150 osób – nie wiem,
ile dokładnie w tej chwili, ale około półtorej setki
osób – i kosztuje nas 25 milionów zł z budżetu państwa, to jest, Szanowni Państwo, instytucja, która nie
jest w stanie sobie z niczym poradzić.
I na koniec do naszego kolegi z opozycji, pana
Jana Marii Jackowskiego. Otóż wyciąganie w tej
chwili wypowiedzi Donalda Tuska dotyczącej opłaty
abonamentowej, 4 lata po rządach… kiedy państwo
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stworzyli – przepraszam, za to wyrażenie, to nie
dotyczy osób – ustawowego potwora, jakim jest
Rada Mediów Narodowych, która niczego nie może,
do niczego się nadaje, na niczym się zna i w żadnej
sprawie nie decyduje… Jeżeli tylko coś takiego prawnie Prawo i Sprawiedliwość zdołało zrobić, to znaczy,
że jest odpowiedzialne za ten stan, że my w tej chwili
z pieniędzy z naszych podatków, z podatków Polaków
musimy dokładać do telewizji, musimy się dokładać
do machiny propagandowej Telewizji Polskiej SA.
To jest niebywałe. Państwo nie zrobiliście ustawy,
która by temu zapobiegła. Nie zapobiegliście problemom z finansowaniem. Finansujecie z budżetu
hejt i propagandę, po prostu. Jest to zauważane przez
ludzi, jest to widoczne w badaniach. Mamy tutaj
do czynienia z jawnym zakłamaniem. Ja traktuję państwa wypowiedzi, już po raz kolejny – już kończę,
Panie Marszałku – jako umywanie rąk. Państwo nie
zdajecie sobie sprawy, jeśli chodzi o Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji… Przeczytajcie sobie w konstytucji, przeczytajcie w ustawie, do czego zostaliście
powołani. Nic z tego nie robicie. Doprowadziliście
do upadku mediów publicznych w Polsce, upadku
moralnego i upadku finansowego. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego
Fedorowicza.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja powiem króciutko, skończę za 2 minuty.
Nie ma już mediów publicznych. Coś takiego nie
istnieje. Marzenie, które spełnialiśmy 30 lat temu,
że będą publiczne media finansowane ze środków
obywatelskich, już nie istnieje. I nie mamy tu złudzeń. To wszystko, o czym mówimy, to jest zwyczajna hipokryzja. Nie chcę się już odwoływać do tego
wszystkiego, bo słowa pana marszałka Borusewicza,
który wolność mi wywalczył, oparte na dokumentach,
o tym wszystkim świadczą.
Ja mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję,
że nastąpi w nas jednak zmiana i jakieś opamiętanie.
Ja teraz dam przykład… To będzie, Panie Marszałku,
moja ostatnia wypowiedź w Senacie tej kadencji.
Jeżeli przejdę w wyborach jeszcze raz, to może
to powtórzę, ale jeżeli nie przejdę, no to będę robił swoje. Ale dam wam taki przykład. Zwróciła się
do mnie telewizja regionalna, żebym wziął udział
w debacie między dwoma kandydatami do Senatu

w Krakowie. Ja szanuję moją telewizję, ona nie przekracza granic. Szef tej telewizji, przepraszając mnie,
mówi: Panie Senatorze, nie będziecie rozmawiać na
żywo. Panie Marszałku, on do mnie mówi, że ta debata z przeciwnikiem, bardzo szanowanym przeze mnie
obywatelem miasta, nie będzie na żywo, 2 starszych
panów… On mówi: proszę pana, my nagrywamy
tę audycję. Oni są uczciwi, nic nie zostało zmontowane. Ja mówię to dlatego, że jak pan Jacek Kurski
to ogląda, to śmieje się w kułak. Ośrodki regionalne,
o czym mówiła pani marszałek Pańczyk, ledwo żyją,
po prostu nie mają pieniędzy, a tymczasem rozszalała
telewizja z ogromnymi pieniędzmi działa w różnych
obszarach, niestety głównie w obszarze propagandy
dla jednego, rządzącego dzisiaj ugrupowania.
W związku z tym, że już wszystko zostało powiedziane, a ja jestem szefem tej komisji, która przyjęła informację, oczywiście z moim uchyleniem się,
składam poprawki do projektu uchwały w sprawie
sprawozdania Krajowej Rady. Czy mam je przeczytać, czy one są oczywiste, tj. chodzi o to, że odrzucamy sprawozdanie? To jest na piśmie. Pan marszałek
Borusewicz już o tym mówił, ale… Składam w pana
imieniu, Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja już złożyłem.)
Pan już złożył. No to złożyliśmy we dwójkę,
ja z racji z mojej funkcji.
Dziękuję państwu i życzę, żebyśmy się spotkali
w takim miejscu, w którym takie słowa artysty i człowieka wolności nie będą musiały padać.(Oklaski)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję.
I ponownie pan marszałek Borusewicz – 5 minut.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Szefowie telewizji publicznej są twórczy. Tzw.
paski to jest właśnie ta twórczość, rozwijanie informacji. One się pokazały właśnie w tej kadencji.
Jak one wyglądają? Przeczytam kilka pasków dotyczących rządzącego PiS: „Jarkowe na stałe”, „Polacy
korzystają ze wzrostu gospodarczego”, „Polska gospodarka odporna na spowolnienie”, „Więcej pieniędzy w portfelach rodzin”, „Rośnie znaczenie Polski
w Unii Europejskiej”…
(Senator Dorota Czudowska: A to nieprawda?
To jest nieprawda?)
Naprawdę?
Dalej: „Dobry czas dla Polski”, „Koniec z zadłużaniem Polaków”. I na koniec: „Rządy PiS – dobry
czas dla Polski”. To jest najważniejsze. A co o drugiej
stronie? Co o opozycji:
(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie.)
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Proszę: „Szokujące strategie opozycji”, „Oburzenie posła Schetyny”, „Pytania o standardy Schetyny”, „Obłuda opozycji”, „Opozycja bez wizji”.
Można trawestować: kto ma telewizję, to ma wizję, właśnie taką, paskową. I jeszcze: „Katastrofa
Trzaskowskiego”, „Polacy nie ufają kandydatom
opozycji”, „Platforma broni skorumpowanych
polityków”. W świetle różnych spraw pokazuje
to tę narrację. Ja oglądałem „Dziennik Telewizyjny”
za czasów Gierka i tam były same dobre rzeczy podawane, same sukcesy ówczesnego rządu i ówczesnej partii. O opozycji w zasadzie się nie mówiło,
no bo ona była nielegalna. Może tam pod koniec
wspominano, ale jak kogoś zamknęli, to o tym się
nie mówiło. To nie jest tylko kontynuacja tradycji
godziny 19.30. No, wryło się Polakom w pamięć,
że o 19.30 jest informacja, i nadal włączają telewizję
publiczną, sądząc, że to jest informacja, a tu sączy
się dezinformacja.
Jednocześnie, aby to uprawdopodobnić, zaprasza
się komentatorów, tych samych w kółko. Więcej nie
macie? To pytanie do Jacka Kurskiego: więcej pan nie
masz komentatorów, którzy mają takie same poglądy?
No, to są Mieczysław Ryba, Ryszard Żółtaniecki,
Wiesław Wysocki, Paweł Lisicki, no i przede wszystkim Michał Karnowski. Oczywiście wiadomo, jakie
są te komentarze, jeśli się zaprasza takich komentatorów. To są komentatorzy związani z PiS.
I na koniec zostawiłem radio lokalne, radio publiczne w Gdańsku i Wrocławiu. To nie jest przypadek, że w Gdańsku zmieniono 23 września, już
w trakcie kampanii wyborczej, prezesa radia publicznego. To nie jest przypadek, że także we Wrocławiu
zmieniono prezesa radia publicznego. To są 2 miejsca,
gdzie kierownictwo PiS jest niezadowolone z wyniku.
To są te 2 miejsca, w których na pewno kierownictwo
PiS będzie niezadowolone z wyniku.
W Radiu Gdańsk w ciągu ostatnich niespełna
3 lat zmieniono mianowanego już za czasów PiS
Liberadzkiego – nie był dość aktywny, jeżeli chodzi o propagandę – a potem Wasielewskiego, który
go zastąpił i też nie był dość aktywny, jeżeli chodzi
o propagandę PiS-owską. No i mamy teraz trzeciego.
To są zmiany na gorsze. To, co mówię, mówię do
Rady Mediów Narodowych. Wy jesteście odpowiedzialni za te zmiany. I proszę, Panie Przewodniczący,
nie udawać, że pan nie wie, o co chodzi, że pan
nie ma informacji, skoro do mnie te informacje dochodzą, a na pewno trudniej jest zdobyć te informacje
mnie niż panu. Co to jest? To są media publiczne?
Jeżeli zmieniacie co chwilę szefów, to jaka ma być
stabilizacja w tych mediach publicznych? Jaka ma być
stabilizacja? Za Liberadzkiego nikt nie został zwolniony, za Wasielewskiego zwolniono kilku najważ-
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niejszych dziennikarzy, prowadzących najważniejsze
programy, a teraz to zapewne już poleci.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Marszałku,
czas…)
Rada Mediów Narodowych nie jest organem
konstytucyjnym, tylko jest organem ustawowym,
zaś Krajowa Rada jest organem konstytucyjnym.
Wypełniajcie swoje obowiązki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Kazimierza Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Większość uwag, które także mnie nasunęły się
na myśl, kiedy słuchałem tej debaty i sprawozdań,
wypowiedział pan marszałek Borusewicz – i pod tym
w 100% się podpisuję – więc powiem o tym bardzo
króciutko. Przez wiele lat byłem z ramienia OBWE
obserwatorem na różnego rodzaju wyborach parlamentarnych w różnych państwach powstałych po rozpadzie byłego Związku Radzieckiego. Myśmy, jako
delegacja OBWE, zawsze przyglądali się temu, czy
wybory są przeprowadzane demokratycznie. W wielu
krajach mieliśmy uwagi, w niektórych nie – wiadomo,
jak to normalnie bywa na wyborach. Ale w różnych
krajach, tam, gdzie były wątpliwości dotyczące wyborów, mówili nam w ten sposób: „Panie senatorze,
wyborów w naszym kraju nie fałszuje się przy urnie
wyborczej. Nie fałszuje się ich poprzez błędne liczenie
lub dorzucanie głosów. Nie, fałszowanie wyborów
następuje wcześniej”. Szczególnie o tym mówiono
na Białorusi. Otóż fałszuje się wybory w trakcie kampanii wyborczej, podczas której tylko jedna strona
ma nieograniczony lub cukierkowy obraz przekazywany w telewizji.
Niestety, tak jest u nas. To się dzieje w tej chwili
w Polsce. Radio i telewizja publiczna, która powinna
być wzorem tego, jak pokazuje się rzeczywistość,
powinna ją pokazywać w sposób skomplikowany…
Nawet jeżeli uznajecie, jeżeli część państwa uznaje
czy nawet jeżeli my uznajemy, że media prywatne są
tendencyjne, to media publiczne powinny być wzorem
tego, jak się przekazuje informacje, jak się rozmawia
z ludźmi, jaki jest przekaz. Powinny być wzorem
obiektywności. I wtedy możemy mówić o nich źle,
jeśli… Pan przewodniczący Kołodziejski powiedział,
że postępujemy na zasadzie równowagi. Coś zrobiono
źle w TVP, więc patrzymy, czy podobnie jest w TVN.
No nie, to nie na tym to polega. Media publiczne
– jeszcze raz to mówię – są najważniejszymi mediami w Polsce, powinny być. Powinny być szanowane,
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lubiane itd. Dzisiaj są przekazem praktycznie jednej
strony.
I w mediach – niestety – manipuluje się obrazem.
Mniej nawet słowem, a bardziej obrazem. Nawet
jeżeli jest dobry przekaz czy w miarę obiektywny,
to idzie za tym taki obraz, żeby zniechęcić widza
do osób, o których się mówi, do spraw, o których się
mówi… itd. Klasyczny przykład – o tym wspominał
pan marszałek Borusewicz – dotyczy tej niemieckości
Gdańska. No, były bandyckie relacje, po prostu bandyckie, nieuczciwe relacje, poniżające nas. To dotyczy
niemieckości, ale było także… Ja już o tym wcześniej
mówiłem, bo po prostu byłem oburzony tym, że manipuluje się np. flagami kaszubskimi, tekstami kaszubskimi, sugerując, że są one powiązane z Niemcami.
No, to po prostu niedopuszczalne. I nikt na to nie
reaguje, nikt. To po prostu jest niedopuszczalne.
Teraz kwestia wyborów. Było tutaj wspomniane
Radio Gdańsk. Można powiedzieć, że w sprawozdaniach pewnie wszystko wyjdzie państwu idealnie…
Dziennikarz przeprowadzał rozmowę ze mną, przeprowadzał też rozmowę z moją konkurentką, a kilka
dni później przeprowadzał rozmowę z marszałkiem
Senatu, który odwiedził Gdańsk. I, proszę państwa…
Ja na to zwróciłem uwagę dziennikarzowi. 15 minut
rozmowy ze mną i jeden atak, nawet nie na mnie, tylko na wszystkie różne ideologie LGBT itd. Ja w końcu
powiedziałem tak: panie redaktorze, czy pan mnie
zaprasza po to, żeby usłyszeć ode mnie moje zdanie
w jakiejś sprawie, czy chce pan tutaj eksponować swoją teorię? Znowu było to, jak mówię, bandyckie zachowanie dziennikarza. Gdy wychodziłem z redakcji,
dziennikarze mnie przepraszali. Prezes Wasielewski,
ten, który odszedł parę dni temu, zadzwonił do mnie
z przeprosinami, i mówił…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dlatego go już nie
ma, Panie Senatorze.)
I prezes Wasielewski mówił tak: ja pana przepraszam, ale nie mam wpływu na tego dziennikarza,
więcej, nie mam wpływu na to, że on jest u mnie
zatrudniony. Nie chodziło mi o to, żeby prezes mówił
mu, co on ma mówić i jak ma ze mną rozmawiać.
On jest pracownikiem, który powinien robić to uczciwie i realnie… Przede mną, 2 dni wcześniej, rozmawiał z moją konkurentką. Przesłuchałem tę rozmowę.
Dziennikarz był otwarty, pytał, co ta osoba jeszcze by
chciała powiedzieć itd., itd., po prostu miód w ustach.
(Rozmowy na sali)
Kilka dni później rozmawia z marszałkiem
Senatu w kontekście absolutnie politycznym. No, po
prostu rozpływa się ten sam człowiek, że w końcu
nawet marszałek Senatu czuje się zażenowany sposobem prowadzenia dyskusji. Państwu w sprawozdaniach wszystko wyjdzie idealnie. Wyjdzie idealnie,

bo i opozycja była, i koalicja rządząca była, i wszyscy.
Ale sposób realizowania tego projektu jest po prostu
niedopuszczalny, jest przykładem kompletnej manipulacji. I to jest smutne. Państwo jesteście odpowiedzialni za media publiczne. Pewnie my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za media publiczne, ale państwo
nimi kierujecie, więc ponosicie odpowiedzialność
za to, jak się traktuje widza, słuchacza, obywatela.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo! Brawo!)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Rozmowy na sali)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym
na piśmie złożyli senator Bogdan Borusewicz i senator Jerzy Fedorowicz.
Zamykam łączną dyskusję.
Czy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, pan Witold Kołodziejski, chce jeszcze
zabrać głos?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Czy przewodniczący Rady Mediów Narodowych,
pan Krzysztof Czabański, chce jeszcze zabrać głos?
(Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym do projektu uchwały w sprawie
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2018 r. oraz do projektu uchwały
w sprawie informacji o działalności Rady Mediów
Narodowych w 2018 r., proszę Komisję Kultury
i Środków Przekazu o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdań.
Proponuję, aby Senat wyznaczył komisji termin
przedstawienia dodatkowych sprawozdań tak, aby
możliwe było przystąpienie do trzeciego czytania
jeszcze na tym posiedzeniu. Jeżeli nie usłyszę głosu
sprzeciwu, uznam, że Senat przyjął przedstawiony
wniosek.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam,
że Senat przedstawiony wniosek przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1298, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1298 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora Jarosława
Obremskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Sprawozdawca
Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy jest umożliwienie tworzenia przez
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oddziałów
zamiejscowych. W planie jest na początku powołanie 2 takich oddziałów zamiejscowych: w Brukseli
i w Waszyngtonie. Wydaje się, że jest to bardzo dobra
inicjatywa. Nasze placówki dyplomatyczne z wielu powodów nie mogą uczestniczyć we wszystkich
spotkaniach eksperckich, gdzie jednak tworzona jest
pewna opinia, a poprzez prace Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych będziemy mieli szybsze
informacje o nowych pomysłach, o zmianach pewnych trendów w tych 2 ważnych stolicach.
Komisja poparła ustawę. Był to projekt poselski.
Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Pan senator, marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Proszę do mównicy.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, jaki będzie koszt
powołania tych 2 oddziałów? Czy to oznacza także,
Panie Senatorze, że obsada w ambasadach jest zbyt
mała albo że ambasady nie spełniają swojej funkcji? Dotychczas takimi sprawami zajmowały się
ambasady.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Obremski:
Gdyby pan mógł sprecyzować, jakimi sprawami
zajmowały się do tej pory ambasady… Bo użył pan
sformułowania „takie”, więc chciałbym to zrozumieć.
(Senator Bogdan Borusewicz: Promocją Polski,
udziałem w dyskusjach, organizowaniem takich dyskusji.)
Okej, teraz rozumiem. Dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumie pan?)
Tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan jest z komisji
spraw zagranicznych, tak?)
Tak, tak.

117

(Senator Bogdan Borusewicz: No to powinien pan
rozumieć bez doprecyzowania moich pytań.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Marszałku,
to był taki niegrzeczny komentarz, naprawdę.)
Dobrze.
Wydaje mi się, że są 2 sprawy.
To znaczy, jeżeli mówimy o Polskim Instytucie
Spraw Międzynarodowych, to jest to instytucja,
która jest pewnym think tankiem, która próbuje
w sposób analityczny gromadzić wiedzę o pewnych
zmianach w światowej polityce zagranicznej i w ten
sposób wspomagać polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. W przypadku dyplomatów mamy
do czynienia za granicą z tym, że nie we wszystkich
sprawach mogą uczestniczyć ‒ z racji tego, że wykonują mandat dyplomaty ‒ m.in. w różnego rodzaju
spotkaniach eksperckich. I tu jest według mnie zasadnicza różnica. To jest pierwszy element.
Drugi element: dyplomacja oznacza także nie do
końca możliwość powiedzenia tego, co może powiedzieć ekspert wysłany na tego typu dyskusję. Wydaje
mi się, że czymś innym tutaj jest… To znaczy, ja liczę
na to, że tutaj celem takim wprost nie jest uprawianie
pewnej polityki historycznej czy reklamowanie Polski
w taki prosty sposób, ale wpływanie na kształt opinii
eksperckiej w świecie poprzez uczestnictwo w dyskusjach i poprzez oddziaływanie w Waszyngtonie
i w Brukseli. Wydaje mi się, że to są zupełnie rozbieżne rzeczy.
W tej chwili nie potrafię powiedzieć… Na posiedzeniu komisji było mówione, jaki jest koszt.
Przepraszam, nie umiem powiedzieć… Oczywiście
wiąże się to z dodatkowymi kosztami. O ile wiem,
jest to już wpisane w projekt budżetu na następny rok.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do senatora sprawozdawcy? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Na posiedzeniu obecny jest pan Maciej Lang, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Lang: Tak.)
Panie Ministrze, zanim oddam panu głos, tylko
1 uwaga: ja muszę ogłosić przerwę o godzinie 12.00.
I teraz zastanawiam się…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Lang: 30 sekund.)
Dobrze. W takim razie bardzo proszę.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Maciej Lang:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tylko chciałbym powiedzieć, że Ministerstwo
Spraw Zagranicznych z oczywistych względów w pełni popiera projekt i argumentację. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę jeszcze chwilę pozostać…
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Widzę, że zgłasza się pan marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, jakie są w związku z tym koszty?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Lang: W tej chwili, Panie Senatorze…)
Zaraz, jeszcze mam drugie pytanie, krótkie. Czy
ta inicjatywa, którą ministerstwo popiera, oznacza,
że ambasady nie są w stanie wypełniać tego typu
obowiązków?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Maciej Lang:
Oczywiście, tak jak było tutaj mówione, tego rodzaju instytucje mają zupełnie inne zadania. Chodzi
o funkcjonowanie w kręgach eksperckich, opiniotwórczych. Chodzi o formułowanie, tworzenie opinii,
co nie jest bezpośrednim zadaniem ambasad. Jest to
praktyka międzynarodowa. To znaczy, to nie jest tylko fenomen Polski czy PISM. Analogiczne instytucje
tworzą swoje przedstawicielstwa wszędzie na świecie i my idziemy tym śladem ‒ śladem najlepszych
praktyk. A więc nie jest to polski unikat, ale efekt
przeprowadzonych badań i studiów nad efektywnością oddziaływania.
Sam w swojej długoletniej praktyce dyplomatycznej wielokrotnie obserwowałem efektywność tego
typu działań i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dyplomata zawsze pozostanie dyplomatą, nie
może działać w taki sposób jak ekspert czy analityk.
Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze…

Senator Bogdan Borusewicz:
Ale przepraszam, pan powiedział tylko, że będzie
kosztować. Ile będzie kosztować? Czy może pan podać konkretną sumę?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Maciej Lang:
W tej chwili nie mogę podać konkretnej sumy.
Wiem, że zostały na to przewidziane środki. Możemy
udzielić odpowiedzi na piśmie.
(Senator Bogdan Borusewicz: To proszę na piśmie.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję i informuję, że nikt z państwa
senatorów nie zapisał się…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się zgłaszam.)
Panie Marszałku, ale muszę ogłosić przerwę,
bo o godzinie 12.00 jest otwarcie wystawy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Okej.)
To po przerwie, tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Oczywiście, że po
przerwie.)
W takim razie proszę o odczytanie komunikatów
przez pana senatora sekretarza.

Senator Sekretarz
Arkadiusz Grabowski:
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2018 roku wraz z informacją
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji
w 2018 roku oraz do informacji o działalności Rady
Mediów Narodowych w 2018 r. odbędzie się dzisiaj,
26 września 2019 r., o godzinie 13.00 w sali nr 182.
Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny
13.30.
Zapraszam państwa na otwarcie wystawy
„Łodzianie dla Niepodległej. Bohaterowie i obywatele”, a także zapraszam o godzinie 12.30 do wspólnej
fotografii senatorów IX kadencji. Zbiórka w holu na
parterze.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 01
do godziny 13 minut 30)
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Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka Bogdana
Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie!
Ja mam wątpliwości co do tej ustawy. Dlaczego
mam te wątpliwości, poważne wątpliwości? Dlatego,
że pamiętam sytuację, w której obok ambasad funkcjonowali radcy handlowi. W polityce zagranicznej
był dualizm i bardzo trudno było podporządkować
radców handlowych ambasadorom. To trwało wiele, wiele lat. A w tej chwili mamy taką sytuację,
że jest to kolejna ustawa, która przewiduje, iż politykę zagraniczną – bo to przecież należy do polityki
zagranicznej, ta propozycja utworzenia oddziałów zagranicznych PISM – tworzy się w kolejnej instytucji.
My uchwaliliśmy, tzn. większość rządząca PiS uchwaliła, że kancelaria premiera będzie powoływać swoje
instytuty za granicą. Był tutaj minister Dworczyk,
który to uzasadniał, więc nazywam je instytutami ministra Dworczyka. IPN powołuje instytuty Pileckiego,
które są jego agendami poza granicami kraju. A tutaj kolejna instytucja i MSZ to wspiera, mówiąc,
że to jest bardzo dobry pomysł – powołanie kolejnych
wypustek kolejnej instytucji.
Zadaję sobie pytanie: kto będzie kierował polityką
zagraniczną i koordynował ją? To jest przesunięcie
i zdekoncentrowanie tej polityki. Uważam, że polityka
zagraniczna to taka dziedzina państwa, która powinna być kierowana z jednego ośrodka i która powinna
podlegać jednemu ośrodkowi. Co prawda PISM jest
agendą MSZ, niemniej jest to oddzielny podmiot,
bo tak należy go traktować, inaczej przecież MSZ
powoływałby think tanki, a nie PISM. Więc ja mam
obiekcje tego typu, że zmierzając w tę stronę, polityka
zagraniczna może się rozszerzyć w taki sposób, że jej
koordynacja będzie trudna albo niemożliwa.
Co prawda nie ma już ministerstwa gospodarki,
ale może paść pomysł, że ministerstwo, które zajmuje
się gospodarką, też zapragnie powołać swoje agendy,
niejako wracając do przeszłości, i argumenty za tym
byłyby racjonalne, tzn. byłyby to argumenty, że chodzi o funkcję gospodarczą i że nasze przedsiębiorstwa
powinny być obsługiwane przez wyspecjalizowane
oddziały. Tak że ja mam tu wątpliwości. Dziwię się,
że Ministerstwo Spraw Zagranicznych takich wątpliwości nie ma. No ale zobaczymy, jak to wszystko zafunkcjonuje w tych nowych oddziałach, także
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w tych oddziałach, o których powiedziałem, a które
już przegłosowaliśmy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo proszę, pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
PISM istnieje już wiele lat, a przyznam się,
że jakoś nie zauważyłem, że PISM prowadzi osobną politykę w stosunku do polityki MSZ. W związku z tym myślenie, że wypustki w Brukseli
i w Waszyngtonie – jak zaznaczył to pan marszałek
Borusewicz – będą powodować, iż będzie dublowanie
pracy ambasad… Ja to raczej odczytuję jako po prostu
uzupełnienie. Równie dobrze moglibyśmy mówić,
że przedstawicielstwa „Lot” za granicą powinny zostać wchłonięte przez ambasadę. Choć może lepszą
analogią byłoby tu to, że może PAN powinien mieć
swoje miejsce w ambasadzie, a nie na zewnątrz.
Oddzielmy kwestie analityki i tego, co mogą mówić eksperci, od tego, co jest pracą dyplomaty. Według
mnie to są 2 troszkę odmienne światy. Naprawdę analityk może napisać coś ostrzej w porównaniu z tym,
co może powiedzieć dyplomata. Oczywiście dyplomata w swoich szyfrówkach na użytek MSZ może
pisać to, co… Ale w przypadku języka oficjalnego
są oczywiście pewne ograniczenia. A wydaje mi się,
że próbujemy tu mieszać pojęcia – to, co jest, jak to
było powiedziane na posiedzeniu komisji, uchem,
i to, co ma być czy co jest już obszarem realizowania polityki. Analityka nie jest tym samym co podejmowanie decyzji i prowadzenie polityki czynnej.
To tylko tyle w ramach wyjaśnienia, bo mam wrażenie, że powstało tutaj pewne zakłócenie, a to odbiega
nie tylko od rzeczywistości, ale także od intencji tych,
którzy ten projekt przygotowywali. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
I informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
(Głos z sali: Dzisiaj?)
Tak, dzisiaj, pod koniec dnia obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic
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Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.

(wicemarszałek M. Koc)
i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1292, a sprawozdania komisji – w drukach numer 1292 A i 1292 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora Ryszarda
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 sierpnia 2019 r.
ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem RP
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia
2019 r. Celem wymienionej umowy jest zapewnienie wzajemnej pomocy w skutecznym stosowaniu
i egzekwowaniu przepisów krajowych obu państw.
Współpraca ma być realizowana poprzez wymianę
informacji służących do sprawdzenia tożsamości osoby, jej obywatelstwa lub kraju pochodzenia, ustalenia
potencjalnych podstaw odmowy wjazdu i pobytu oraz
powodów zobowiązania osoby do powrotu. Umowa
zawiera rozwiązania dotyczące dostępu do baz danych biometrycznych, określa sposób przekazywania
innych danych osobowych i informacji dodatkowych
oraz reguluje kwestię ochrony przekazywania danych
osobowych.
Komisja nad tą ustawą procedowała 24 sierpnia.
Nikt nie wniósł sprzeciwu.
Rekomendujemy Wysokiemu Senatowi przyjęcie
załączonego projektu uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie pytanie zadać? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac…
Przepraszam, jest jeszcze 1 sprawozdawca.
Przepraszam bardzo.
To teraz poproszę pana senatora Andrzeja Mioduszewskiego, sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji, o przedstawienie sprawozdania tejże komisji.
Proszę, Panie Senatorze, i przepraszam.

Senator Sprawozdawca
Andrzej Mioduszewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panowie Ministrowie! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 sierpnia 2019 r. ustawie
o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa
granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia
16 sierpnia 2019 r.
Pan senator sprawozdawca Ryszard Majer przedstawił cel i przedmiot ustawy, więc ograniczę się tylko do powiedzenia, że związanie Rzeczypospolitej
Polskiej tą umową nie spowoduje konieczności dokonania zmian w prawie krajowym. Ustawa nie budzi
również zastrzeżeń legislacyjnych.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
25 września 2019 r. komisja wnosi: Wysoki Senat
uchwalić raczy załączony projekt uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Jeszcze raz zadam pytanie: czy ktoś z państwa
pragnie o coś dopytać? Nie widzę chętnych.
Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych zostali upoważnieni minister
spraw zagranicznych oraz minister spraw wewnętrznych i administracji.
Jest z nami pan minister Sylwester Tułajew, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie
ustawy? Nie.
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do dyskusji.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek M. Koc)
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj pod
koniec obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1302, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1302 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora
Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie Główny Inspektorze Farmaceutyczny! Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić stanowisko czy wniosek Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Najkrócej rzecz ujmując: komisja wnosi
o uchwalenie tej ustawy bez poprawek.
Kilka słów na temat samej ustawy i przebiegu
obrad komisji. Ustawa co do zasady zmierza do zapewnienia stosowania rozporządzenia delegowanego
Komisji Europejskiej 2016/161, które uzupełnia dyrektywę 2001/83 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Dyrektywa ta w skrócie nazywana jest dyrektywą antyfałszywkową. Ma zmierzać do tego, aby zapewnić,
żeby na rynku nie pojawiały się leki niewiadomego
pochodzenia, najogólniej rzecz ujmując, sfałszowane.
Nie ma dokładnych danych na temat tego zjawiska,
ale wydaje się, że zwłaszcza rozwój internetu, a także
innych nowoczesnych metod prowadzenia biznesu powoduje, że jednak jakaś niewielka część… Ponieważ
mówimy o lekach, substancjach, które z jednej strony
są niezbędne do leczenia, a z drugiej strony mogą
być niebezpieczne, to zjawisko wymaga jakiegoś zaadresowania. Tak zdecydowała Komisja Europejska,
Parlament Europejski, Rada.
Ze względu na to, że mamy do czynienia z rozporządzeniem delegowanym, ono jest stosowane wprost, ale
wymaga dostosowania pewnych polskich przepisów.
Rozporządzenie weszło już w życie w lutym 2016 r.,
choć można powiedzieć, że wchodzi ono w różnych
fazach w życie coraz bardziej. Jednym z efektów działania tego rozporządzenia jest nałożenie na podmioty
obracające lekami w Polsce pewnych obowiązków
formalnych i technicznych, które mają zapewnić alertowanie każdej sytuacji, w której istnieje jakiekolwiek
podejrzenie, że produkt mógłby być sfałszowany. Tych
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alertów ze względu na stosowanie tych przepisów m.in.
w stosunku do produktów, które zostały wytworzone
wcześniej, na początku było bardzo dużo, ale w tej
chwili, o czym zostaliśmy poinformowani na posiedzeniu komisji, ich liczba systematycznie spada, więc
wydaje się, że sytuacja powoli się porządkuje.
Jeżeli chodzi o to, co proponowana ustawa reguluje, to najogólniej można powiedzieć, że nakłada
ona nowe zadania oraz kompetencje na głównego
inspektora farmaceutycznego, a także na wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, związane z nadzorem nad realizacją obowiązków wynikających
z rozporządzenia 2016/161. Nie będę omawiał tych
obowiązków, one mają w znacznej mierze charakter
bardzo techniczny, specjalistyczny.
Jednym z elementów, które – można powiedzieć
– wzbudzają i wzbudziły emocje również podczas posiedzenia komisji oraz w czasie wcześniejszych prac
nad ustawą w Sejmie, są kary za nieprzestrzeganie
zasad wynikających z tych przepisów. Można powiedzieć, że jest tu cała długa lista różnych naruszeń,
które zaczynają się od tego, że np. hurtownia albo
apteka współpracuje, odbiera leki z jakiegoś źródła
nieakredytowanego, niecertyfikowanego, krótko mówiąc, źródła podejrzanego o to, że fałszuje leki. I m.
in. w związku z dyskusją na temat tego, jak te kary
powinny wyglądać, szczególnie wobec… W ogóle
trzeba powiedzieć, że ustawa podaje maksymalny
wymiar kar, czyli to nie są kary, że tak powiem,
obowiązkowe, automatyczne, tylko maksymalne.
W wyniku dyskusji w Sejmie została podjęta decyzja
o zmniejszeniu maksymalnej kary, która może być
nakładana na apteki ze 100 tysięcy zł do 20 tysięcy zł.
Ta poprawka w Sejmie uzyskała większość, została
wprowadzona do ustawy.
Trzeba również powiedzieć, że zasadniczo ustawa ta zajmuje się prawem farmaceutycznym, ale
w Sejmie wprowadzono jeszcze 1 poprawkę, poprawkę dotyczącą zmiany ustawy nowelizującej ustawę
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych w zakresie systemu zarządzania
trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Zmiana ta dotyczyła głównie daty wejścia
w życie niektórych przepisów tej ustawy.
Ustawa w Sejmie nie wzbudziła jakichś nadzwyczajnych emocji. Została uchwalona, przyjęta. 411
posłów głosowało za, 1 – przeciw, a 1 wstrzymał
się od głosu. Zresztą również na posiedzeniu naszej
komisji było tak, że jakichś nadzwyczajnych dyskusji nie było, chociaż obecny na posiedzeniu przedstawiciel stowarzyszenia zrzeszającego hurtownie
farmaceutyczne zaproponował następującą poprawkę
– i prosił o jej przejęcie – która, można powiedzieć, na
zasadzie analogicznej do tej zasady, która dotyczyła
aptek, miałaby dotyczyć hurtowni farmaceutycznych.
Mianowicie ustawa przewiduje, że maksymalna kara,
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która może być nałożona na hurtownię, to 500 tysięcy zł. No i była propozycja, żeby zmniejszyć tę karę
do 100 tysięcy zł. Argumentacja była taka, że dla
niektórych hurtowni tak wysoka kara mogłaby oznaczać w zasadzie bankructwo, koniec działalności itd.
Ale panu prezesowi Stachnikowi z tego stowarzyszenia nie bardzo udało się przekonać do tego w dyskusji
któregokolwiek z senatorów. Było podkreślane, że ponieważ to jest kara maksymalna, to prawdopodobnie
będzie stosowana tylko w wyjątkowych sytuacjach,
takich, kiedy doszło nie tyle do naruszenia jakichś
formalnych czy technicznych obowiązków nałożonych ustawą na hurtownie, ile do wkroczenia na drogę
dystrybuowania fałszywych leków, podrobionych.
Krótko mówiąc, w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby
w takich sytuacjach ta kara była bardzo dolegliwa
albo wręcz eliminująca taki podmiot z rynku obrotu
lekami. A zatem żaden z senatorów nie podjął tej poprawki i w efekcie po dyskusji, głównie na ten temat,
komisja, tak jak już wcześniej powiedziałem, przyjęła
ustawę bez poprawek. I taka jest również propozycja
dla Wysokiego Senatu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę
chętnych.
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister zdrowia.
Jest z nami dzisiaj główny inspektor farmaceutyczny, pan Paweł Piotrowski.
Czy pragnie pan zabrać głos w sprawie projektu
ustawy? Nie.
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę
chętnych.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj pod
koniec obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1296, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1296 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam obowiązek przedstawić w imieniu Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji sprawozdanie z jej prac, które miały miejsce wczoraj. Dzieje
się to w następującym momencie. Projekt opracowany w Senacie, przygotowany przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, powstał już
w 2017 r., a więc łatwo zobaczyć, że przeleżakował
w Sejmie i dopiero dzisiaj, i to w ostatnim momencie,
dodajmy: dzięki wrażliwości pani marszałek Witek,
uzyskał szansę, aby jeszcze w tej kadencji jego uchwalenie stało się faktem.
Czego on dotyczy? Dotyczy tych wszystkich, którzy w wyniku prześladowań spotkali się z krzywdzącymi orzeczeniami organów sprawiedliwości
w dawnym PRL. Ustawa z 1991 r. przyznała tym
osobom prawo do ich unieważnienia, a w drugiej
kolejności – do występowania z roszczeniami o naprawę szkody i zadośćuczynienie z powodu cierpień
i krzywdy. W wyniku wspólnego działania Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz rzecznika praw obywatelskich, przy delikatnej sugestii
Trybunału Konstytucyjnego, uznaliśmy wówczas,
że ta ustawa, a właściwie jej aktualizacja, zawiera
w sobie pewien zasadniczy błąd, nawet natury konstytucyjnej. Mianowicie ustawa przyznawała prawo do
odszkodowania tylko względem krzywd powstałych
w wyniku wykonania wyroku, a więc, mówiąc prosto, jeśli dana osoba była internowana, aresztowana
bądź podlegała innym represjom. A zatem literalna
wykładnia tej ustawy wskazywała, że inne skutki
tego działania lub skutki, których nie poniosła wprost
ta osoba z tytułu internowania bądź aresztowania,
nie są brane pod uwagę jako właściwe w związku
z prawem do roszczeń.
Ale senatorowie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji poszli dalej i zauważyli,
że w pierwotnym tekście jest ograniczenie co do
czasu występowania z roszczeniami wobec Skarbu
Państwa. Mianowicie okres, kiedy po unieważnieniu
orzeczeń można występować… Poprzednia ustawa,
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a właściwie jeszcze do tej pory obowiązująca, określiła ten okres na 1 rok. Zważywszy na fakt, że…
To było zaskakujące, bo na ogół w prawodawstwie
cywilnym – a ta ustawa ma jednak charakter cywilnoprawny – te okresy są znacznie dłuższe. W kodeksie pracy – 3 lata, w przypadku roszczeń cywilnych wobec dłużników, w przypadku umów między
klientami a oferentami – 6 lat, a w przypadku innych
roszczeń, co do zawinionych przez Skarb Państwa…
to dochodzi do 10 lat. W przypadku alimentów to są,
o ile pamiętam, 3 lata. A tymczasem tu, wobec osób,
które poświęciły się walce o wolność, to ograniczenie czasu na występowanie z roszczeniami wynosi
1 rok. I senatorowie właśnie postanowili to zmienić.
I w projekcie senackim nie wprowadzano ograniczeń
czasowych.
Dalej. Przyjęta już awansem poprawka w tej ustawie usuwała bardzo istotną przeszkodę w procedurze
występowania o odszkodowania za doznaną krzywdę
w ten oto sposób, że… W stanie obecnym… Tzn.
w stanie poprzednim, ale już awansem zmienionym,
było to normalne wystąpienie do sądu z pozwem,
a więc wiązało się to też z koniecznością ustanowienia pełnomocnika, przeprowadzenia kosztownych
czasem działań dowodowych, co było istotną barierą.
I w związku z tym niektóre osoby spośród działaczy
opozycji, dość przecież niemajętne lub wręcz biedne,
nie występowały z roszczeniami. I ta ustawa awansem przyznała prawo, że z takim roszczeniem może
występować zarówno prokurator IPN, jak i zwykły
prokurator. Bardzo istotna to była zmiana, już chyba
w zeszłym roku wprowadzona w życie.
No i kolejna, ostatnia już zmiana objęta zakresem działania ustawy. W tej chwili jeszcze występują koszta sądowe. Ta ustawa zwalnia osoby uznane
w myśl art. 19 konstytucji za wyróżnione, otoczone
szczególną opieką, z ponoszenia tych kosztów.
W przedłożeniu senackim ustawa była bogatsza
jeszcze o grupę podmiotów, podmiotowo rozszerzona
o osoby uznane za należące do opozycji antykomunistycznej bądź prześladowane, a więc objęte ustawą, też senacką, z 2015 r. z późniejszymi zmianami.
W pracach Sejmu jednak ujawniły się różnice zdań
między izbą senacką a izbą sejmową. Mianowicie
zmniejszono zakres podmiotowy, w wyniku czego
osoby, o których mówiłem na końcu, a więc uznane
za działaczy opozycji bądź prześladowane, nie będą
mogły korzystać z dobrodziejstw tej ustawy. Ale,
uwaga, te osoby mogły już wcześniej z tego korzystać,
bo żadne prawo tego nie zabraniało. Osoby objęte
działaniem tej ustawy mogły o to wcześniej występować i występowały, no ale nie wszystkie – tylko te,
wobec których wymiar sprawiedliwości wyraźnie się
określił, prześladując je swoimi decyzjami.
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Sejm nie podzielił również stanowiska Senatu,
ażeby czas występowania z roszczeniami – materialnymi, ale też wynikającymi z krzywdy o charakterze
psychicznym – był nieograniczony. Sejm zakreślił tu
okres 10 lat.
Ponieważ z państwa woli brałem udział w pracach
Sejmu, w pracach komisji, wiem, że argumentowano
to kosztami, kosztami brzmienia tego artykułu. No,
warto to przytoczyć, bo padają tu, nawet wobec autora tego wystąpienia, zarzuty ze strony wielu działaczy – no, może nie wielu, ale na pewno ze strony
działaczy opozycji i prześladowanych – dotyczące
niskiego poziomu zrekompensowania poniesionych
krzywd i strat.
Tu warto przytoczyć liczby, które są zbieżne
z tym, co w stanowisku rządu jest. Otóż do tej pory
wydano 150 tysięcy orzeczeń wobec osób, które były
krzywdzone w okresie PRL. Ale dodajmy, że to jest
okres od 1956 r. i że w ramach ustawy senackiej – tej
dotyczącej przyznania świadczenia stałego, dożywotniego – liczba decyzji pozytywnych wynosi na dzisiaj
chyba już 14 tysięcy. Niektóre się nakładają, bo jeśli
dana osoba była aresztowana, to oczywiście uzyskała
jednorazowe świadczenie odszkodowawcze, a nadto
jest jeszcze podopieczną ustawy z 2015 r., przyznającej stałe świadczenie materialne i niematerialne.
Wczoraj, w trakcie pracy komisji, Biuro Legislacyjne zgłosiło jednak poprawkę, która precyzowała… wprowadzała przepis przejściowy dotyczący tych
wszystkich przypadków, które aktualnie są rozstrzygane. Ta ustawa praktycznie się do tego nie odnosiła. Chodzi o to, czy będzie stosowany w zakresie
dochodzenia roszczeń termin 1 roku, czy 10 lat, jak
proponuje Senat. Ale to dotyczy także tych przypadków, które były objęte tym rocznym terminem
i nie zostały wprost zakwalifikowane jako roszczenie
ze względu na przekroczenie terminu. Komisja przyjęła tę poprawkę. Oczywiście przyjęła też to sejmowe przedłożenie, przekazała je do akceptacji przez
Wysoką Izbę. Jest powszechna zgoda co do tego, że
tak to powinno przebiegać, że to właśnie powinno
mieć miejsce podczas głosowania.
Niemniej jednak chciałbym prosić wraz z panem
przewodniczącym komisji, senatorem Mamątowem,
aby uwzględnić inny fakt, który ma wpływ na to, czy
ta ustawa wejdzie w życie już za 14 dni, jak mówi
przepis, czy też jej wejście w życie na pewno będzie
oddalone o kolejny kilkumiesięczny, jeśli nie dłuższy,
okres. Innymi słowy, wprowadzanie merytorycznie
uzasadnionych poprawek na dzisiejszym etapie pracy
parlamentu, który kończy kadencję i nie ma pewności, że tak ciężko wyproszona w Sejmie ustawa
– przypominam, że ona leżakowała prawie 2 lata i nie
wzbudzała entuzjazmu posłów i prezydium… Czy ten
trud jest wart tego, żeby dzisiaj jeszcze ryzykować
jej nieuchwalenie? Razem z panem przewodniczącym
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Mamątowem uważamy, że ryzykować nie można,
zwłaszcza że nie kończy się demokracja w Polsce, nie
zamyka się już na zawsze drzwi parlamentu, w tym
Senatu – twierdzę nawet, że z całą pewnością niektórzy senatorowie będą mogli uczestniczyć w dalszych
pracach – i te zmiany, słuszne, jednakże w dzisiejszych warunkach trudne do przeprowadzenia, będą,
jak myślę, ujęte.
Dlatego, Pani Marszałek, Wysoka Izbo, składamy z senatorem Mamątowem poprawkę, aby przyjąć
ustawę bez poprawek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bez poprawek.
Dobrze.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy są takie pytania? Nie ma.
Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister sprawiedliwości.
Jest dzisiaj z nami pan minister Sebastian Kaleta.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy? Tak, Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta: Tak.)
Tak. To zapraszam pana na mównicę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W świetle dyskusji, która pojawiła się wczoraj
na posiedzeniu komisji, stanowisko rządu jest następujące: ta wypracowana formuła ustawy jest na
obecnym etapie najbardziej adekwatna z uwagi na to,
że poprawki, które pojawiły się wczoraj, muszą być
szerzej przeanalizowane pod kątem możliwości orzekania przez sądy co do tak sformułowanego przepisu,
bo przepis przyjęty w ustawie dotyczy sądów karnych, a reżim rozpatrywania ewentualnych roszczeń
o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zwolnienie
z pracy dotyczyć powinien kognicji sądów cywilnych.
Z tego powodu, jak rozumiem, rekomendacja senatora
Rulewskiego jest taka, żeby tej sprawy nie łączyć z tą
ustawą. A więc w tym zakresie stanowisko rządu jest
zbieżne z tym, co przedstawił pan senator Rulewski,

tzn. ażeby ustawa była przyjęta w tym kształcie, który
został przyjęty podczas wczorajszego posiedzenia
komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania.
Panie Ministrze, bardzo proszę, żeby pan wrócił
na mównicę, bo będzie pytanie. Pan senator Jerzy
Czerwiński pragnie takie pytanie zadać.
Czy ktoś jeszcze z państwa senatorów?
(Głos z sali: Nie.)
Senator Czerwiński. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ta ustawa wprowadza 2 zmiany. Jedna dotyczy
okresu, wydłuża go z 1 roku do 10 lat. Druga rozszerza zakres podmiotowy, czyli nie tylko te osoby,
w przypadku których wykonano orzeczenie, ale też
te, w przypadku których wydano orzeczenie niezgodne z naszym obecnym pojmowaniem… Pytanie jest
takie… Pojawia się przepis przejściowy co do tych
10 lat. Nieważne, czy on będzie, czy nie będzie…
Rozumiemy, że jest dyskontynuacja. Nie trzeba
uchwalać. Ale nie ma przepisu przejściowego co do
zakresu podmiotowego. Mogły przecież być takie
przypadki, że sądy odmówiły komuś przyznania zadośćuczynienia czy odszkodowania ze względu na to,
że wyrok był tylko wydany, a nie także wykonany.
Teraz, w nowym stanie prawnym, taka osoba mogłaby
się o to starać ponownie, ale sprawa jest już osądzona.
Czy nie należałoby tutaj dodać przepisu przejściowego? Mówię to po to, żeby to zostało w protokole dla
tych, którzy będą się zajmować tą ustawą w następnej
kadencji. Chodzi o to, żeby uwzględnić też tych, którzy zostali jakby pominięci z powodu zbyt wąskiego
zakresu podmiotowego, a poprzez tę ustawę nabyli
prawo, żeby się starać ponownie…

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta:
Nad tą kwestią, którą wskazuje pan senator, pochylimy się i dokonamy analizy, czy istnieje możliwość wykorzystania odpowiednich trybów, np. wzno-
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wienia postępowania, czy też będzie istniała potrzeba
prowadzenia dalszej pracy nad tym problemem.
Tak jak pan senator wskazał, zasada dyskontynuacji
prac parlamentu pozostawia ten problem do rozpatrzenia. Ale oczywiście ministerstwo jest gotowe zająć stanowisko co do tego, czy reguły interpretacyjne,
czy też może inne instytucje miałyby tu zastosowanie
bez stosownego przepisu przejściowego.
(Senator Jerzy Czerwiński: Czy nie wystarczyłby
przepis przejściowy? Wtedy byłoby wszystko jasne.)
Panie Senatorze, dokonamy analizy tego, czy
na podstawie obecnej procedury istnieje możliwość
wzruszenia takich orzeczeń, które były wydane przed
wejściem w życie tej ustawy, jeśli ona wejdzie w życie.
A więc, tak jak powiedziałem, będzie analiza, czy jest
to możliwe. Jeśli nie, to parlament będzie mógł w kolejnej kadencji pochylić się nad tym zagadnieniem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję dla porządku, że senator Robert
Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji do
protokołu*.
Ponieważ nikt z senatorów nie zapisał się do głosu…
(Senator Zbigniew Cichoń: Ja się zapisuję.)
Tak? Proszę bardzo. Pan senator Zbigniew Cichoń,
rzutem na taśmę. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:
Chorąży zawsze zdąży, jak mawiają żołnierze,
tak że zdążyłem.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Bardzo się cieszę, że ta ustawa doczekała się
– wprawdzie późno, bo minęły prawie 3 lata od momentu, kiedy zaproponowaliśmy w Senacie jej uchwalenie – uchwalenia przez Sejm. To jest pierwsza rzecz,
ta, z której należy się cieszyć.
Ale smuci mnie trochę, że została ona nieco okaleczona, albowiem nasze propozycje były dużo dalej
idące i, moim zdaniem, bardziej prawidłowe i sprawiedliwe. Dlatego, radując się z tego, że zmieniamy
ogólną regułę odpowiedzialności poprzez wprowadzenie odpowiedzialności nie tylko za wykonanie
wyroku, ale również za jego wydanie, albowiem, jak
wiadomo, skutki wydania wyroku są dużo szersze
od skutków jego wykonania… W przypadku wyko*

Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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nania wyroku często były takie sytuacje, że ktoś był
skazany, powiedzmy, na parę miesięcy pozbawienia
wolności, ale skutki wydania wyroku sięgały dużo
dalej czasowo, bo np. ciągnęła się za tą osobą sprawa
wilczego biletu czy zwolnienia z pracy i niemożność
uzyskania zatrudnienia. Znam przypadki, że ludzie
wykształceni musieli podejmować się prac zupełnie
drugorzędnych, fizycznych, typu prowadzenie kiosku
warzywno-owocowego albo zatrudnienie w charakterze szofera dowożącego towary do takiego kiosku.
Są sytuacje, które spowodowały również uszczuplenie środków tych osób, jeśli chodzi o świadczenia
emerytalne. Te sprawy były do tej pory niemożliwe
do wyrównania, albowiem nie mieściły się w pojęciu
skutków wykonania orzeczenia, mieszczą się jednak w tym, co teraz wprowadzamy, czyli w pojęciu
skutków wydania orzeczenia. Dlatego jest to znaczny
postęp i chwała nam za to, zresztą Sejmowi również,
chwała mu za to, że poszedł w ślad za tym, co myśmy
uchwalili, co myśmy zaproponowali jako Senat.
Jednak stanowczo nie mogę się zgodzić – i tu zgłaszam poprawkę – na to, żeby pogarszać sytuację tych
osób. No, wprowadzamy tutaj nieistniejące w naszej
senackiej propozycji ograniczenie czasowe dla dochodzenia tych roszczeń. W art. 1 tejże ustawy proponuje się wprowadzić do art. 8 ustawy ust. 2, w którym wprowadza się 10-letni termin dla dochodzenia
roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia
o stwierdzeniu nieważności orzeczenia sądu komunistycznego. Proszę państwa, jest to z dużą krzywdą
dla wielu osób, dlatego że wiele jest takich osób, które
uzyskały owo stwierdzenie nieważności orzeczenia,
po czym przez 10 lat nic nie czyniły, bo uważały,
że skoro przepisy są na tyle wadliwe, że jest tylko
odpowiedzialność za skutki wykonania wyroku, a nie
jego wydania – to dopiero teraz wprowadzamy – to…
No i upłynął ten 10-letni termin, wobec czego są na
pozycji straconej, nie mogą tego dochodzić. To jest
1 rzecz, dotycząca pewnych zaszłości, które zaistniały.
I rzecz, proszę państwa, pro futuro. Uważam,
że nie ma podstaw – nawet w przypadku tych osób,
którym ten termin 10-letni jeszcze nie upłynął – żeby
wprowadzać taki okres, albowiem rzeczą państwa
demokratycznego jest naprawianie niesprawiedliwości, które nie przez to państwo demokratyczne,
tylko poprzedzający je reżim komunistyczny zostały
wyrządzone tym osobom. I państwo powinno być wobec tych osób, zwłaszcza że nie jest ich bardzo dużo
– to są ludzie, którzy odchodzą niestety w zastraszającym tempie – szczodrobliwe i nie zasłaniać się 10-letnim terminem przedawnienia dla dochodzenia tych
roszczeń. Uważam, że ta regulacja, której wcześniej
nie było, której myśmy w Senacie nie przewidzieli,
nie ma racji bytu. Uważam, że należy ją w sposób
oczywisty wyeliminować.
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Poza tym jest propozycja – do jej przedstawienia
zostałem zobowiązany na posiedzeniu komisji – żeby
wprowadzić zapis, iż odpowiedzialność za skutki wydania lub wykonania orzeczenia rozciąga się również na kwestie odszkodowania i zadośćuczynienia
dla tych osób, które zostały pozbawione możliwości
wykonywania zawodu lub których stosunek pracy
został rozwiązany w związku z wydaniem orzeczenia lub decyzji. Oczywiście można się zastanawiać,
czy to już się nie mieści w sformułowaniu, że istnieje odpowiedzialność za skutki wydania orzeczenia, ale znając praktykę orzeczniczą sądów i myślenie sędziów, które jest czasami bardzo ostrożne…
Jak mają zasądzać cokolwiek od Skarbu Państwa,
bo jest myślenie takimi kategoriami, że Skarb Państwa
trzeba za wszelką cenę chronić i powinien on mieć
pozycję mocniejszą od człowieka, od obywatela, który jest stroną przeciwną w tymże postępowaniu…
Tak że jeżeli sędziowie nie mają expressis verbis
zapisane, że takie roszczenie przysługuje, to mają
tendencję do oddalania takich roszczeń. W związku
z tym, żeby postawić kropkę nad „i”, ja zaproponowałem – i to zresztą zyskało poparcie komisji – żeby
dodać dodatkowe sformułowanie: odszkodowanie
za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę przysługuje w szczególności osobie, która
była pozbawiona możliwości wykonywania zawodu
lub której stosunek pracy został rozwiązany w związku z wydaniem orzeczenia lub decyzji.
Uważam, że wtedy będziemy moralnie w porządku wobec tych ludzi, którym te roszczenia słusznie
przysługują, i nastąpi naprawienie tych krzywd, które
zostały wyrządzone przez reżim komunistyczny tym
ludziom, jakże bardzo odważnym. Bo wtedy odwaga,
proszę państwa, nie była tania, tak jak dzisiaj. A dzisiaj, mimo że jest tania, też nie ma dostatecznie dużo
odważnych ludzi. A cóż dopiero, proszę państwa,
w tamtym okrutnym systemie komunistycznym.
Dlatego też zgłaszam tę poprawkę. Uważam, że po
usunięciu tych 2 mankamentów, czyli po pierwsze,
wprowadzonego moim zdaniem niesłusznie przedawnienia w dochodzeniu roszczeń, a po drugie, pominięcia roszczeń związanych z tym, że ktoś utracił
pracę bądź możliwość wykonywania zawodu…
Uważam, że kiedy usuniemy te mankamenty, będziemy mieli całkiem przyzwoitą ustawę, która zasługuje
na aplauz. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym
na piśmie złożyli senatorowie Jan Rulewski i Robert
Mamątow oraz pan senator Zbigniew Cichoń.

Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować
się do przedstawionych wniosków? Tak.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Co do kwestii terminu, to chciałbym wyjaśnić,
że przepis jest tak skonstruowany, że roszczenie
na podstawie tych nowych przepisów powstaje
od momentu wejścia w życie tej ustawy.
(Senator Robert Mamątow: No właśnie.)
Tak że tutaj ten przepis, który został przyjęty, powoduje, że od momentu wejścia w życie ustawy jest
10 lat na zgłaszanie roszczeń. Tego typu konstrukcja
jest powszechna w ustawach kompensacyjnych, ponieważ zasada pewności prawa powoduje, że musi
być określony czas, w którym pewne roszczenia mogą
być zgłaszane. Jednak każda osoba, która otrzymała
orzeczenie będące podstawą do wypowiedzenia tego
roszczenia, a stało się to wcześniej niż 10 lat temu,
czyli można powiedzieć 11 lat temu i więcej, będzie
mogła skorzystać z tego przepisu, gdyż to nowe roszczenie powstaje od momentu wejścia w życie ustawy.
Tak więc tu w opinii rządu nie ma wątpliwości.
Co do drugiej kwestii, rozszerzając moją wcześniejszą wypowiedź, chciałbym dodać, że przesłanki
ustalenia odszkodowania lub zadośćuczynienia…
ten przepis jest tak skonstruowany, że pozwala jednoznacznie dokonać oceny, jaka jest właściwość sądów karnych, które prowadzą takie postępowania.
Tworzenie nowych przepisów na obecnym etapie
może spowodować de facto rozbieżności w działalności sądów. Jednak nie ma wątpliwości, że w zakresie
szkód i krzywd, które powstały wskutek wydania
takich orzeczeń, mieszczą się również konsekwencje
związane z utratą pracy i niemożnością jej znalezienia po czymś takim, ponieważ tego typu zdarzenia
mają bezpośredni związek czy też mogą mieć związek, o ile będzie to dowiedzione przed sądem, z wydanym orzeczeniem. Taki jest przedmiot regulacji.
Tak więc tutaj konsekwentnie stoję na stanowisku,
że obecnie przyjęta ustawa jest najbardziej właściwa i pozwoli rozwiązać problem, który dostrzegli
wnioskodawcy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się
do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
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Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
dzisiejszego dnia, a więc jeszcze dziś wieczorem.
Komunikaty.
Proszę.

Senator Sekretarz
Arkadiusz Grabowski:
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone rozpatrzeniu poprawek
zgłoszonych na osiemdziesiątym piątym posiedzeniu
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego odbędzie się w dniu 26 września
2019 r. 10 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 20.00.
O godzinie 20.00 będą głosowania.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 24
do godziny 20 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, przypominam, że bieżące,
osiemdziesiąte piąte posiedzenie będzie kontynuowane w dniach 17 i 18 października br. W tych dniach
Senat będzie rozpatrywał m.in. ustawy uchwalone
przez Sejm w dniach 15 i 16 października br.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy –
Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy
bez poprawek; druk senacki nr 1295 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 68 senatorów, 67 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
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– Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez
poprawek; druk senacki nr 1293 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym.
Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o lotach najważniejszych
osób w państwie.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Obrony Narodowej
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki
nr 1297 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 55 – za, 12 – przeciw,
a 4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych
innych ustaw.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej
sprawie; znajduje się ono w druku nr 1303 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora
Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł)
Komisja w zasadzie nie rozpatrzyła poprawek,
ponieważ został zgłoszony wniosek o odrzucenie
ustawy i ten wniosek uzyskał większość: 5:4.
W związku z tym proponuję Wysokiemu Senatowi
uchwałę następującej treści: Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
11 września 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych
innych ustaw odrzuca tę ustawę. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pan senator Sławomir
Rybicki, oraz pozostały senator sprawozdawca,
Leszek Piechota, chcą jeszcze zabrać głos?
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy,
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku,
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 15 – za, 53 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 52 – za, 14 – przeciw,
3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego
porządku obrad: ustawa – Prawo zamówień publicznych.
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek;
druk senacki nr 1308 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 58 – za, 11 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo zamówień publicznych.
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
oraz Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy
bez poprawek; druk senacki nr 1309 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 58 – za, 12 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały się
do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 1305 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Wojciecha
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw.
Po przeprowadzeniu debaty komisje wnoszą
o przyjęcie projektu ustawy z poprawkami nr 1, 3 i 4.
Ponadto komisje informują, że na podstawie
art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swój wniosek wycofał senator Tadeusz Kopeć. Jest to pkt 2 zestawienia
wniosków.
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Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy.
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy senator Tadeusz Kopeć jako wnioskodawca
chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Jan Dobrzyński: Ale po co?)
(Głos z sali: On ci powie.)
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że pan senator Tadeusz Kopeć wycofał swój wniosek. Jest to pkt 2 w druku nr 1305 Z.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać
wycofany wniosek?
(Rozmowy na sali)
Nie widzę chętnych.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami,
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi
z przyjętych poprawek.
Poprawka nr 1 uzupełnia przepis o treści klauzuli składanej przez podmiot obowiązany do złożenia
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Celem poprawki jest także zachowanie ciągłości numeracji w ramach przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 11)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 została wycofana.
Poprawka nr 3 wprowadza regulację przejściową
w odniesieniu do spraw regulowanych nowelizowanymi ustawami – Prawo budowlane i Prawo energetyczne.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, wszyscy głosowali za.
(Głosowanie nr 12)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 przewiduje, że zmiany w ustawach
– Prawo budowlane i Prawo energetyczne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, wszyscy głosowali za.
(Głosowanie nr 13)
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Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości,
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 69 – za, 2 senatorów
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo ochrony środowiska.
Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1294 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 69 – za, 2 wstrzymało
się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo ochrony środowiska.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy
o Karcie Dużej Rodziny.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnosiły
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki
nr 1304 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy
o Karcie Dużej Rodziny.
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Powracamy…
(Rozmowy na sali)
Dobrze? Powracamy do rozpatrywania punktu
dwunastego…
(Głos z sali: Jedenastego.)
Przerzuciły mi się kartki. Jedenastego, tak, jedenastego.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk
senacki nr 1301 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 69 – za, 1 się wstrzymał.
(Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki
nr 1300 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 70 – za, 1 wstrzymał się
od głosu. (Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwały, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek;
druki senackie nr 1299 A i 1299 B.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 68 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Infrastruktury oraz Komisja Środowiska
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki
nr 1306 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 57 – za, 11 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o pracy na statkach
rybackich.
Komisja Infrastruktury oraz Komisja Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiły projekt
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez
poprawek; druk senacki nr 1304 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów… Nie.
Głosowało 71 senatorów, wszyscy zgodnie byli za.
(Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o pracy na statkach
rybackich.
Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych
ustaw.
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Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały,
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1302 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przedstawiła sprawozdanie w tej
sprawie; znajduje się ono w druku nr 1396 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana
Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja rozpatrzyła 1 wniosek oraz 2 poprawki
zgłoszone podczas posiedzenia Senatu. Komisja wyraziła uznanie dla osób, które zgłosiły poprawki, tj.
senatora Cichonia oraz działu legislacyjnego, podjęła
jednak decyzję o przyjęciu ustawy bez poprawek,
mając na uwadze kończącą się kadencję parlamentu.
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan senator Zbigniew Cichoń, pan senator Robert
Mamątow i pan senator Jan Rulewski.
Proszę, pan senator Zbigniew Cichoń. Proszę
uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoń:
Zapewniam pana marszałka, że w minucie się
zmieszczę.
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Proszę państwa, w pełni przychylam się do tego,
że warto uchwalić ustawę może nie tak doskonałą, jak
zamierzaliśmy… To było zresztą przedmiotem moich
poprawek. Chodzi jednak o to, żeby ona zaistniała, albowiem rzeczywiście istniało ryzyko, że gdybyśmy te
poprawki poczynili, to cała procedura ustawodawcza
mogłaby się nie zakończyć. Dlatego w imię szybszego
rozwiązania, może nie najlepszego, lepiej to przyjąć
teraz, aniżeli liczyć na rozwiązanie doskonałe, które
może by się nie ziściło tak szybko. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mamątow? Nie.
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone
głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
senatorów Jana Rulewskiego i Roberta Mamątowa,
popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki
nr 1298 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 58 – za, 11 – przeciw,
1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy
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między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji,
podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał,
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; to druki senackie nr 1292 A i 1292 B.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 70 – za, 1 – przeciw.
(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji,
podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: sprawozdanie Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018
roku wraz z informacją o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w 2018 roku.
Przypominam, że Senat po zakończeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do
Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania
w tej sprawie tak, aby możliwe było przystąpienie do
trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym
posiedzeniu; znajduje się ono w druku nr 1192 X.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora
Czesława Ryszkę, o przestawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Czesław Ryszka:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Kultury i Środków Przekazu na dzisiejszym posiedzeniu negatywnie oceniła wniosek
o odrzucenie sprawozdania i wnosi o przyjęcie tegoż
sprawozdania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy oraz pozostały
senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

W trakcie dyskusji wnioski zgłosili pan senator
Bogdan Borusewicz, marszałek, i pan senator Jerzy
Fedorowicz.
Dziękuję bardzo.
Ponadto muszę jeszcze powiedzieć, że sprawozdawcą komisji kultury był pan senator Jan Maria
Jackowski. Nie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo,
Panie Marszałku.)
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców
i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie
pytanie? Nie.
Dziękuję.
Przystępujemy w takim razie do głosowania
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone
głosowanie nad poprawką do projektu uchwały – druk
nr 1192 X – a następnie, w przypadku odrzucenia tego
wniosku, nad projektem uchwały zaproponowanym
przez komisję, zawartym w druku nr 1192 S.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną
przez senatorów Bogdana Borusewicza oraz Jerzego
Fedorowicza poprawką do projektu uchwały – druk
nr 1192 X. Poprawka ma na celu odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 11 – za, 57 – przeciw,
1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 26)
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu
projektem uchwały zawartym w druku nr 1192 S.
Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 56 – za, 13 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: informacja
o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.
Przypominam, że Senat po zakończeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do
Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu ustosun-
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kowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania
w tej sprawie tak, aby możliwe było przystąpienie do
trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym
posiedzeniu; znajduje się ono w druku nr 1136 X.
Bardzo proszę ponownie pana senatora Czesława
Ryszkę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania
komisji.

Senator Sprawozdawca
Czesław Ryszka:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Kultury i Środków Przekazu na dzisiejszym
posiedzeniu negatywnie oceniła wniosek o odrzucenie
informacji o działalności Rady Mediów Narodowych
i wnosi o przyjęcie tej informacji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca oraz pozostały senator
sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wniosek w trakcie dyskusji zgłosił pan senator Jerzy Fedorowicz, a ponadto sprawozdawcą
Komisji Kultury i Środków Przekazu był pan senator
Aleksander Szwed.
Nie?
(Rozmowy na sali)
Czy ktoś… Nie? Nie, nikt się nie zgłasza, nie widać i nie słychać zgłoszeń.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców
i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.
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Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić
takie zapytania? Nie.
W takim razie przystępujemy do głosowania
w sprawie informacji o działalności Rady Mediów
Narodowych.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone
głosowanie nad poprawką do projektu uchwały – druk
nr 1136 X – a następnie, w przypadku odrzucenia tego
wniosku, nad projektem uchwały zaproponowanym
przez komisję, zawartym w druku nr 1136 S.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną
przez senatora Jerzego Fedorowicza poprawką do projektu uchwały – druk nr 1136 X. Poprawka ma na celu
odrzucenie informacji Rady Mediów Narodowych
o jej działalności w 2018 r.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 12 – za, 56 – przeciw,
1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu
projektem uchwały zawartym w druku nr 1136 S.
Komisja wnosi o przyjęcie informacji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 66 senatorów, 53 – za, 12 – przeciw,
1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie informacji o działalności
Rady Mediów Narodowych.
Ogłaszam przerwę do dnia 17 października, oczywiście bieżącego roku, do godziny 12.00.
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 26)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 12 minut 03)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław
Karczewski oraz wicemarszałkowie Marek Pęk i Michał Seweryński)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Z przyczyn technicznych przedłużam przerwę do
godziny 12.15.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 03
do godziny 12 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie
miejsc przy stole prezydialnym.
Przypominam, że listę mówców prowadzić będzie
pan senator Robert Dowhan.
Panie i Panowie Senatorowie! W dniu 10 października bieżącego roku zmarł Stefan Pastuszka,
senator III kadencji, zastępca przewodniczącego
Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania
Fizycznego i Sportu oraz Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego. Był również członkiem
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.
Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą
ciszy pamięci senatora.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek
racz mu dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista
niechaj mu świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa
w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty:
drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalskiego, druk
nr 1278 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu

dwudziestego drugiego porządku obrad; drugie
czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020
Rokiem Fizyki, druk nr 1282 – i rozpatrzenie tego
punktu jako punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o sporcie, druk
nr 1317 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu
dwudziestego czwartego porządku obrad; ustawa
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, druk
nr 1325 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego piątego porządku obrad; ustawa
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1315 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego
szóstego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, druk nr 1320 – i rozpatrzenie tego punktu
jako punktu dwudziestego siódmego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Akademii
Nauk oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1321
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego ósmego porządku obrad; ustawa o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, druk nr 1318 – i rozpatrzenie
tego punktu jako punktu dwudziestego dziewiątego
porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych
ustaw, druk nr 1319 – i rozpatrzenie tego punktu
jako punktu trzydziestego porządku obrad; ustawa
o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych, druk nr 1326 – i rozpatrzenie tego punktu
jako punktu trzydziestego pierwszego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
druk nr 1327 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzydziestego drugiego porządku obrad; ustawa
o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie
zdrowia, druk nr 1323 – i rozpatrzenie tego punktu
jako punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad;
ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz
niektórych innych ustaw, druk nr 1322 – i rozpatrze-
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nie tego punktu jako punktu trzydziestego czwartego
porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw, druk senacki
nr 1316 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzydziestego piątego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, druk
nr 1332 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzydziestego szóstego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza
przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim,
druk nr 1324 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzydziestego siódmego porządku obrad; ustawa
o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli
i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego
2004 r. w Londynie, druk nr 1328 – i rozpatrzenie tego
punktu jako punktu trzydziestego ósmego porządku
obrad; ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego
Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r., druk
nr 1329 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzydziestego dziewiątego porządku obrad; ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze
rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia
14 czerwca 2007 r., druk nr 1330 – i rozpatrzenie tego
punktu jako punktu czterdziestego porządku obrad;
ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r., druk
nr 1331 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu
czterdziestego pierwszego porządku obrad; drugie
czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego,
druk nr 1310 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu
czterdziestego drugiego porządku obrad; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku
2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, druk nr 1311
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu czterdziestego trzeciego porządku obrad; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Bitwy Warszawskiej, druk nr 1312 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu czterdziestego
czwartego porządku obrad; informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji
Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych,
druk nr 1314 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu
czterdziestego szóstego porządku obrad; wyrażenie
zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności
sądowej senatora Grzegorza Peczkisa – i rozpatrzenie
tego punktu jako punktu czterdziestego siódmego
porządku obrad.
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Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawione propozycje.
Proszę, pan senator Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, na posiedzeniu konwentu apelowałem w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej
o to, aby to posiedzenie w ogóle się nie odbywało.
Ponieważ jednak ono się rozpoczęło, wnoszę o to, aby
zostało przez pana marszałka zamknięte ze względu
na to, że nie powinno się podważać dotychczasowej
praktyki parlamentarnej, a dotychczasowa praktyka nie mówiła nic innego jak tylko to, że po wyborach nie odbywają się już posiedzenia ani Sejmu,
ani Senatu. Jednak Polacy w tych wyborach podjęli
inną decyzję polityczną niż 4 lata temu i państwo,
którzy stanowicie w tej chwili większość, będziecie
w Senacie nowej kadencji w mniejszości, a zatem nie
powinno się podejmować żadnych decyzji politycznych i prawnych przed rozpoczęciem prac nowego
parlamentu.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że art. 121 ust. 3
konstytucji mówi o tym, że uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale
Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Usłyszeliśmy, że nie będzie następnych posiedzeń
Sejmu, a zatem gdyby to posiedzenie było kontynuowane, Panie Marszałku, trzeba by przyjąć założenie,
że wszystkie ustawy przez nas rozpatrywane zostaną
przyjęte bez poprawek i nie zostaną odrzucone, czyli
tak naprawdę swoboda działalności Senatu będzie
sprowadzona do zera. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Dobrze, to jest wniosek pana senatora, wniosek
formalny, więc go przegłosujemy. On jest odmienny
od mojego.
(Głos z sali: O zamknięcie posiedzenia?)
Słucham?
(Głos z sali: O zamknięcie posiedzenia?)
O zamknięcie posiedzenia, tak. To jest wniosek
formalny o zakończenie posiedzenia, tak?
Zobaczymy tylko, czy jest taki wniosek formalny, bo ja pierwszy raz słyszę o takim wniosku, więc
muszę sprawdzić.
Jak ten wniosek brzmi?
(Głos z sali: Nie ma takiego wniosku o zamknięcie
posiedzenia.)
Słucham?
(Głos z sali: O zakończenie posiedzenia? No to…
O zamknięcie nie ma.)
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Panie Senatorze, bardzo proszę… Który to jest
artykuł?
(Senator Bogdan Klich: Właśnie mówię. Art. 48
ust. 8, który mówi o uzupełnieniu lub zmianie projektu porządku obrad albo porządku obrad.)
Panie Senatorze, proszę jeszcze raz powołać się
na odpowiedni artykuł.
(Senator Bogdan Klich: Art. 48, Panie Marszałku,
ust. 8.)
No ale który… Bardzo proszę literalnie powiedzieć,
który to jest artykuł, który punkt i który podpunkt.
(Senator Bogdan Klich: Powtórzę po raz trzeci,
Panie Marszałku. Art. 48 ust. 8.)
„Uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad albo porządku obrad”. Zmianę projektu porządku
obrad.
(Rozmowy na sali)
Wszystkie, tak? Dobrze, to się tym zajmiemy. Jeśli
tak, to dobrze, to będziemy czytać po kolei.
Ja proponuję uzupełnienie, będziemy kolejno czytać.
Czy są jeszcze jakieś wnioski formalne? Tak żebyśmy wiedzieli. Nie.
Dobrze, to będziemy czytali, proszę państwa, kolejno.
Proszę państwa, kto jest za moim wnioskiem
o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku
2020 Rokiem Jana Kowalewskiego, druk nr 1278,
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego
drugiego porządku obrad?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 56 – za, 24 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 30)
Punkt został przyjęty.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem
Fizyki, druk nr 1282, i rozpatrzeniem tego punktu
jako punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad?
Proszę przycisnąć przycisk „za”.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 58 było za, 24 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 31)
Punkt został przyjęty.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy o sporcie, druk nr 1317, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu dwudziestego
czwartego porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 58 – za, 22 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Punkt został przyjęty.
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad
punktu: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym, druk nr 1325, i rozpatrzeniem tego punktu
jako punktu dwudziestego piątego porządku obrad?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 58 – za, 23 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Punkt przyjęty, głosujemy dalej.
Kto jest za przyjęciem punktu: ustawa o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1315, i rozpatrzeniem tego
punktu jako punktu dwudziestego szóstego porządku
obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 58 – za, 24 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Punkt został przyjęty.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego, druk nr 1320, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu dwudziestego siódmego porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 24 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 35)
Punkt został przyjęty.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz
niektórych innych ustaw, druk nr 1321, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu dwudziestego ósmego
porządku obrad?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 55 – za, 22 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 36)
Punkt wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, druk nr 1318,
i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 58 – za, 24 – przeciw…
(Głos z sali: 56 za.)

85. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2019 r.
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski)
56:24:1. (Głosowanie nr 37)
Wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1319,
i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu trzydziestego porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 58 – za, 24 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych, druk nr 1326, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu trzydziestego pierwszego porządku
obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów… głosowało 81 senatorów, 57 – za, 23 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
(Głosowanie nr 39)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk
nr 1327, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu
trzydziestego drugiego porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 58 – za, 24 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie
zdrowia, druk nr 1323, i rozpatrzeniem tego punktu
jako punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 58 – za, 24 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, druk nr 1322,
i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu trzydziestego czwartego porządku obrad? Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 24 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 42)
Punkt wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 1316, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu trzydziestego piątego
porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jezus Maria, ledwo
zdążyłem.)
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 56 – za, 24 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej,
druk nr 1332, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu
trzydziestego szóstego porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 24 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 44)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie
morskim, druk nr 1324, i rozpatrzeniem tego punktu
jako punktu trzydziestego siódmego porządku obrad?
Proszę o podanie… Jeszcze nie.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 56 – za, 24 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli
i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego
2004 r. w Londynie, druk nr 1328, i rozpatrzeniem
tego punktu jako punktu trzydziestego ósmego? Kto
jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów: 55 – 23 – 2. (Głosowanie
nr 46)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem
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danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia
10 października 2018 r., druk nr 1029, i rozpatrzeniem
tego punktu jako punktu trzydziestego dziewiątego
porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 23 – przeciw,
2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 47)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze
rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia
14 czerwca 2007 r., druk nr 1330, i rozpatrzeniem tego
punktu jako punktu czterdziestego porządku obrad?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 57 – za, 22 – przeciw,
2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 48)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r., druk nr 1331,
i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu czterdziestego pierwszego porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 57 – za, 24 – przeciw, 1
senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego,
druk nr 1310, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu czterdziestego drugiego porządku obrad? Kto jest
za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 60 – za, 21 – przeciw, 1
senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, druk
nr 1311, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu
czterdziestego trzeciego? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
No, ciekawe.

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 58 – za, 22 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad
punktu: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie
ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej,
druk nr 1312, i rozpatrzeniem tego punktu jako
punktu czterdziestego czwartego porządku obrad?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 59 – za, 22 – przeciw,
2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 52)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem punktu: informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego za
okres kadencji Przewodniczącej Forum Związków
Zawodowych, druk nr 1314, i rozpatrzeniem tego
punktu jako punktu czterdziestego szóstego porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 58 – za, 21 – przeciw,
1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 53)
Punkt został wprowadzony.
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad
punktu: wyrażenie zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza
Peczkisa, i rozpatrzeniem tego punktu jako punktu
czterdziestego siódmego porządku obrad? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 55 – za, 25 – przeciw,
1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Punkt został wprowadzony.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję,
że znajdujący się w porządku obrad punkt dotyczący sprawozdania z działalności Rady Dialogu
Społecznego za 2018 r. będzie obecnie punktem
czterdziestym piątym.
Proponuję łączne rozpatrywanie punktów czterdziestego piątego – sprawozdanie z działalności Rady
Społecznego za 2018 r., oraz czterdziestego szóstego
– informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego
za okres kadencji Przewodniczącej Forum Związków
Zawodowych.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Nie ma sprzeciwu? Nie ma.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawioną propozycję przyjął.
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Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że
w przypadku braku wniosków o charakterze legislacyjnym do punktu dwudziestego drugiego, tj. drugiego czytania projektu uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego, głosowanie
nad tym punktem odbędzie się bezpośrednio po jego
rozpatrzeniu. Jeśli zostaną zgłoszone wnioski legislacyjne, głosowanie zostanie przeprowadzone po przerwie w obradach i po przygotowaniu sprawozdania
komisji w tej sprawie.
Jutro, tj. w piątek, 18 października, rozpoczniemy
obrady o godzinie 9.00 od rozpatrzenia punktu dotyczącego drugiego czytania projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii
Bocheńskiego. I bezpośrednio po rozpatrzeniu tego
punktu przystąpimy do głosowania nad projektem
uchwały. Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. Również jutro
przystąpimy do rozpatrywania punktów dotyczących
ratyfikacji, to jest punktów: trzydziestego ósmego,
trzydziestego dziewiątego, czterdziestego oraz czterdziestego pierwszego. Następnie przystąpimy do łącznej debaty nad punktami dotyczącymi sprawozdania
i informacji Rady Dialogu Społecznego.
Jutro zostanie ogłoszona przerwa w obradach – od
godziny 12.00 do godziny 13.30. Jutro, od godziny
12.00 do godziny 13.30 – przerwa.
A ta dzisiejsza?
(Senator Bogdan Klich: O 16.00…)
Jest to gdzieś napisane? To miało być napisane.
Pan senator miał to podać, ale nie podał. A miał to
pan podać przed rozpoczęciem posiedzenia.
Dobrze. To ogłaszam również, że dziś o godzinie
16.00 zostanie ogłoszona przerwa do godziny 17.00.
Godzinna przerwa, od 16.00 do 17.00.
Państwo Senatorowie, na pulpitach wyłożono pudełka, w których znajdą państwo imienne tabliczki
senatorskie. Proszę o ich przyjęcie na pamiątkę kończącej się kadencji Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: drugie czytanie
projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Jana Kowalewskiego.
Witam serdecznie przybyłych gości. Witam bardzo
serdecznie: pana Mariusza Gossa, dyrektora Biura
Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi Urzędu
Miasta Łodzi, pana Andrzeja Janeckiego z Biura
Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi, panią
Katarzynę Zielińską z Biura Komunikacji Społecznej
i Dziedzictwa Łodzi, panią Edytę Glińską z Biura
Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi, panią
prof. Jolantę Daszyńską z Uniwersytetu Łódzkiego,
pana Ryszarda Juśkiewicza, prezesa Zarządu
Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków
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Józefa Piłsudskiego. Witam: pana Eugeniusza Liperta,
prezesa łódzkiego koła Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ, pana Zbigniewa Sławskiego
ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ, pana Marka Skrzydlewskiego z Chorągwi
Łódzkiej ZHP, pana Roberta Supła, dyrektora Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pana Edwarda
Kulantego z łódzkiego „Bractwa Kurkowego” i pana
Włodzimierza Tłokińskiego z łódzkiego „Bractwa
Kurkowego”. (Oklaski) Witamy bardzo serdecznie.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez
Komisję Kultury i Środków Przekazu. Zawarty jest
w druku nr 1278, a sprawozdanie ‒ w druku nr 1278 S.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, senatora Ryszarda Bonisławskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca
Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo!
Zabieram głos z ogromną tremą, bo jest tylu gości,
ale jednocześnie z ogromną satysfakcją, że ta uchwała
okolicznościowa została wprowadzona na to ostatnie posiedzenie Senatu. Uchwałę przygotowaliśmy
w Komisji Kultury i Środków Przekazu, gdzie została
przyjęta jednogłośnie, a 24 września trafiła pod obrady Komisji Ustawodawczej, gdzie także jednogłośnie
została przyjęta. Oczywiście każda z tych komisji nanosiła jakieś drobne poprawki, głównie stylistyczne.
Jan Kowalewski… Nim przeczytam uchwałę…
Bo uchwała dotyczy pewnego wydarzenia. Chodzi
o to, żeby osobom, które nie spotkały jeszcze tego
nazwiska gdzieś indziej, czytając opisy historyczne, Jan Kowalewski wydał się bliższy. Ja tylko powiem, że Jan Kowalewski, który urodził się w Łodzi
‒ i stąd taka nasza tutaj do niego atencja i tak wiele
osób zainteresowanych Janem Kowalewskim ‒ odbył
służbę… Bo dla niektórych było też zaskakujące,
skąd znał rosyjskie realia wojskowe. On odbył służbę jako oficer rezerwy w carskich wojskach łączności. W 1917 r. wyszedł z armii rosyjskiej i stał się
żołnierzem polskim. Z kolei po 1920 r. – uchwała
dotyczy głównie tego okresu – Jan Kowalewski już
pozostał w mundurze. W 1923 r. m.in. wyjechał do
Japonii, żeby szkolić Japończyków w odczytywaniu
zaszyfrowanych rosyjskich rozkazów. Zresztą sprowadził z Japonii różnego urządzenia, którymi armia polska, a także armia rumuńska posługiwały się
w okresie międzywojennym, odczytując to, co było
zaszyfrowane w Moskwie. Ukończył też akademię
wojskową we Francji i potem już z wysokim stopniem
oficerskim, bo początkowo był tylko porucznikiem,
trafił na placówki dyplomatyczne w Moskwie, skąd
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na wniosek Stalina został usunięty, i do Bukaresztu.
Z Rumunami zresztą utrzymywał do końca życia
niemal doskonałe stosunki, co też zaowocowało
w okresie II wojny światowej skierowaniem go na taki
cichy front rozmiękczania wpływów sowieckich we
wschodniej Europie, to się nazywało „Trójnóg”. I tam
owocnie pracował do 1944 r., kiedy znów na wniosek
Stalina skierowany na ręce aliantów został stamtąd
odesłany, ale nie zaprzestał swojej służby. Jako ciekawostkę mogę podać, że ostatni szyfr, który udało
mu się odczytać, pochodził z powstania styczniowego.
W stulecie tego powstania odnaleziony w londyńskim
archiwum szyfr Traugutta został przez niego odczytany. Ale to już podaję jako ciekawostkę.
Teraz przystąpię do odczytania uchwały w wersji
ostatecznej.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana
Kowalewskiego.
W 2020 roku będziemy obchodzić 100-lecie zwycięstwa odniesionego w wojnie z bolszewicką Rosją.
Do walk z Polską rzuciła ona dwumilionową armię, dobrze zaopatrzoną w sprzęt po armii carskiej
i dowodzoną przez oficerów przygotowanych jeszcze
w rosyjskiej Akademii Sztabu Generalnego. Polska
mogła przeciwstawić Armii Czerwonej osiemset tysięcy żołnierzy uzbrojonych w sprzęt pochodzący
z różnych państw. O polskim zwycięstwie miały zadecydować inne czynniki niż rachunek sił. Kluczowym
elementem wojny było utworzenie przez polskich naukowców najnowocześniejszego w Europie wywiadu
radioelektronicznego, a jedną z głównych ról w jego
budowie odegrał por. Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski, urodzony w Łodzi w 1892 roku
– 24 października, a więc zbliżamy się do daty urodzin – miał niebywały talent językowy i nieprzeciętną inteligencję. Z gimnazjum kupieckiego w Łodzi
wyniósł świetną znajomość matematyki i języków
obcych. Wiedzę z zakresu zagadnień kombinatoryki
matematycznej pogłębił podczas studiów inżynierskich w Liège (Belgia).
Od jesieni 1919 roku, pracując w Biurze Wywiadowczym Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojsk
Polskich, zaczął łamać szyfry bolszewickie. Dzięki
temu udawało się odczytywać rozkazy i meldunki formacji walczących przeciwko Polsce. Por. Kowalewski
doszedł do takiej sprawności w swej dziedzinie,
że rozkazy dla konkretnych dywizji sowieckich
znajdowały się na drugi dzień po nadaniu na biurku Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego. Był to
materiał pewny, niewymagający sprawdzenia, jak
w przypadku osobowych źródeł informacji.
Por. Jan Kowalewski był również znakomitym
analitykiem orientującym się w skomplikowanych

zagadnieniach wojny domowej w Rosji. Jego wiedza
o zadaniach sowieckich armii i dywizji była porównywalna z wiedzą ich szefów sztabów.
Nie do przecenienia jest Jego rola w tworzeniu
struktur kryptograficznych Wojska Polskiego i w powstaniu Wydziału II (Szyfrów Obcych) Biura Szyfrów,
kluczowego ogniwa stworzonego przez pracowników
nauki uczelni warszawskich i lwowskich.
Plan Bitwy Warszawskiej, powstały 6 sierpnia 1920 roku, opierał się na informacjach zgromadzonych przez polski radiowywiad. Dostarczył
on Naczelnikowi Państwa, a zarazem Wodzowi
Naczelnemu, marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu,
niezwykle aktualnej, wiarygodnej wiedzy o zamierzeniach, sile, ugrupowaniu, działaniach, atutach oraz
słabościach nieprzyjaciela w zakresie jego działań
militarnych, a także politycznych i dyplomatycznych.
Wiedza ta, umiejętnie wykorzystana przez Naczelne
Dowództwo Wojska Polskiego, miała istotny wpływ
na pokonanie bolszewickiej Rosji, a tym samym na
uratowanie Europy przed zalewem komunizmu.
Po zakończonej wojnie Jan Kowalewski uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim, a w późniejszych
latach, awansowany na stopień podpułkownika, pełnił
wiele odpowiedzialnych funkcji państwowych. Był
attaché wojskowym przy Poselstwie RP w Moskwie
i w Bukareszcie. Podczas II wojny światowej na zlecenie rządu gen. Władysława Sikorskiego prowadził rozległą akcję wywiadowczą w państwach Osi.
Po wojnie nie mógł wrócić do Polski, zmarł na obczyźnie, w Londynie w 1965 roku.
Ustanowienie roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego będzie uhonorowaniem Jego zasług, a tym
samym osiągnięć polskiej nauki i myśli technicznej.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.
Jeszcze na marginesie chciałbym dodać jedną
rzecz. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem marszałkiem
o tym, że w Grójcu jest jednostka wojsk radiotelegraficznych nosząca imię Jana Kowalewskiego. Oni
wystąpili z wnioskiem o sprowadzenie prochów
pułkownika z Londynu do Polski. Na razie wiemy
tylko tyle. Myślę, że na kolejnych posiedzeniach, już
w nowej kadencji będzie o tym mowa.
Dziękuję za uwagę i proszę o podjęcie uchwały.
(Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
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Przypominam, iż wnioskodawcy upoważnili do ich
reprezentowania senatora Ryszarda Bonisławskiego.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Ryszard Bonisławski: Na posiedzeniach
komisji były już zadawane.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem
Jana Kowalewskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. (Głosowanie nr 55)
(Oklaski)
Głosowało 69 senatorów, 68 było za, żaden z senatorów nie głosował przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Jana Kowalewskiego. (Oklaski)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Można usiąść?)
Tak, można usiąść.
Dziękuję bardzo gościom za udział w posiedzeniu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu…
(Głos z sali: Wręczamy uchwałę?)
Nie.
(Głos z sali: Na spotkaniu z marszałkiem…)
Wręczenie uchwały odbędzie się na spotkaniu
z panem marszałkiem Stanisławem Karczewskim.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: drugie czytanie
projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem
Fizyki.
Przypominam, że projekt został wniesiony przez
senatora Kazimierza Wiatra. Projekt zwarty jest
w druku nr 1282, a sprawozdanie – w druku nr 1282 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
senatora Kazimierza Wiatra, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiam projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającej rok 2020 Rokiem
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Fizyki. To jest ważna uchwała, która w podsumowaniu podkreśla rolę nauki w życiu społecznym
i gospodarczym, a w szczególności obszaru nauki
związanego z fizyką. Ta uchwała wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
bowiem jest bezpośrednio związana ze stuleciem powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego, którego
pierwsze inicjatywy miały miejsce w styczniu 1919 r,
a ukonstytuowanie się go miało miejsce w kwietniu
1920 r. Ta inicjatywa ustanowienia roku 2020 Rokiem
Fizyki jest wspierana przez Polskie Towarzystwo
Fizyczne, a także przez Komitet Fizyki Polskiej
Akademii Nauk. Uchwała ta nawiązuje bezpośrednio do historii i do najnowszych osiągnięć polskich
naukowców w obszarze fizyki, tego też dotyczy obszerny fragment tej uchwały.
Do druku podstawowego nr 1282 projektu
uchwały dołączono program ogłoszonego przez
Senat Roku Fizyki; to jest oczywiście projekt programu. Tutaj zawarto tylko najważniejsze punkty
tych obchodów. Obchody są zaplanowane znacznie
szerzej, ale ze względu na powagę Senatu ograniczyłem zakres tych obchodów do najważniejszych
wydarzeń: Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich,
odsłonięcie tablicy upamiętniającej stulecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego, sesja historyczna, także sesja związana z fizyką w Polsce i na
świecie, ogłoszenie wyników konkursu na instalacje upamiętniające polskie odkrycia i odkrywców,
a także uroczysty bal „U Fizyków” na Politechnice
Warszawskiej oraz wiele wydarzeń naukowych i popularyzujących naukę, takich jak odczyty, wykłady,
audycje radiowe i telewizyjne, artykuły w prasie,
akcje internetowe. Oczywiście jest też przewidziany
cały zestaw wydarzeń w Senacie, a zatem dzisiejsze przyjęcie uchwały, konferencja jubileuszowa
zorganizowana wspólnie przez Komisję Nauki,
Edukacji i Sportu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne, interaktywna
wystawa prezentująca osiągnięcia wybitnych polskich fizyków, wykład okolicznościowy dotyczący
osiągnięć polskiej fizyki.
Teraz przedstawię tekst proponowanej uchwały
z poprawkami naniesionymi w trakcie posiedzenia
Komisji Ustawodawczej, której w tym miejscu dziękuję za życzliwe pochylenie się i dyskusję nad projektem tej uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiająca rok 2020 Rokiem Fizyki.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia
rok 2020 Rokiem Fizyki, w 100-lecie powstania
Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jednocześnie
Senat pragnie w ten sposób podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki oraz przypomnieć
niezwykły rozwój fizyki polskiej, jaki nastąpił po
odzyskaniu przez Polskę̨ niepodległości w roku 1918.
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Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki

(senator sprawozdawca K. Wiatr)
W dniu 11 kwietnia 1920 r. rozpoczęło działalność Polskie Towarzystwo Fizyczne, powstałe z przekształcenia Towarzystwa Fizycznego, zainicjowanego w styczniu 1919 r. w gmachu fizyki Politechniki
Warszawskiej. Wśród członków założycieli byli wybitni polscy uczeni: Tadeusz Godlewski, Stanisław
Kalinowski, Józef Kowalski-Wierusz, Władysław
Natanson, Stefan Pieńkowski, Witold Pogorzelski,
Edward Stenz, Ludwik Wertenstein, Konstanty
Zakrzewski, Stanisław Ziemecki. Powstania Polskiego
Towarzystwa Fizycznego, którego honorowym członkiem była Maria Skłodowska-Curie, nie doczekali
wybitni polscy fizycy: Marian Smoluchowski i Karol
Olszewski, którzy zmarli w czasie I wojny światowej.
Dnia 30 stycznia 1921 r. został otwarty Zakład
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Hożej
69. Zakład ten, stworzony i kierowany przez Stefana
Pieńkowskiego, został wkrótce uznany za czołowy
światowy ośrodek badań luminescencji, czego dowodem było odbycie w nim – na życzenie społeczności
międzynarodowej – Pierwszego Międzynarodowego
Kongresu Luminescencji w maju 1936 r. Dwa lata
później, w 1938 r., odbyła się w Warszawie jedna
z najważniejszych światowych konferencji dotyczących mechaniki kwantowej – zorganizował ją
Czesław Białobrzeski.
Nazwiska polskich fizyków okresu dwudziestolecia międzywojennego, którzy osiągali naukowe wyniki wielkiej wagi, tworzą długą listę. Na jej czele należy wymienić: Wojciecha Rubinowicza, Aleksandra
Jabłońskiego, Mariana Mięsowicza i Mieczysława
Wolfkego. Wojciech Rubinowicz uzupełnił i rozwinął teorię dyfrakcji światła – obecnie powszechnie
jest ona znana jako teoria Younga-Rubinowicza.
Aleksander Jabłoński podał schemat poziomów
energii, który jest obecnie podstawowym narzędziem
badania cząsteczek (powszechnie znany dziś jako
diagram Jabłońskiego). Marian Mięsowicz odkrył
anizotropię lepkości ciekłych kryształów i wyznaczył
odpowiednie współczynniki, znane dziś pod nazwą
współczynników Mięsowicza. Mieczysław Wolfke
wraz z Holendrem Willemem Keesomem odkrył hel2, pierwszą ciecz kwantową o niezwykłych właściwościach. Henryk Niewodniczański i Jan Blaton odkryli
bardzo rzadki rodzaj promieniowania atomów: dipolowe promieniowanie magnetyczne.
Mimo kolosalnych zniszczeń osobowych i materialnych podczas II wojny światowej i okupacji,
fizyka w Polsce szybko się odrodziła. W 1952 r.
Marian Danysz i Jerzy Pniewski z Zakładu Fizyki
Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego odkryli
nowy rodzaj materii – hiperjądra, zawierające obok
protonów i neutronów także hiperony. Powstała w ten
sposób nowa gałąź fizyki jądrowej – fizyka hiperjądro-

wa. W 1962 r. w Warszawie odkryto także pierwsze
hiperjądro podwójne, zawierające dwa hiperony lambda. Za to wielkie osiągnięcie Danysz i Pniewski byli
kilkakrotnie nominowani do Nagrody Nobla z fizyki.
Leonard Sosnowski rozwinął w Polsce badania
z fizyki ciała stałego, zwłaszcza półprzewodników
z wąską przerwą energetyczną. Wielkim sukcesem
polskich fizyków, głównie Roberta Gałązki, było
odkrycie i zbadanie właściwości tzw. półprzewodników półmagnetycznych, materiałów nowego typu,
mających zarówno właściwości półprzewodzące,
jak magnetyczne. Według wpływowego czasopisma
«Nature» było to jedno z najważniejszych osiągnięć
w fizyce spinu. Wyrazem światowego uznania dla
polskich osiągnięć było powierzenie Polsce organizacji największych światowych kongresów w tej
dziedzinie: Międzynarodowej Konferencji Fizyki
Półprzewodników w 1972 i 1988 r.
Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej
(IUPAP), najważniejsza organizacja fizyczna w świecie, wybrała Leonarda Sosnowskiego na stanowisko
wiceprezesa. Pełnił on tę funkcję przez dwie kadencje
w latach 1972–1978, a następnie został wybrany prezydentem IUPAP na kadencję 1978–1981.
Polscy badacze w fizyce cząstek elementarnych
i wysokich energii byli współautorami ważnych odkryć: oscylacji neutrin (Super Kamiokande Japonia,
Nobel 2015) oraz bozonu Higgsa (CERN, Szwajcaria,
Nobel 2013). Największy światowy kongres w tej
dziedzinie fizyki odbył się w Warszawie w roku 1996.
Również polscy fizycy-teoretycy uzyskali wyniki na światowym poziomie. Jan Weyssenhoff
z Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadził do fizyki pojęcie cieczy spinowej, a uczeń Leopolda Infelda
Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego
podał przekonywający dowód istnienia fal grawitacyjnych, czym w znaczący sposób przyczynił się do
wzmożenia badań, uwieńczonych odkryciem tych
fal we wrześniu 2015 r., przy współudziale polskich
eksperymentatorów i teoretyków.
Warto dodać, że w ostatnich latach polscy fizycy
znaleźli się trzykrotnie wśród laureatów niedawno
ustanowionej prestiżowej Nagrody «Breakthrough
Prize»: za badania neutrin, za odkrycie bozonu
Higgsa i za odkrycie fal grawitacyjnych.
Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej roku 2020 Rokiem Fizyki jest uhonorowaniem polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny
nauki. Chcemy, aby Rok Fizyki przyniósł jeszcze
większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli
nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne.
Zainteresowanie fizyką, niezwykle ciekawą nauką
eksperymentalną, przekłada się na wzrost umiejętności w tym zakresie kolejnych pokoleń. Podejmowana
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działalność naukowa i zawodowa w tym obszarze jest
szczególnie ważna w czasie budowy społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.
Bardzo proszę panie i panów senatorów o przyjęcie przedstawionej uchwały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy oraz
do wnioskodawcy.
Przypominam, że wnioskodawcą był również senator Kazimierz Wiatr.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone
razem z innymi głosowaniami.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie.
Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1317, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1317 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, senatora Andrzeja Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Minister!
Szanowni Państwo!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o sporcie.
Podczas posiedzenia komisji cel i przedmiot ustawy
zostały przedstawione przez panią wiceminister sportu i turystyki, panią Annę Krupkę.
Celem ustawy o zmianie ustawy o sporcie jest
wprowadzenie dodatkowej przesłanki, której spełnienie umożliwi związkom sportowym w tzw. sportach
nieolimpijskich, niespełniającym dotychczas warunków przynależności do międzynarodowej federacji
sportowej MKOl, skuteczne ubieganie się o status
polskiego związku sportowego. Do tej pory związki
te nie mogły ubiegać się o ten status, ponieważ nie
przynależały do międzynarodowej federacji sportowej
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działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim
lub innej uznanej przez MKOl. Ustawa zakłada, że minister właściwy do spraw kultury fizycznej w drodze
rozporządzenia, kierując się wysoką popularnością,
poziomem rozwoju danego sportu, jego aktywnym
udziałem w systemie walki z dopingiem, a także zasięgiem działania danego podmiotu, określi wykaz
międzynarodowych federacji sportowych działających
w tzw. sportach nieolimpijskich. Rozwiązanie to daje
możliwość przedstawienia przez związek sportowy
ubiegający się o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej
ujętej właśnie w tym ministerialnym wykazie.
Szanowni Państwo, ustawa przewiduje również,
że w uzasadnionych przypadkach minister właściwy
ds. kultury fizycznej może przyznać dodatkową nagrodę osobie, która w wyniku dyskwalifikacji innych
zawodników za doping w sporcie uzyskała lepsze
miejsce od miejsca, za które już została nagrodzona.
Ustawa ta została uchwalona przez Sejm w dniu
16 października br., a projekt stanowił przedłożenie
rządowe.
Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. W czasie prac komisji nie było żadnej dyskusji. W związku z tym komisja jednogłośnie wnosi
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister sportu
i turystyki.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Na posiedzeniu jest obecna pani sekretarz stanu
Anna Krupka.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Anna Krupka:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie zawiera propozycje 2 zmian: pierwsza polega na wprowadzeniu
nowego, dodatkowego kryterium tworzenia polskich
związków sportowych, a druga, uwzględniająca
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poprawki poselskie, dodaje podstawę do przyznania
przez ministra sportu i turystyki dodatkowej nagrody
pieniężnej osobom, które w wyniku dyskwalifikacji
innych zawodników za doping w sporcie po latach
uzyskały lepsze miejsce od miejsca, za które już zostały nagrodzone, czyli to tzw. relokacja.
Zmiany w zakresie tworzenia polskich związków
sportowych będą polegały na możliwości utworzenia
polskiego związku sportowego również w sportach,
w których nie funkcjonują organizacje międzynarodowe uznane przez Międzynarodowy Komitet
Olimpijski. Umożliwi to podmiotom działającym
w sportach masowo uprawianych, ale nie spełniających obecnego kryterium przynależności do takiej
organizacji, utworzenie polskiego związku sportowego i da możliwość korzystania przez te podmioty
ze środków budżetowych, np. stypendiów sportowych
czy dofinansowania kadry narodowej.
Jeśli chodzi o nagrody, to dzięki nowym przepisom minister sportu i turystyki będzie mógł przyznać dodatkową nagrodę osobom, które wcześniej
nie uzyskały jej w prawidłowej wysokości w związku
z zajęciem niższego miejsca w klasyfikacji medalowej w przypadkach, w których przeciwnik okazał się
lepszy dzięki dopingowi. Rozwiązanie to nie obejmie
jednak osób, które były karane za doping w sporcie
w wymiarze jednostkowym wyższym niż miesiąc.
Przepisy te wpisują się w politykę Ministerstwa
Sportu i Turystyki w zakresie zwalczania dopingu
w sporcie przy jednoczesnym promowaniu współzawodnictwa sportowego w duchu fair play.
Zwracam się do Wysokiego Senatu z prośbą o przyjęcie proponowanych rozwiązań. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Pani Minister, proszę jeszcze momencik poczekać
na mównicy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie.
Zatem bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1325, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1325 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury,
senatora Jacka Włosowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 17 października br. Komisja Infrastruktury
omówiła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.
W ustawie tej są proponowane 2 zasadnicze zmiany: pierwsza zmiana dotyczy zapewnienia szybkiego
przejazdu służb ratowniczych podejmujących działania ratunkowe w przypadku wystąpienia zdarzenia
drogowego, a druga zmiana dotyczy zmniejszenia
zatorów drogowych poprzez wprowadzenie jednolitych zasad wykonywania manewru zmiany pasa
ruchu, jeżeli na jezdni, na której są przynajmniej 2
pasy ruchu, przejazd jednym z nich jest niemożliwy.
Tak jak powiedziałem, komisja spotkała się dzisiaj
rano. Na początku pan minister przedstawił najważniejsze zmiany, o których kilka sekund temu powiedziałem. Pan legislator nie zaproponował jakichkolwiek poprawek. W dyskusji głos zabrał pan senator
Peczkis, który podkreślił potrzebę praktycznych rozwiązań, jakie wprowadza ta legislacja. Pan minister
uzupełnił jeszcze swoja wypowiedź o kwestie związane z działaniami edukacyjnymi i przekazał głos
panu dyrektorowi z Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Drogowego, który omówił kwestie tego, w jaki sposób to wszystko będzie promowane i wprowadzane.
Potem przystąpiliśmy do głosowania. Jednogłośnie,
4 głosami, propozycja ustawowa została przyjęta.
W związku z tym Komisja Infrastruktury zgłasza
do Wysokiego Senatu wniosek o przyjęcie tej ustawy.

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 Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Sprawozdawco, wspomniał pan, że zasada
suwaka będzie stosowana niejako w każdym przypadku, gdy jakiś pas ruchu będzie zamknięty. Ale

85. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2019 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

(senator J. Rulewski)
czy ta zasada dotyczy też niespodziewanych sytuacji?
Bo rozumiem, że są też planowane drogi, na których
w ogóle nie ma drugiego pasa, z założenia nie ma tam
drugiego pasa, albo droga jest zamknięta z przyczyn
remontowych. Ale może też być sytuacja niespodziewana, z powodu wypadku, awarii poprzedzających
samochodów etc., etc. Czy wtedy ta zasada też będzie
stosowana?

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jacek Włosowicz:
Panie Senatorze, w dyskusji takich szczegółów nie
omawialiśmy. Ale jeżeli pan senator byłby skłonny
skierować to pytanie do pana ministra czy do pana
dyrektora, to na pewno uzyskałby odpowiedź.

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

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku!
Mam pytanie. Oczywiście każda ustawa, która poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, jest ważna.
Jazda na suwak może nie jest tak bardzo skomplikowana, ale tzw. droga życia – a nieraz obserwowaliśmy w telewizji bardzo dziwne sytuacje, jakie miały
miejsce na drogach… Ja chciałbym spytać o sankcje,
jakie będą po wprowadzeniu tej ustawy. Jakie więc
będą ewentualne sankcje za niedostosowanie się do
tych zmian?

Senator Jacek Włosowicz:
Ustawa nie wprowadza, Panie Senatorze, jakichś
nowych regulacji. Będą stosowane dotychczasowe
zapisy, jeżeli chodzi o sankcje.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
To może jeszcze dodatkowe pytanie, dlatego
że w odniesieniu do bezpieczeństwa ruchu drogowego i tej ustawy głośno było nie tylko o kwestii
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tzw. korytarza życia, jazdy na suwak, ale również
o kwestii tzw. UTO – urządzenia transportu osobistego, czyli hulajnogi. Czy w związku z tym państwo na posiedzeniu komisji dyskutowaliście może…
Bo to jest bardzo ważne i pilne zagadnienie. Była
informacja rządu, że będzie to może jeszcze w tej
kadencji, ale z tego, co mamy, wynika, że chyba już
w tej kadencji zmian ustawowych w tej kwestii nie
będzie. Czy na ten temat państwo rozmawialiście?

Senator Jacek Włosowicz:
Nie, Panie Senatorze, ta kwestia nie była poruszana na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister infrastruktury.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Zapraszam, panie Ministrze. Witamy pana ministra Rafała Webera.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiamy w tym ostatnim rzucie obecnej kadencji bardzo ważny projekt – projekt, który zwiększy
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, projekt oczekiwany szczególnie przez wszystkie środowiska, które
na co dzień zajmują się dbaniem o to, aby polskie
drogi były bezpieczne, a więc przez służby ratunkowe, przez policję, straż pożarną, służby medyczne.
Chcemy przede wszystkim zdefiniować w tym projekcie zachowania w sytuacji wypadku i w sytuacji
zatorów, czyli zachowania, które powodują tworzenie
korytarza życia. Wiedząc, że każda sekunda ma znaczenie, wiedząc o tym, że im szybciej służby dojadą
do poszkodowanych, tym szybciej pomoc zostanie
udzielona, a tym samym zwiększamy możliwość
uratowania zdrowia i życia, zdecydowaliśmy się
na prawne określenie i wprowadzenie do polskiego
porządku prawnego tychże zachowań.
Cieszymy się bardzo, że korytarz życia i te przepisy zostały przyjęte wczoraj przez Sejm: 415 posłów
głosowało za przyjęciem tej ustawy, 6 było przeciw,
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2 wstrzymało się od głosu. To pokazuje, że zdecydowana większość polskiego Sejmu jest za tym, aby taka
konstrukcja prawna była do ustawy – Prawo o ruchu
drogowym wpisana i później oczywiście stosowana
w praktyce na polskich drogach.
Ta sama zasada dotyczy jazdy na suwak. Jazda na
suwak pozwoli na to, aby w sytuacjach zwężenia drogi i w sytuacjach, kiedy zanika jeden z przynajmniej
2 pasów jezdni w jedną stronę, jazda była prowadzona w sposób płynny, aby ta jazda była prowadzona
w sposób, który również hamuje agresję drogową
wśród kierowców. Ma to się stać dzięki jasno zdefiniowanym, określonym zasadom postępowania, które
właśnie w tej ustawie zawieramy.
Chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim
tym, którzy przyczynili się do powstania tej ustawy.
Swoje podziękowania kieruję na ręce pana dyrektora
Konrada Romika, który jest sekretarzem Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję
bardzo wszystkim członkom, którzy stanowią to gremium. Mam nadzieję, że przed nami kolejne projekty,
które pozwolą na to, aby zwiększać bezpieczeństwo
w ruchu drogowym na polskich drogach.
Oba te rozwiązania zostały wdrożone w części
krajów Unii Europejskiej. W Austrii np. zbadano,
że stworzenie korytarza życia zwiększa szansę na
przeżycie osób poszkodowanych nawet o 40%.
Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy,
tak aby ona mogła jak najszybciej wejść do polskiego
porządku prawnego i aby mogła być jak najszybciej
stosowana na polskich drogach. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Zgłasza się pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam 2 pytania szczegółowe i jedno bardziej ogólne. Pierwsze dotyczy jazdy na suwak. Czy te przepisy
obejmują także buspasy? Co jeśli pojawia się buspas
i powoduje to zmniejszenie liczby pasów ruchu? Bo
tu nie jest to wpisane w sposób formalny, dosłowny. Czy tu powinien być taki zapis, czy po prostu te
przepisy są na tyle ogólne, że ten przypadek będzie
nimi objęty?

Drugie. Czy obecne przepisy karne wystarczą do
tego, żeby korytarz życia był udostępniany tylko pojazdom właściwym, uprzywilejowanym? Konkretnie
który przepis karny będzie zabraniał innym pojazdom
poruszania się korytarzem życia?
Pytanie bardziej ogólne dotyczy zatorów na autostradzie. Czy jest możliwa i potrzebna ewentualna
zmiana przepisów dotyczących rozładowywania tych
zatorów, np. otwierania przejść awaryjnych czy też
nawet umożliwiania powrotu, czyli jazdy w drugim
kierunku, drugim pasem autostrady, poprzez otwarcie
bariery oddzielającej oba kierunki ruchu?

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo.
Odpowiadam na pytanie nr 1. Nasza regulacja nie
obejmuje buspasów.
Odpowiadam na pytanie nr 2. W naszej ocenie
obecne sankcje karne za niestosowanie przepisów
prawa o ruchu drogowym w zupełności wystarczą.
Oczywiście będziemy przyglądać się temu, jak korytarze życia będą stosowane w praktyce, jak będą
wyglądały zachowania kierowców, no bo to są przepisy, które dotykają, dotyczą kierowców. Mamy nadzieję, że w promocji tych zmian, przepisów pomogą
akcje edukacyjne, które są już prowadzone. Został
przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego film, który obrazuje, jak stworzyć
korytarz życia. Ten film wzbudza emocje. Jest on
zrobiony w bardzo ciekawy sposób, tak że zachęcam
wszystkich tych, którzy mogą to uczynić, aby znaleźli
go w internecie i odtworzyli. Oczywiście ten film jest
promowany w mediach, w tych ogólnopolskich, ale
też w mediach społecznościowych. Myślę, że każdy, kto go zobaczy, po pierwsze, będzie wiedział,
jak się zachować, a po drugie, będzie wiedział, przede
wszystkim będzie wiedział, jak ważne jest stworzenie korytarza życia i jak zrobienie miejsca pojazdom
uprzywilejowanym może przyczynić się do tego, aby
pomoc do poszkodowanych trafiła szybciej.
Jeżeli chodzi o wykorzystywanie korytarza życia
przez inne pojazdy niż pojazdy uprzywilejowane, to
te pojazdy uprzywilejowane są enumeratywnie wymienione w ustawie i żaden inny pojazd nie ma prawa
podpiąć się czy podczepić pod te pojazdy i podążać za
nimi, wykorzystując to właśnie, że jest stworzona taka
przejezdność na autostradzie czy drodze ekspresowej.
Trzecie pytanie… Jeżeli pan senator mógłby
je powtórzyć, bo…
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(Senator Jerzy Czerwiński: Kwestia możliwości
rozładowania korków na autostradach w momencie,
kiedy jest, załóżmy, jakiś wypadek, jest kompletnie zablokowana możliwość przejazdu w jednym kierunku.)
Tego te przepisy, które teraz wprowadzamy, nie
dotyczą.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, skorzystam z okazji i jeszcze
dopytam.
A jakie w tym momencie sankcje są stosowane
w sytuacji nierealizowania tych przepisów?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber:
W tej chwili naruszenie zasad regulujących zmianę pasa ruchu to wykroczenie z art. 97 kodeksu wykroczeń, a art. 86 ust. 1 kodeksu wykroczeń określa,
jakie zachowania zagrażają bezpieczeństwu ruchu
drogowego, i za te czyny właśnie w ramach tego
artykułu kodeksu wykroczeń nakładane są sankcje
karne. Nie powiem z pamięci, jakiej wysokości są
to mandaty.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dobrze, bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, pan słyszał moje pytanie: czy
zasada suwaka dotyczy tylko sytuacji przewidywalnych, planowanych, wynikających z oznakowania,
zapór etc., czy też sytuacji, gdy zdarza się wypadek
i 1 pas lub nawet 2 z 3 pasów są zablokowane?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber: Jazda na suwak…)
Chwileczkę, jeszcze drugie pytanie, jeśli pan pozwoli. Chyba że nie, że pojedynczo…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Proszę bardzo, Panie
Senatorze.)
W tych przepisach, przynajmniej tak w omówieniu było wskazywane, przy wprowadzaniu drogi
życia i zabezpieczaniu jej przejezdności… Jest tam
powiedziane, że pojazdy powinny zajmować miejsce
po lewej stronie. To jest zrozumiałe, bo droga życia,
jako pobocze, na ogół jest po prawej stronie. Ale,
po pierwsze, bywają drogi, które nie mają pobocza,
a po drugie, nie zawsze jest możliwe przesunięcie się
na lewo, możliwe jest zaś przesunięcie się na prawą
stronę drogi życia, bo np. jest tam jeszcze teren.
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Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber:
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to jazda na suwak
musi mieć zastosowanie w obu przypadkach. Ma więc
ona zastosowanie w takich przypadkach, gdy następuje zaplanowane zwężenie do jednego pasa ruchu, czyli
np. jest remont, który trwa tygodnie czy miesiące,
i kierowcy, jadąc tą trasą, wiedzą, że takie zwężenie
będzie miało miejsce. Ale również w sytuacji nagłej,
w sytuacji niespodziewanej, w sytuacji, gdy jest jakiś
wypadek czy jest samochód, który nie może zostać
uruchomiony, i jeden pas jest wyłączony, ta jazda
na suwak musi zostać zastosowana.
Jeżeli chodzi o tworzenie korytarza życia, to
w uzasadnieniu jest obrazowo określone zachowanie
kierowców w przypadku, kiedy są 2 pasy w jedną
stronę, ale także w przypadku, kiedy są 3 pasy ruchu w jedną stronę. Te nasze proponowane przepisy
bazują na doświadczeniach tych krajów, które już
korytarz życia wdrożyły do swojego prawodawstwa.
Jak do tej pory jedynie Czesi próbowali stosować po
prawej stronie korytarz życia, w pierwotnych przepisach takie rozwiązanie mieli, niemniej z racji tego,
że to rozwiązanie było mniej praktyczne, nie było
tak skuteczne, jak by chcieli, zmienili ten system
na podobieństwo innych krajów Unii Europejskiej
i korytarz życia w przypadku 3 jezdni tworzony jest
tam od lewej strony, między pierwszym a drugim pasem ruchu. No, zapewnia to – to też wynika z badań
– szybsze dotarcie do poszkodowanych i do miejsca
wypadku.
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze, Panie Marszałku,
pytanie uzupełniające co do suwaka.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Suwak stosuje się przy zwężeniu jednostronnym lub zamknięciu jednostronnym, ale – choć nie
pamiętam, czy to mi się zdarzyło – może być tak,
że zamknięte na 3-pasmowej drodze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber: Tak.)
…są 2 skrajne pasy.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber: Tak.)
I wtedy jak stosować suwak?
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber:
Wtedy suwak stosuje się naprzemiennie. Tutaj też
odsyłam do uzasadnienia, gdzie to zachowanie jest też
w sposób obrazkowy przedstawione. Jako pierwszy
w takiej sytuacji powinien zostać puszczony samochód z pasa prawego, jako drugi samochód z pasa…
(Senator Jan Rulewski: Aha.)
…lewego i jako trzeci z pasa środkowego.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, często jeździmy po drogach europejskich. Pytanie jest takie: czy ta ustawa, przede
wszystkim jeżeli chodzi o… Jazda na suwak jest może
mniej istotna niż ta droga życia. Jeździmy po Europie,
więc moje pytanie jest takie: czy to rozwiązanie, które
u nas wprowadziliśmy, jest podobne do tych, które
są w innych krajach? Czy to też jest uregulowane
prawnie w innych krajach? Bo to jest o tyle ważne, że
chcielibyśmy wiedzieć, jak się zachować ewentualnie
poza naszymi granicami.
I mam jeszcze 1 pytanie, takie dodatkowe, ponieważ
bezpieczeństwo na polskich drogach jest bardzo niskie
w tej chwili, statystyki są nieubłagane. Czy państwo
przewidujecie jeszcze jakieś nowe zmiany przepisów,
ważniejszych przepisów? Bo nie powiem, że nie jest
ważna ta ustawa, ale są przepisy, które… Chociażby
to, o czym wspominałem, te UTO, czyli te tak zwane hulajnogi. Czy państwo przewidujecie w najbliższym czasie zmianę tych przepisów? Dziękuję.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej i korytarz życia, to jak dotąd 7 państw posiada w swoim
porządku prawnym takie regulacje. To są Niemcy,
Austria, Czechy, Luksemburg, Słowenia i Węgry.
Nasza regulacja jest na podobieństwo wszystkich
tych, które w tej chwili funkcjonują w krajach Unii
Europejskiej, a to właśnie z racji tego, że te doświadczenia są pozytywne i takie unormowanie zachowań
kierowców po prostu przyniosło skutek, przyniosło
efekt. Dlatego chcemy to wdrożyć do polskiego porządku prawnego właśnie w taki sam sposób czy
w bardzo podobny sposób.

Jeżeli chodzi o urządzenia transportu osobistego,
to Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian w ustawie, które wychodzą naprzeciwko
oczekiwaniu, aby uregulować kwestię poruszania się
elektrycznymi pojazdami, takimi jak hulajnogi elektryczne. W tej chwili ten projekt jest już po konsultacjach społecznych. Wpłynęło bardzo dużo uwag wielu
środowisk. My w tej chwili analizujemy te uwagi,
nakładamy je na nasz projekt ustawy, no i oczywiście będziemy musieli zważyć, które z nich zostaną
zaakceptowane, a które z nich odrzucone, bo wiele
z tych uwag się wyklucza. Jedni oczekują jeszcze
więcej praw dla użytkowników urządzeń transportu osobistego, inne środowiska oczekują większego
ograniczenia korzystania z hulajnóg elektrycznych.
Musimy to zrównoważyć, musimy zaproponować
w miarę kompromisowe rozwiązanie, ale takie rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo zarówno
użytkownikom hulajnóg elektrycznych, jak i przede
wszystkim pieszym, bo to na styku użytkownik hulajnogi elektrycznej – pieszy widzimy największe
zagrożenie. Jak dotąd najwięcej sytuacji związanych
z kolizjami występowało właśnie w przypadku tych
2 grup korzystających z infrastruktury drogowej. No,
ale z drugiej strony najcięższy wypadek, i to wypadek
śmiertelny, nastąpił po zderzeniu człowieka jadącego
hulajnogą elektryczną z samochodem. To był jak dotąd jedyny taki wypadek śmiertelny w naszym kraju,
mam nadzieję, że więcej do takich wypadków nie
będzie dochodziło.
Rynek hulajnóg elektrycznych bardzo szybko
w tym roku się rozwijał. Na jesieni pogoda będzie
coraz gorsza i tych pojazdów będzie coraz mniej, ale
z pewnością od nowego sezonu wiosenno-letniego
hulajnóg będzie w polskich miastach jeszcze więcej.
Chcemy te przepisy przygotować w sposób dobry,
chcemy dostosować je do rzeczywistości, chcemy,
żeby miały praktyczny wydźwięk, tak aby nie tworzyć fikcji prawnej, aby nie tworzyć przepisów martwych, pustych, które później nie będą stosowane.
Jesteśmy na końcu konsultacji społecznych i gdy
te postulaty czy uwagi zostaną naniesione na ten projekt, to oczywiście będziemy chcieli go procedować
dalej, już w nowej kadencji Sejmu i Senatu.
Panie Marszałku, jeżeli mogę powiedzieć jeszcze
1 zdanie… Bardzo dziękuję, że ten projekt ustawy
o korytarzach życia i jeździe na suwak został włączony
jeszcze do tego porządku obrad. Tak jak powiedziałem,
nie wzbudzał on żadnych kontrowersji ani na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w Sejmie, ani podczas
głosowania na sali plenarnej, nie wzbudzał on też żadnych wątpliwości na dzisiejszym posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury. Proszę Wysoką Izbę, aby
został on przyjęty, bo chyba wszyscy oczekujemy, że
będzie się poprawiało bezpieczeństwo na polskich drogach, a ten projekt ma temu służyć. Dziękuję bardzo.

85. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2019 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Piotr Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Każdy projekt, każda ustawa, która poprawia
bezpieczeństwo ruchu drogowego, wymaga poparcia. I nie ulega wątpliwości… Jestem przekonany,
że cała Izba poprze ten projekt. Myślę, że jeżeli chodzi
o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to szczególnie
znaczenie ma ten projekt dotyczący korytarza życia,
bo wiemy, że w pewnych przypadkach każda minuta
jest droga, a bywały takie sytuacje, że służbom trudno
było przejechać w określonym czasie i w związku
z tym w niektórych przypadkach występowało dość
znaczne zagrożenie życia. To jest ustawa dobra i wymaga poparcia.
Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów w związku z tym, że to jest tylko jedna ustawa, a oczekiwania
związane z tym, że nastąpi poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego w Polsce, są duże. Ponieważ jest
to moje ostatnie wystąpienie w Senacie – chyba że
jeszcze jutro coś powiem – to chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Bo jest źle, w Polsce jest źle. Brawura,
agresja to jest to, z czym się spotykamy na drogach,
to jest przekraczanie prędkości. To jest niestety taka
wada, polska wada, bo jak Polacy wyjeżdżają za granicę, to potrafią się jakoś dostosować. Tutaj dobrym
przykładem byłaby Szwecja, Norwegia. Jak ktoś z nas
tam jedzie, to wie, jak się na takich drogach jeździ,
a u nas, niestety, jest tak, jak jest. Był taki narodowy
program odnośnie do bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy bezpieczeństwa. Było tam takie założenie, i to funkcjonowało, działało w Polsce właściwie
przez 20 lat, że co roku na polskich drogach będzie
ginęło o około 200 osób mniej. Zgodnie z założeniami, ten program miał się skończyć w roku 2020, a na
polskich drogach miało ginąć nie więcej niż 2 tysiące
osób. To wszystko załamało się w latach 2015, 2016
i teraz to już nie działa. Dlaczego nie działa? Tutaj
jest pytanie do ministerstwa. Chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego wnioski, zmienić ustawy, które trzeba zmienić. Dlaczego to nie działa, nie funkcjonuje?
Dlaczego zbyt dużo ludzi ginie na drogach? Ten rok
jest tragiczny, w pierwszym półroczu zginęło, o ile
pamiętam, o 166 osób więcej niż w roku ubiegłym.
Liczba ofiar na drogach oscyluje w granicach 3 tysięcy. W 2016, 2017, 2018 r. – było 100 czy 50 ofiar
mniej – ciągle oscylowaliśmy w okolicach 3 tysięcy
ofiar. W tym roku będzie tak samo i myślę, że trudno
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będzie to poprawić w przyszłym roku. Przepisy, m.in.
ta ustawa, coś poprawiają, ale to nie jest żaden znaczący krok w stronę realnej poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Co się dzieje w Polsce? Przede wszystkim przybywa samochodów. O tym wszyscy wiemy i zaraz
coś o tym powiem. Poza tym kontrole na drogach
– chodzi głównie o fotoradary, które miały samorządy – zostały zlikwidowane. W Polsce mamy dzisiaj 470 albo 480 fotoradarów na drogach. W innych
krajach europejskich… Jeśli dobrze pamiętam, to we
Włoszech jest prawie 6 tysięcy, w Wielkiej Brytanii
ponad 5 tysięcy, w Niemczech ok. 4 tysięcy. Tam
ruch jest bardziej kontrolowany. A u nas mimo tego,
że zgłaszałem na posiedzeniu komisji, żeby Inspekcja
Transportu Drogowego zwiększyła zakupy, żeby
była większa kontrola tego ruchu, żeby policja miała
więcej samochodów, szczególnie nieoznakowanych,
bo one i tak się szybko zwrócą w związku z liczbą
mandatów, które można by nałożyć… Mechanizmy
niestety nie działają, nic nie zrobiono w tym kierunku. Ofiar mamy ciągle tyle samo, a mogłoby być ich
mniej. Trzeba tutaj podejmować działania.
Jeżeli chodzi o liczbę samochodów, to, proszę
państwa, w ubiegłym roku sprowadzono z zagranicy chyba 980 tysięcy samochodów. Zostało sprzedanych ok. 600 tysięcy nowych samochodów. Część
została wycofana, ale i tak co roku przybywa nam
ok. 1 miliona samochodów w Polsce. Proszę państwa,
myśmy już przekroczyli średnią Unii Europejskiej
i Niemiec. U nas przypada chyba 670 zarejestrowanych samochodów na 1 tysiąc mieszkańców, a średnia
unijna to jest 587. Czyli mamy mnóstwo samochodów.
Czy poprawiliśmy infrastrukturę drogową? Tak, dość
znacznie ją poprawiliśmy. Pomału kończy się pierwszy etap budowy dróg. Nowych autostrad nie będzie
już dużo, ale będą drogi ekspresowe. Poprawiamy
infrastrukturę, ale liczba samochodów, to, że ich
co roku przybywa… Najgorsze jest to, że nieraz są
to samochody, które są wiekowe. Jeśli dobrze pamiętam, to pięćdziesiąt parę procent, prawie 60%
tych samochodów ma powyżej 10 lat. Tak więc to też
jest ważny kierunek. Ja tu sygnalizuję, jakie działania należy podjąć, żeby poprawić bezpieczeństwo,
bo w porównaniu z innymi krajami europejskimi
wypadamy bardzo źle.
Podam przykład, powiem, jak to w tej chwili wygląda. W Polsce na 100 tysięcy mieszkańców mamy
7,6 ofiar śmiertelnych. Jak jest w innych krajach?
W Wielkiej Brytanii jest chyba 2,8. O Norwegii to
już nie wspominam, bo tam jest poniżej 2. W innych
krajach jest to na poziomie od 3 do 4 ofiar na 100 tysięcy mieszkańców. U nas jest 2 albo 3 razy więcej.
Tu jest dużo do zrobienia i do poprawienia.
Działania, które… Powiem, że niestety przez ostatnie 4 lata niedużo zrobiono w tym kierunku, żeby
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poprawić bezpieczeństwo. Znamy statystki. Niestety
sytuacja na polskich drogach jest taka, jaka jest.
Dziennie ok. 8 osób ginie na polskich drogach, co
daje ok. 3 tysięcy ofiar rocznie. Można to zmniejszyć,
można to poprawić. Narodowy program przebudowy
dróg jasno pokazał kierunek, ale niestety widać, że nie
potrafimy dostosować się do wymagań tego programu.
Jeszcze ostatnia sprawa, czyli kwestia sankcji. Pan
minister mówił tutaj, że sankcje, jeżeli chodzi o kwestię korytarza życia, nie zmieniają się, ale myślę, że
należy mocno zastanowić się nad tym, żeby za brawurę i agresję, które… Mówię o poczucie bezkarności.
To jest właśnie poczucie bezkarności. Wielu kierowców uważa, że nic im nie grozi, i rzeczywiście tak
jest. Prawdopodobieństwo, że zostanę zatrzymany za
brawurę, za agresję, jest nieduże. W związku z tym
mamy na polskich drogach takie sytuacje, jakie mamy.
Myślę, że należy jeszcze dużo zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo. Nie są to działania aż tak trudne.
Chociażby to, co powiedziałem o tym zwiększeniu
liczby fotoradarów. Należało to już zrobić, należy dokupić. Ja wiem, że karanie itd. nie jest najlepszą drogą,
ale w tej sytuacji nie ma innego wyjścia. Po prostu
jak nie będzie wyższych sankcji, więcej mandatów,
większych możliwości karania za łamanie przepisów,
no to niestety przy polskiej mentalności, jaką mamy…
Przypomnę tylko jeszcze raz to, co na początku mówiłem: że jak wyjeżdżamy za granicę, to widzimy, że nie
ma z tym żadnego problemu. Tam, gdzie jest 50 km/h,
wszyscy jadą 50 km/h. U nas w Polsce jest 50 km/h,
a jedziemy 80, 90 km/h. No, na szczęście te przepisy dotyczące przekroczenia prędkości o 50 km/h
powodują pewne sankcje, zabranie prawa jazdy na
3 miesiące, z tym że to dotyczy tylko jazdy na terenie
zabudowanym. Myślę, że należałoby to rozszerzyć,
żeby to nie było tylko na terenie zabudowanym. Bo to
jednak jest poważne zagrożenie, przekroczenie prędkości o tyle kilometrów na godzinę.
Tak że popieram tę ustawę, którą pan minister
przedstawił, i słusznie… I ten korytarz życia też
może zostanie wreszcie uporządkowany. Przepis nie
jest konieczny, ale znowu: znamy mentalność, jaka
u nas jest. Jak nie mamy tego napisanego, jasno określonego, to wtenczas z tą jazdą bywa różnie. Tak że
to jest, jak myślę, słuszne i dobre. Niemniej jednak,
Panie Ministrze, dużo jest jeszcze do zrobienia i do
poprawienia. Ale to już pewnie w następnej kadencji.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1315, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1315 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
senatora Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Aleksander Szwed:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym w imieniu połączonych komisji,
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej, przedstawić projekt
nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Niniejsza nowelizacja jest wykonaniem wyroku
Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt SK18/17
stwierdził niezgodność art. 70 �����������������������
§����������������������
1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z konstytucją. Trybunał orzekł, że przepis ten w zakresie,
w jakim określa termin do wytoczenia powództwa
o zaprzeczenie ojcostwa męża matki, niezależnie od
daty powzięcia przez pełnoletnie dziecko wiadomości o tym, że nie pochodzi od męża matki, jest niezgodny z konstytucją. Problemem jest fakt, że bieg
tego terminu jest całkowicie oderwany od momentu, w którym zainteresowany dowiedział się o tym,
że nie pochodzi od męża matki. Rozwiązanie prawne
przewidziane w zaskarżonym art. 70 §1, który zamyka
drogę dochodzenia zaprzeczenia ojcostwa po upływie
3-letniego terminu zawitego, stanowi ograniczenie
konstytucyjnego prawa do poznania własnych korzeni
biologicznych.
W przedstawionej nowelizacji proponuje się, aby
dziecko po dojściu do pełnoletności mogło wytoczyć
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu roku od osiągnięcia
pełnoletności. Jeżeli jednak poweźmie ono wiadomość, że nie pochodzi od męża matki, już po osiągnięciu pełnoletności, to termin ten zacznie biec od
dnia, w którym dziecko dowie się o tej okoliczności.
Bieg rocznego terminu do wytoczenia przez dziecko powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa albo
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa określa
się w identyczny sposób jak w przypadku zaprzeczenia ojcostwa, w związku z czym proponuje się
nowelizację art. 6114, art. 70 §1 oraz art. 81 §2.
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Zgodnie z projektem rządowym ujednolicone,
roczne terminy… Będzie to dotyczyło również terminów ograniczających legitymację czynną do kwestionowania pochodzenia dziecka. Wydłużeniu ulegną
6-miesięczne terminy zawarte w art. 6113, art. 63, 64,
65, 69, 76 i 78. Zgodnie z uzasadnieniem projektu
rządowego rozwiązanie to ma dać czas na podjęcie decyzji przez osoby najbardziej zainteresowane
co do akceptacji wytworzonego stanu prawnego lub
też jego zakwestionowania.
Projekt nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest niejako owocem 2 projektów:
senackiego projektu ustawy zawartego w druku
nr 3486 oraz rządowego projektu ustawy zawartego w druku sejmowym nr 3573, które rozpatrywane były podczas osiemdziesiątego szóstego
posiedzenia Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się
w dniu 19 lipca br. Następnie projekty zostały skierowane do dalszych prac do Komisji Nadzwyczajnej
do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisja podjęła
uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu tych projektów.
Projekt rządowy został uznany za wiodący z uwagi na to, że był szerszy, a jednocześnie zawierał
rozwiązania zawarte w projekcie senackim. W odniesieniu do wymienionego przedłożenia zostały
przyjęte zmiany o charakterze ujednolicającym
i redakcyjnym.
W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu
w dniu 15 października zostały zgłoszone 2 poprawki.
Ich celem było rozszerzenie wprowadzanych zmian
o nowelizację ustawy – Prawo upadłościowe, ustawy
– Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy z dnia 4 lipca
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Zmiany te miały wejść w życie z dniem 7 listopada
2019 r. Poprawki uzyskały w Sejmie poparcie. Za przyjęciem całej ustawy wraz z poprawkami opowiedziało się 388 posłów, 8 było przeciw, 3 wstrzymało się
od głosu.
Po skierowaniu ustawy do Senatu połączone komisje senackie – Komisja Ustawodawcza oraz Komisja
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – pracowały nad niniejszą nowelizacją w dniu dzisiejszym
i po krótkiej dyskusji jednogłośnie, 11 głosami za,
przyjęły przedłożoną nowelizację.
W związku z czym w imieniu połączonych komisji
ja również wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Izbę
jednolitego załączonego projektu uchwały w sprawie
nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
zawartego w druku nr 1315. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za bardzo szczegółowe sprawozdanie.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekty tej ustawy zostały wniesione przez rząd
i Senat. Do prezentowania stanowiska rządu w toku
prac parlamentarnych został upoważniony minister
sprawiedliwości.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Na posiedzeniu obecna jest pani Anna Dalkowska,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska: Dziękuję bardzo, Panie
Marszałku.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1320, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1320 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, senatora Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa, która została przyjęta przez Sejm, dotyczy zmian w kodeksie karnym w zakresie penalizacji
czynów przeciwko rodzinie, zmian polegających na
wprowadzeniu odpowiedzialności karnej za dokonanie adopcji, która jest prowadzona w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Nowelizacja
wprowadza odpowiedzialność karną dla osoby, której przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem
i która wyraża zgodę na adopcję tego dziecka w celu
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osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, zatajając ten cel przed sądem orzekającym w postępowaniu
w sprawie o przysposobienie, a w przypadku wyrażenia przez rodzica zgody na przysposobienie dziecka
w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego – przed sądem, który przyjmuje oświadczenie
o wyrażeniu tejże zgody, a także odpowiedzialność za
dokonanie tejże adopcji z pominięciem postępowania
w sprawie o przysposobienie.
Oczywiście, wprowadzając tę odpowiedzialność
karną w art. 211a, należało sprecyzować, jakie jest
znaczenie terminu „adopcja”. W związku z tym zmieniono również art. 115, który zawiera tzw. słowniczek
pojęć używanych w kodeksie karnym. I przyjęto, że
adopcją jest nabycie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przez inną osobę niż ta, od której dziecko pochodzi.
Jeśli chodzi o penalizację i zakres tej penalizacji,
to taki czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności ‒ już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, bo tam
jest odesłanie do innych przepisów ‒ bodajże do 2 lat.
Również wprowadzono zmiany do kodeksu postępowania cywilnego, albowiem w ślad za tą regulacją karną, o której wspomniałem wcześniej, a która,
generalnie biorąc, wprowadza odpowiedzialność za
zatajenie przed sądem adopcji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wprowadzono wymóg proceduralny, że w wezwaniu na rozprawę, która
dotyczy postępowania adopcyjnego, sąd zamieszcza pouczenie, czyli zobowiązanie do oświadczenia
o tym, czy właśnie taka adopcja nie jest dokonywana
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Na posiedzeniu komisji ta ustawa uzyskała pełną
akceptację. Nie było żadnego głosu przeciwnego ani
nikt nie wstrzymał się od głosu.
To jest pierwsza kwestia. Czy również ta druga
ustawa, o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest teraz przedmiotem obrad? Bo ja miałem
zreferować 2 ustawy.
(Głos z sali: Była już.)
A, to kolega już zreferował.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Była. Tak, tak. Był
sprawozdawca.)
Okej. Pan kolega zreferował. Ja przepraszam, ale
w tym czasie byłem na zewnątrz.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Dobrze.)
Przepraszam najmocniej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie.
A zatem dziękuję bardzo…
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję.)
…Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister sprawiedliwości.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Widzę, że tak.
Zapraszam pana ministra Michała Wójcika na
mównicę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michał Wójcik:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
To jest niezwykle ważny projekt. Od 4 lat staramy się tak zmieniać prawo, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa w kontekście
dobra dziecka, dobra dzieci, chronienia dobra dzieci.
Wszystkie nasze projekty temu służyły ‒ tak sądzę
– od samego początku, kiedy była ustawa o zakazie
odbioru dzieci wyłącznie z powodu biedy, poprzez
całą reformę prawa krajowego, którą przeprowadziliśmy, dotyczącą tzw. porwań rodzicielskich w sprawach transgranicznych, poprzez walkę o tożsamość
dzieci na arenie międzynarodowej, co nam się udało zrobić, czy też chociażby zaostrzenie kar w kodeksie karnym za pedofilię i wprowadzenie zakazu
przedawnienia się takich przestępstw. Ale to jest
w moim przekonaniu jedna z najważniejszych ustaw,
bo ta ustawa dotyka zjawiska, które w żadnym razie
nie powinno mieć miejsca w XXI w. i które nigdy
nie powinno mieć miejsca. Rozmawiamy o zjawisku, które dotyczy, Szanowni Państwo, sprzedaży
dzieci czy też kupowania dzieci, nawet za pośrednictwem stron internetowych. Powstały całe strony
na ten temat, gdzie bez większego problemu można sobie kupić dziecko. A dlaczego? Bo jest luka
w prawie, na którą zwracano uwagę przez całe lata.
Przez wiele, wiele lat rzecznicy praw obywatelskich,
rzecznicy praw dziecka i różne środowiska zwracali
na to uwagę, także parlamentarzyści dyskutowali na
ten temat ‒ i posłowie, i senatorowie ‒ ale jakoś nie
udawało się znaleźć formuły w postaci konkretnego
przepisu, który regulowałby kwestię tzw. adopcji
nielegalnych.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Ministrze,
przepraszam. Panowie Senatorowie… Senator Napieralski… Panie Senatorze Napieralski…)
(Senator Grzegorz Napieralski: Przepraszam.)
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(Wicemarszałek Marek Pęk: Bardzo proszę o wyciszenie rozmów. Przeszkadzacie, Panowie.)
(Senator Grzegorz Napieralski: Przepraszamy.)
Bo co do zasady, Szanowni Państwo, adopcja jest
regulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Jest kilkanaście przepisów, które jednoznacznie określają, jaka jest procedura. Ona jest żmudna – i to jest
oczywiste, że musi być żmudna, bo żeby ktoś nabył
prawa do dziecka w drodze postępowania adopcyjnego, musi przejść różnego rodzaju testy, musi mieć
określone kwalifikacje, są stawiane różne wymogi,
sprawdzane różne sprawy, także jeżeli chodzi o pracę,
o możliwość stworzenia dobrej przyszłości dla dziecka, możliwość zajęcia się wychowaniem dziecka, tak
jak powinno to wszystko być zrobione. Są też badania
psychologiczne. Dlatego to jest procedura żmudna.
Ale to nie oznacza, że można sobie po prostu omijać
całą tę procedurę i nabywać prawa do dziecka poprzez
zastosowanie instytucji nielegalnej adopcji – nielegalnej, tzn. z pominięciem procedury adopcyjnej – bądź
wykorzystanie drugiego elementu, drugiego obszaru,
tzw. drogi administracyjnej, w której wykorzystuje
się instytucję uznania dziecka przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego. Dlatego my zdecydowaliśmy się, Szanowni Państwo, przygotować zmiany
w 2 dokumentach – w kodeksie karnym i w kodeksie
postępowania cywilnego.
Jeżeli chodzi o przepis karny, to jest to przepis,
który dotyka kwestii nielegalnych adopcji. Jest to
przepis, który mówi o organizowaniu tego procederu,
czyli chodzi o coś, co ma charakter szerszy, niezindywidualizowany, a więc np. o walkę poprzez ten
przepis ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.
Wprowadzono tu sankcje do 5 lat pozbawienia wolności. Bo problem polegał na tym, że jeżeli przypadki
indywidualne tego typu, tego rodzaju sprawy – czyli
gdy biologiczna matka dziecka decyduje się na sprzedaż dziecka osobie, która nie jest biologicznym ojcem
dziecka, za określoną kwotę, korzyść majątkową bądź
osobistą – trafiały do prokuratur bądź do sądów, to
prokuratorzy i sędziowie mieli problem z ich kwalifikacją prawną. Niektórzy mówili, że potrzebne jest
tu zastosowanie przepisu o handlu ludźmi, ale handel
ludźmi… Nie będę cytował tego przepisu, choć oczywiście ja go tutaj mam, powiem tylko, że on z natury
rzeczy jest po to, żeby penalizować sytuacje, w których sprzedaje się człowieka w określonym celu, tj.
wyzysku, żebractwa, prostytucji, a sprawa dotycząca
nielegalnych adopcji jest zjawiskiem zupełnie innym.
Znam przypadki… Taki przypadek trafił do mnie
na stół chociażby kilka tygodni temu, a nawet nie
kilka, bo dosłownie 2 tygodnie temu, to jest sprawa
z Poznania, w której właściwie wszyscy się przyznali – i matka biologiczna, i osoba, która miała nabyć
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dziecko za konkretną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Prokuratura i wszyscy wiedzieli, że tak
było, ale kiedy prokuratura wystąpiła z wnioskami
o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, to sąd się na to nie
zgodził. Nie zgodził się, powiedział wprost, że taka
sytuacja nie jest penalizowana. I my nie możemy
mieć… W prawie nie powinno być czegoś podobnego. Dlatego, Szanowni Państwo, zdecydowaliśmy
się… Ja – żeby tu była jasność – nie obwiniam sądu.
Po prostu jest to bardzo poważny problem, przed którym stają prokuratorzy i sędziowie.
Jak wielkie jest to zjawisko? Otóż kwestia sprzedaży dzieci może dotyczyć wielu przypadków. Rzecznik
praw dziecka podał statystykę: od 2 do 3 tysięcy rocznie. Od 2 do 3 tysięcy! Policja ma inne dane statystyczne. Bo nielegalne adopcje w naszym kraju to,
można powiedzieć, szara strefa.
Uznań w trybie administracyjnym – czyli sytuacji, gdy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
pojawia się jakaś osoba, biologiczna matka dziecka
wskazuje ją jako ojca biologicznego i ta osoba mówi
„Tak, jestem ojcem biologicznym” – jest w Polsce,
Szanowni Państwo, rocznie ponad 100 tysięcy. Ale
trudno nam do końca powiedzieć, ile spośród tych
przypadków może być nielegalną adopcją – czyli
taka osoba nie jest ojcem biologicznym i ma tego
świadomość, co jest bardzo ważne, bo wtedy to jest
przestępstwo umyślne. Są jednak strony internetowe,
Szanowni Państwo, i to bardzo licznie odwiedzane
przez wiele osób, na których to stronach pojawiają się
– ja fragmenty państwu przeczytam – ogłoszenia następującego rodzaju: „Pomogę rodzinie, która pragnie
dziecka”, „21-letnia mama pomoże w zostaniu rodzicami”, „Wynajmę brzuszek – lubelskie”, „Dam szczęście, wynajmę brzuszek na 40 tygodni”, „Zostanę
matką zastępczą”, „Zostanę matką zastępczą po raz
drugi”, „Zostanę matką zastępczą po raz czwarty
i ostatni raz” – ktoś coś takiego dodaje – „Pomogę
bezdzietnej parze”. Szanowni Państwo, takie strony
są odwiedzane przez wiele osób. I nawet jeżeli mamy
tego typu stronę, tego typu ogłoszenia i są wskazywane konkretne pieniądze, konkretna stawka za dziecko,
to my nie jesteśmy w stanie pociągnąć do odpowiedzialności karnej takiej osoby. Ale teraz będziemy
w stanie to robić, właśnie dzięki tej ustawie.
I chcę państwu powiedzieć, bo przed chwilą z sędziami rozmawiałem, że na tej samej stronie, którą
państwo macie wskazaną w dokumentach – ja nie
będę tej strony w żadnym razie reklamował, ale to
jest jedna ze stron, Szanowni Państwo, i wiele osób
odwiedza właśnie tę stronę internetową – przed chwilą znalazłem taki oto post. Dzisiaj, czwartek, 17 października 2019 r, 8.26: „Ten dział idzie do kasacji!
Powód: zmiana prawa”. Proszę państwa, no, można
powiedzieć, esencja naszej działalności. Po to właśnie
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działamy, żeby takich patologii po prostu w życiu nie
było. To jest dla mnie największa radość, że jest takie
ogłoszenie, które mówi: likwidujemy ten dział, tę
stronę dlatego, że jest prawo, że będzie nam groziła
odpowiedzialność karna do 5 lat. I my przewidujemy
sankcje, bo dziecko nie może być towarem, nie może
być przedmiotem, który można sobie kupić, sprzedać.
To jest niedopuszczana sytuacja. Dlatego, Szanowni
Państwo, penalizujemy 2 sytuacje.
Przede wszystkim to sytuacja, kiedy dochodzi
do przekazania korzyści majątkowej bądź osobistej
w sytuacji, gdy jest postępowanie adopcyjne i ktoś
taką korzyść majątkową czy osobistą… No, już sam
zamiar wystarczy, żeby penalizować tego typu zachowania. Jeżeli w tle pojawia się korzyść majątkowa
bądź osobista, czyli np. obietnica jakiegoś stanowiska za dziecko, bo taka sytuacja również może mieć
miejsce, i jeżeli to się dzieje przy okazji toczącego
się postępowania adopcyjnego, to taka sytuacja jest
niedopuszczalna, penalizujemy to. Chyba że do czasu
wydania postanowienia o adopcji, o przysposobieniu,
Szanowni Państwo, osoba przyzna się do tego, a sąd
oceni, czy korzyść majątkowa czy też osobista, która została udzielona, rzeczywiście narusza interes
dziecka czy dobro dziecka, które jest najważniejsze
w tym przypadku. A dlaczego tak? Ano dlatego,
że w życiu może być taka sytuacja, że ktoś np. dał
pieniądze na pieluchy, na wózek. I jest pytanie: czy
jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to mamy tę osobę
pozbawiać prawa do tego, żeby zaadoptowała dziecko,
czy nie? W naszym przekonaniu najlepiej oceni to sąd
rodzinny. Jednak warunek jest 1: do czasu postanowienia… Oczywiście będziesz pouczony przez sąd,
i stąd są te zmiany w kodeksie dotyczącym procedury
cywilnej, już w wezwaniu ta osoba jest pouczona,
że jest taki przepis i że nie można tego robić, ale jeżeli
oświadczysz, że doszło do udzielenia takiej korzyści majątkowej czy osobistej, oceni to sąd rodzinny.
Jeżeli nastąpi to już po postanowieniu, to w moim
przekonaniu – no, jest to oczywiste – wyczerpane
zostaną znamiona tego przestępstwa. I to jest pierwsza sytuacja.
Druga sytuacja, Szanowni Państwo, to ta, kiedy
mamy do czynienia z uznaniem, czyli kwestią administracyjną. Otóż, tak jak już mówiłem, pojawia
się matka biologiczna, oświadcza, że mężczyzna jest
ojcem biologicznym, są świadomi tego, że tak nie jest,
że kłamią, kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje to oświadczenie i on właściwie nie ma żadnych
narzędzi, on nic nie może zrobić. Jeżeli ma jakieś
wątpliwości, to ewentualnie występuje do sądu rodzinnego, ale sprawa idzie do sądu rodzinnego, który
właściwie opiera się na tych samych dokumentach,
na tych samych dowodach i nic nie może zrobić, prak-

tycznie rzecz biorąc. O co chodzi z tym, żeby zablokować te adopcje nielegalne? O to, żeby to nie była
furtka np. dla tych, którzy po prostu są pedofilami,
są przestępcami. Bo przecież to jest prosty sposób na
to, żeby przestępca nabył prawa do danego dziecka.
Bardzo prosto to zrobić, Szanowni Państwo.
Przychodzi się do kierownika urzędu stanu cywilnego, osoba za pieniądze oświadcza: tak, to jest ojciec biologiczny, on mówi: tak, jestem ojcem biologicznym, po czym matka biologiczna w następnych
tygodniach zrzeka się władzy rodzicielskiej nad
dzieckiem, a prawa do dziecka ma osoba, która nic
wspólnego z tym dzieckiem nie ma, i ona wywozi to
dziecko za granicę. My to sprawdzaliśmy. Co dalej
się dzieje z tym dzieckiem? Kto tego dziecka szuka?
W jakich celach to dziecko jest wywożone?
Ja chciałbym tu też kategorycznie zaprotestować przeciwko stanowisku tych osób, które mówią:
a może tak jest lepiej, może trafi do lepszego środowiska, może do rodziny, która da mu ciepło, pieniądze.
Tak, może tak być, ale równie dobrze może trafić do
przestępcy. Nie będę rozwijał tego tematu, bo każdy
ma wyobraźnię i już sam sobie wyobrazi, co się może
dziać z tym dzieckiem.
My jako państwo nie możemy nie reagować
na to i stąd penalizujemy również tego typu sytuacje. Nie może być tego typu sytuacji i dlatego pojawiła się ta ustawa, która ma tylko kilka artykułów,
ma 4 artykuły, ale niezwykle ważne, bo chroniące
dobro dzieci. Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli
chodzi o procedurę cywilną, porusza kwestię dotyczącą pouczania w 2 przypadkach. Jeżeli jest adopcja, to już w wezwaniu poucza się o treści przepisu,
a jeżeli jest tzw. adopcja blankietowa, to przyjmuje
się po prostu takie oświadczenie do protokołu. Sąd
rodzinny je przyjmuje, jeżeli, krótko mówiąc, osoba
decyduje się na to, że oddaje dziecko do adopcji i nie
chce wiedzieć, do kogo to dziecko trafi – to jest jeden
z rodzajów adopcji.
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu
związane z omawianym punktem porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie?
Nie widzę chętnych, zatem bardzo dziękuję, Panie
Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michał Wójcik: Bardzo dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
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Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych
innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1321, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1321 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, senatora Kazimierza Wiatra, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie
Senatorowie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu dzisiejszym rozpatrzyła zawartą w druku nr 1321 ustawę o zmianie
ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych
innych ustaw. Jest to ustawa bardzo krótka, zawierająca 5 artykułów, z czego jeden dotyczy dnia wejścia
w życie – to jest 14 dni od dnia ogłoszenia.
Najważniejszą treścią tej ustawy jest wprowadzenie do ustawy o Polskiej Akademii Nauk zapisu, który
pozwala… czy też klasyfikuje wynagrodzenie zasadnicze pracowników naukowych w jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, określa jego wysokość,
mówiąc, że dla profesora jest to nie mniej niż 100%,
dla profesora instytutu – 83%, dla adiunkta – 73%,
a dla pozostałych – 50% wynagrodzenia określonego
w przepisach wydanych na podstawie stosownego
zapisu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. W ten
sposób pracownicy naukowi pracujący w Polskiej
Akademii Nauk zostają zrównani z pracownikami
pracującymi na uczelniach, których sytuacja została
już uregulowana w wymienionej przeze mnie ustawie
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Jednocześnie w kolejnych artykułach wprowadza się zapis o tym, że – mówię teraz potocznie,
kolokwialnie – pracowników naukowych Polskiej
Akademii Nauk oraz pracowników Sieci Badawczej
Łukasiewicz obejmuje się przywilejem uznania ich
pracy zawodowej za działalność twórczą o indywidualnym charakterze. W związku z tym będzie ona
objęta ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W ten sposób następuje tutaj wyrównanie różnic,
które były nieuzasadnione, które były zgłaszane przez
zainteresowanych. Wydaje się, że uporządkowanie
tych spraw jest bardzo potrzebne.
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Ustawa nie była kontrowersyjna, została przyjęta przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej jednomyślnie, o czym państwu w tej chwili sprawozdaję.
Bardzo proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Wiatr: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister nauki
i szkolnictwa wyższego.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Na posiedzeniu obecny jest podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan
Sebastian Skuza.
Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza: Panie
Marszałku, Wysoka Izbo, nie widzę konieczności
zabierania głosu.)
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie ma pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1318, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1318 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, senatora Jacka Włosowicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych…

Senator Sprawozdawca
Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu dzisiejszym 2 komisje, Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, omówiły przedstawioną ustawę.
Celem ustawy jest pełne i prawidłowe wdrożenie
do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 r.
Co ta nowelizacja wprowadza? Nastąpi otwarcie katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami wchodzącymi
w skład grupy, a także zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z tajemnicy dotyczącej
przekazania informacji jednostce analityki finansowej
lub innemu właściwemu organowi.
Ustawa przewiduje również dodanie przepisów
zapobiegających sytuacjom, w których osoby będące
beneficjentami rzeczywistymi pośredników w obrocie nieruchomościami, a także osoby zajmujące
kierownicze stanowiska w takich podmiotach byłyby
osobami karanymi.
Ustawa likwiduje lukę polegającą na nieuwzględnieniu w dotychczas obowiązującym systemie organu
uprawnionego do nałożenia kar administracyjnych na
instytucje, które zostały skontrolowane, oraz umożliwia wyznaczenie organu Krajowej Administracji
Skarbowej do wykonywania zadań związanych
z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych.
W trakcie posiedzenia komisji pan legislator omówił sytuację dotyczącą art. 57 i postawił pewne znaki zapytania. Na czym one polegały? Nowelizacja
art. 57 ustawy została dokonana poprawką wniesioną w Sejmie w trakcie drugiego czytania. Legislator
przedstawił analizę, z której wynika – to jest zgodne
z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – że
podstawowe treści, które ostatecznie znajdują się
w ustawie, powinny przebyć pełną drogę legislacyjną,
czyli 3 czytań, co jest zgodne z art. 118 i 119 konstytucji. Przedstawił on też uzasadnienie, z którego wynika,
że w tym przypadku ta pełna procedura 3 czytań nie
została spełniona, a ponadto zmiany wykroczyły poza
materię projektu, który został wniesiony do Sejmu.
Pan legislator podkreślił również, że w art. 57 ust. 3
wskazano jako termin wejścia w życie dzień następujący po ogłoszeniu ustawy. Oczywiście jest możliwość
prawna, że będzie to w dniu kolejnym, muszą jednak
być spełnione konkretne przesłanki. Pan legislator
uważa, że w tym momencie taka przesłanka nie występuje. Zaproponował w związku z tym poprawkę.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu i przystąpiliśmy
do głosowania. Ustawa jednogłośnie została przyjęta
bez poprawek.

Z takim również wnioskiem, o przyjęcie tej propozycji, obydwie połączone komisje zwracają się do
Senatu.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie.
Dziękuję Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Na posiedzeniu obecny jest podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów, pan Leszek Skiba.
Panie Ministrze? Nie? Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie.
Zatem otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz
niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1319, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1319 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, senatora Jacka Włosowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dzisiaj rano omówiła tę ustawę. Co ona wprowadza?
Implementuje do polskiego systemu 2 dokumenty.
Przede wszystkim wdraża dyrektywę Parlamentu
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(senator sprawozdawca J. Włosowicz)
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 r. w zakresie zachęcenia akcjonariuszy do długoterminowego
zaangażowania. Druga kwestia jest taka, że ustawa
ma służyć stosowaniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady z 2007 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym.
Jakie elementy wprowadza ta nowelizacja? Przede
wszystkim ma służyć ułatwieniu spółkom identyfikacji swoich akcjonariuszy, co umożliwi im bezpośrednią komunikację z akcjonariuszami, ułatwi akcjonariuszom wykonywanie swoich praw. Ustanawia
też jednolite wymogi przekazywania informacji dla
podmiotów świadczących usługi przechowywania
akcji lub prowadzenia rachunków papierów wartościowych, pochodzących zarówno z krajów Unii, jak
i z krajów trzecich. Ponadto nakłada na inwestorów
instytucjonalnych oraz podmioty zarządzające aktywami obowiązek opracowania i upubliczniania swojej
polityki zaangażowania w spółkę oraz obowiązek
informowania o sposobach realizacji tej polityki.
Mowa tam również o konieczności udzielania przez
podmioty zarządzające aktywami informacji, czy
i w jaki sposób podmiot ten działa w najlepszym długoterminowym interesie inwestora. Ustawa reguluje
także zasady działania tzw. doradców inwestorów
w związku z głosowaniem. Przyznaje też akcjonariuszom prawa do głosowania nad polityką wynagrodzeń spółki oraz nad okresowym sprawozdaniami
z realizacji tej polityki. Ponadto stanowi, że organem
właściwym dla celów nadzorowania przestrzegania
przepisów i wypełniania obowiązków określonych
w rozporządzeniu będzie KNF. To są te kwestie, które
zostają wprowadzone.
Na posiedzeniu komisji nie została przedstawiona opinia prawna. Pan legislator poinformował nas,
iż wczoraj ustawa ta została przyjęta przez Sejm
i ze względu na jej objętość, czyli 160 stron, nie było wystarczająco dużo czasu, by sformułować uwagi szczegółowe. Przystąpiliśmy do głosowania. Jednogłośnie
– były 3 głosy za – ustawa została poparta.
I z takim również wnioskiem Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych zwraca się do Wysokiego
Senatu.

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, Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Panie Marszałku.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Ponownie zapytuję pana ministra Leszka Skibę.
Nie? Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych.
Zatem otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Ogłaszam 5 minut przerwy. Musimy poczekać na
senatora sprawozdawcę.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 17
do godziny 14 minut 23)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych.
Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1326, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1326 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu dzisiejszym Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych rozpatrywała przedmiotową ustawę. Jest
to tzw. ustawa europejska, czyli wdrażamy w niej czy
implementujemy także przepisy Unii Europejskiej.
Ustawa ta przewiduje wiele działań, m.in. wprowadzenie nowego mechanizmu zapewniającego ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania zysków w ramach Unii
Europejskiej. Wprowadzamy tutaj także drogę sądową dla podatników.
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Ustawa ta nie budziła żadnych kontrowersji.
Jednomyślnie, jednogłośnie została przyjęta na posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nikt się nie zgłasza. Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister Tadeusz
Kościński, chciałby zabrać głos w tej sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Tadeusz Kościński: Nie.)
Rezygnuje.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1327, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1327 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji
Infrastruktury, a także Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Celem ustawy jest obniżenie stawek akcyzy w stosunku do samochodów osobowych o napędzie spalinowo-elektrycznym, tzw. hybrydowym.
Zgodnie z ustawą wysokość stawek podatku akcyzowego na samochody osobowe będzie uzależniona

od rodzaju napędu – napęd spalinowy lub napęd hybrydowy – oraz od pojemności silnika.
W przypadku samochodów o napędzie tradycyjnym, spalinowym, stawka akcyzy wynosić będzie, tak
jak dotychczas, 3,1% dla samochodów o pojemności
do 2 l, czyli do 2 tysięcy cm3, oraz 18,6% dla samochodów o pojemności powyżej 2 tysięcy cm3, czyli 2 l.
Będzie wprowadzona nowa stawka akcyzy, o połowę niższa, wynosząca 1,55% podstawy opodatkowania, która obejmie samochody o napędzie hybrydowym o pojemności silnika spalinowego 2 tysiące
cm3 lub niższej, w którym energia elektryczna nie jest
akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego
źródła zasilania, czyli tzw. samochody bez wtyczki.
A nowa stawka akcyzy, o połowę niższa, wynosząca 9,3% podstawy opodatkowania, obejmie samochody o napędzie hybrydowym o pojemności silnika
spalinowego w przedziale od 2 tysięcy cm3 do 3,5 tysiąca cm3, te, w których energia elektryczna nie jest
akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego
źródła zasilania, a także te, w których energia jest
akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego
źródła zasilania, więc tzw. samochody z wtyczką.
Ta niższa stawka akcyzy nie obejmuje pozostałych
samochodów osobowych o napędzie hybrydowym,
czyli samochodów o pojemności silnika spalinowego
powyżej 3,5 tysiąca cm3, ani samochodów o pojemności silnika spalinowego 2 tysiące cm3 lub mniejszej,
w których energia elektryczna jest akumulowana
przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.
Ta ostatnia kategoria samochodów, czyli o pojemności silnika do 2 tysięcy cm3, gdzie energia elektryczna jest akumulowana, tzw. samochody z wtyczką,
zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym
jest objęta całkowitym zwolnieniem z akcyzy do dnia
1 stycznia 2021 r., dlatego ta ustawa tego nie reguluje.
Ona ma na celu obniżenie akcyzy o połowę, a skoro
tutaj nie ma żadnej akcyzy, to ustawa nie dotyczy tej
kategorii samochodów.
Teraz tak: w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstanie przed dniem wejścia w życie ustawy,
będą stosowane przepisy dotychczasowe.
Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego
miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jest to tzw. projekt
sejmowy, czyli grupa posłów zgłosiła ten projekt.
Na posiedzeniu komisji byli przedstawiciele rządu
i przedstawiciel rządu stwierdził, że do tej ustawy nie
ma opinii. Po prostu rząd nie opiniował tej ustawy, ale
też – ja wyraźnie o to pytałem – nie jest tej ustawie
przeciwny.
Po dyskusji i po tym, jak Biuro Legislacyjne zgłosiło pewne uwagi… Również senator Peczkis zgłaszał uwagi dotyczące tego, że tworzy się furtkę dla
pewnych pojazdów, np. dla tych, w których silnik
hybrydowy, czyli ten elektryczny, może mieć dużo
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większą moc w stosunku do silnika spalinowego, że
mogą być jakieś luki, które ktoś może wykorzystać.
Ale po przeanalizowaniu sprawy zgłosiłem wniosek
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek i taki też wniosek został przyjęty, zdaje się, stosunkiem głosów 6:5,
w każdym razie nie było to jednogłośne.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, w imieniu
2 połączonych komisji zgłaszam wniosek o przyjęcie
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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 Dowhan. Proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję za głos.
Dlaczego 50%, a nie całkowicie, jeżeli mamy do
czynienia z odnawialnymi źródłami energii? Czy
może mi pan powiedzieć, jakie stawki akcyzowe
obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dlaczego 50%? Nie było to wprost powiedziane,
ale z informacji uzyskanej od ministerstwa w odpowiedzi na pytanie, które zadał senator, o to, jakie będzie uszczuplenie budżetu… Pan minister powiedział,
że dla budżetu będzie to prawdopodobnie neutralne,
ponieważ przy takim obniżeniu stawek po prostu więcej będzie sprowadzanych samochodów, w związku
z tym w ogóle z tytułu akcyzy tak z roku na rok…
tzn. akcyza z tytułu sprowadzania tych samochodów hybrydowych ma coraz większą wartość…
No, po prostu przychody budżetu państwa są coraz
większe. To ponad 2 miliardy do prawie 3 miliardów
zł, ostatnio było ok. 3 miliardów…
(Głos z sali: Czego? Akcyzy?)
…3 miliardów zł…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Akcyzy.)
Tak, akcyzy z tego tytułu.
W każdym razie po prostu ok. 1,5 miliarda zł byłoby z tytułu tej ulgi mniej, ale w związku z tym,
że na pewno będzie więcej tych samochodów, prawdopodobnie to się zniweluje i ta zmiana będzie obojętna dla budżetu. To znaczy takie są szacunki, bo to
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nie są dokładne dane, ale szacuje się, że zmiana dla
budżetu będzie obojętna.
I teraz, wprost odpowiadając na to pana pytanie,
powiem, że gdyby całkowicie się zwolniło te pojazdy
z akcyzy, uszczuplenie dla budżetu na pewno by wynosiło ok. 1,5 miliarda albo więcej. Prawdopodobnie
to jest powodem, że nie od razu całkowicie się zwalnia. Ja uważam, że im mniejszy podatek akcyzowy
od takich samochodów, tym lepiej. Może nie tyle się
zmniejsza ilość gazów cieplarnianych, bo przecież wytworzenie prądu też się wiąże z emisją dwutlenku węgla i innych gazów, ile na pewno się zmniejsza smog,
gdyż w miastach, w których jest dużo samochodów, po
prostu będzie mniej spalin i będzie czystsze powietrze.
Można powiedzieć, że to obniżenie podatku to jest
też taka jakby inwestycja w środowisko. Ja uważam,
że powinno się dążyć do tego, żeby w przyszłości
całkowicie ten podatek wyeliminować. Teraz jest też
dyskusja, czy państwo będzie promowało samochody
czysto elektryczne, czy właśnie samochody hybrydowe, czyli czy tzw. elektromobilność, czy samochody
hybrydowe. Ja osobiście uważam… No, hybryda mi
tak jakoś lepiej pasuje, ponieważ z samochodami elektrycznymi się wiąże to, że w tej chwili nie ma prostego sposobu na akumulowanie energii elektrycznej.
Nie ma takiej możliwości, żeby na dłuższy czas
i większą pojemność akumulować i to jest kłopotliwe,
bo czas ładowania akumulatorów po prostu powoduje, że nie można np. szybko ich naładować i jechać
dalej, a zasięg tych samochodów elektrycznych jest
ograniczony. Samochody hybrydowe nie mają takich
ograniczeń. Najważniejsze jest to, że jak w korkach
się jedzie w dużym mieście, można całkowicie wyłączyć silnik spalinowy i nie palić paliwa, tylko jechać
na silniku elektrycznym, a w trasie można jechać
na silniku spalinowym. To tyle, co mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister Tadeusz
Kościński, chce zabrać głos w tej sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Tadeusz Kościński: Dziękuję bardzo.)
Nie zabiera pan głosu.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Pytanie zadaje pan senator Dowhan.
Proszę pana ministra na trybunę.
Proszę, Panie Senatorze.
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Senator Robert Dowhan:
Dziękuje, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, takie pytanie: może pan powiedzieć, jakie dokładnie były wpływy z akcyzy od
samochodów powyżej 2 tysięcy cm3? To jest moje
pierwsze pytanie.
Drugie moje pytanie: dlaczego nie idzie się drogą
odstąpienia od akcyzy? Ona nie obowiązuje w większości krajów ościennych czy we wszystkich, a jeśli
występuje, to w bardzo znikomym wymiarze, i dlatego dużo samochodów jest rejestrowanych po prostu za
granicą, bo w ten sposób omija się koszty, i to czasami
niemałe, rejestracji u nas.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Tadeusz Kościński:
Dziękuję.
Odpowiedź, jakie dokładnie są wpływy z akcyzy,
dam panu na piśmie, bo nie podam takiej informacji
z głowy.
A co do rejestracji, jeśli dobrze rozumiem… Gdy
się zarejestruje auto w Polsce, to tutaj trzeba zapłacić
akcyzę, więc taki ktoś raptem kilka tygodni czy miesięcy może używać auta w Polsce bez rejestracji. A więc
ta akcyza tak czy tak, wcześniej czy później, będzie
w Polsce. Nie wiem, czy dobrze pana zrozumiałem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane
przez pana senatora Dowhana.
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisał się pan senator Dowhan.
Proszę o zabranie głosu.

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Temat akcyzy jest już po raz kolejny wałkowany.
2 lata temu było blisko zmiany przepisów dotyczących
akcyzy, a to jest przecież nieunormowane od wielu
lat. Tak naprawdę akcyzę – według moich informacji, pan minister może zaprzeczyć – wprowadzono,
kiedy Daewoo weszło do Polski, a więc lata świetlne
temu, można powiedzieć, a zrobiono to tylko dlatego,
że Daewoo chciało mieć patent, wyłączność na produkcję swoich samochodów, chciało w jakiś sposób
ograniczyć napływ innych samochodów z zewnątrz.

Ta akcyza przetrwała do dzisiaj i jest ona najwyższa,
jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej. Nie znam dokładnych danych, ale wiem, że w Unii akcyza w ogóle
nie występuje, a jeżeli występuje, to w innym podatku. Tak jak mówię, 2 lata temu było blisko zmiany
przepisów. Szkoda, że nie ma na sali pana senatora
Peczkisa, bo wiem, że on to pilotował.
Ja myślę, że powinniśmy pójść w całkiem innym
kierunku, bo tu nie chodzi o to, żeby te samochody
były drogie. Trzeba pamiętać, że państwo zarabia
nie tylko na akcyzie, zarabia też na VAT, zarabia też
na podatkach płaconych przez dilerów, płaconych
w zakresie różnego rodzaju usług związanych z komunikacją, więc przychody z tego tytułu są duże.
Ta liczba, te 3 miliardy podane przez pana senatora sprawozdawcę, coś mi nie za bardzo pasuje. Nie
wierzę, żeby takie były wpływy z akcyzy, w takiej
wysokości, ale nie chcę się kłócić.
Zadałem też pytanie związane z rejestracją samochodów poza granicami kraju. Dzisiaj, kiedy mamy
wolność gospodarczą, dużo firm z tego korzysta, więc
widzimy na ulicach polskich miast samochody z rejestracjami z Niemiec, gdzie ta akcyza nie występuje,
a można odliczyć sobie podatek VAT, który jest tam
zdecydowanie niższy. A ostatnio bardzo modne jest
przecież rejestrowanie podmiotów gospodarczych
i samochodów na Słowacji i w Czechach. Myślę,
że Ministerstwo Finansów powinno to zauważyć.
To tak jak… Przez wiele lat była nagłaśniana sprawa tych maszyn grających, rozlokowanych po stacjach benzynowych i wszelkiego rodzaju piwnicach.
Z jednej strony ludzie tam grali, nie płacąc podatku
na rzecz państwa, a z drugiej strony były gry internetowe – przez to, że nie zostały zablokowane te strony, pieniądze wypływały, bo była swoboda płacenia
kartami. Wiem, że to już mamy za sobą, to jest jeden
z dużych sukcesów, że to udało się ograniczyć.
Nie do końca rozumiem to obniżenie akcyzy
o 50%. Wpływa projekt poselski, jest obniżka o 50%.
To co to ma spowodować? Że nagle samochody zaczną być sprzedawane czy kupowane w innej formie
niż do tej pory? I tak ta akcyza 9,3% plus ograniczenie przez państwa, wydaje mi się, dobrych zapisów, które do tej pory funkcjonowały, jeżeli chodzi
o przedsiębiorców i zakup samochodów osobowych,
ograniczenie do 150 tysięcy możliwości odpisania
tego i wrzucenia w koszty działalności, to trochę…
To jest bardzo niesprawiedliwe i to rodzi wszelkiego
rodzaju kombinacje związane właśnie z nabywaniem
samochodów przez firmy. Mamy bardzo wysokie
koszty: 23% podatku, którego nie możemy odliczyć,
no i było 18,6% akcyzy do tej pory.
Ja bym poszedł w kierunku… Jeżeli mamy dbać
o ekologię, to bym poszedł w takim kierunku, żeby
akcyzę czy inne opłaty związane z ekologią nałożyć na samochody, które są ściągane do Polski i nie
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spełniają jakichś tam norm, które są co chwila podnoszone, a nie w kierunku obciążania nowoczesnych
samochodów, które są zasilane z innych źródeł, źródeł
odnawialnych, tak jak chociażby samochody hybrydowe, elektryczne, a może za chwilę pojawią się takie
na baterie słoneczne. A więc choć z jednej strony
to jednorazowe zrobienie ukłonu w postaci obniżenia
akcyzy o 50% uważam za dobry ruch, to jest to ruch
niewystarczający. I nie wiem, czemu on ma służyć,
bo trzeba pochylić się nad akcyzą, nad samochodami,
nad ekologią w szerszym zakresie. To nie może być takie działanie jak dzisiaj, że pan minister reprezentuje
tylko stronę rządową, a strona rządowa nie dodała do
tego żadnego projektu, nie ma tu też strony poselskiej,
która wprowadziła ten projekt na ostatnie posiedzenie
Sejmu, choć mieliśmy na to 4 lata.
Problem ekologii i samochodów jest szerokim problemem, szczególnie że mamy dzisiaj bardzo dużą
konkurencję, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ja bym
optował więc za tym, aby ministerstwo przyjrzało
się temu, jakie rozwiązania są w innych krajach, tak
by po prostu znaleźć złoty środek i zastosować to
też w Polsce. Nie będzie się wtedy męczyć Polaków
ciągłymi zmianami, bo ja… Pan minister jest młodym
człowiekiem, ale ja pamiętam, jak samochody można było sprowadzać na kilogramy, a później trzeba
było męczyć Polaków – bo trzeba było wymontować przednią czy tylną oś napędową, czyli rozkręcić
kawałek zawieszenia, i wtedy był to tzw. składak
i można było… A wiadomo, że każdy chciał kupić
taniej i zaoszczędzić. Tak więc Polacy po rowach,
po lasach, rozkręcali te samochody, by następnie za
granicą je skręcać. Później były jakieś dziwne kratki
wprowadzone w przypadku samochodów osobowych.
Sam w swojej firmie miałem kilka takich ciężarowych samochodów cinquecento, to były cinquecento ciężarowe z kratką z tyłu, bo można było w nich
oddzielić pakę. No, śmiesznie to wyglądało. Ciągle
jednak było poszukiwanie dobrych rozwiązań z jednej
i z drugiej strony. W przypadku przedsiębiorców takie
samochody służyły dla przedstawicieli i wtedy można
było odliczyć podatek, zaliczyć to wszystko do kosztów… Ale śmiesznie to wyglądało z zewnątrz. Później
pojawił się wzór Lisaka, były konieczne wyliczenia
i znowu producenci siadali i zmieniali parametry samochodów, żeby to wszystko dopasować.
Ja myślę, że proste rozwiązania są najlepsze, proste
rozwiązania polegające na daniu możliwości odliczenia, rejestracji… na daniu ulg na ekologię, ulg
związanych z odnawialnymi źródłami energii, jeżeli chodzi o samochody i o pakiety bezpieczeństwa,
które w samochodach się znajdują. I myślę, że to są
argumenty, które powinni państwo rozważyć w ministerstwie, żeby ludzie kupujący samochody taniej,
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wiedzieli, że właśnie są proekologiczni, że otrzymują
dobre rozwiązania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
To są dzisiaj podstawowe nurty, w tym kierunku powinno się pójść, a nie w kierunku jednorazowego
obniżenia akcyzy o 50%. I tak zostawia się ją bardzo
wysoką, bo na poziomie ok. 10%, a tyle, zdaje mi się,
nie ma w żadnym państwie europejskim. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa jeszcze pragnie zabrać głos
w dyskusji? Nikt się nie zgłasza.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosunkować do wypowiedzi pana senatora? Nie. Dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1323, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1323 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią
senator Dorotę Czudowską, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z obrad
Komisji Zdrowia, które odbyły się dzisiaj w godzinach porannych. Pracowaliśmy nad ustawą o zmianie
ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Jest to nowelizacja ustawy z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia. Chodzi o wyłączenie spod jej uregulowań osób wykonujących zawody
medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu
specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.
W ustawie zasadniczej, tj. tej z 2017 r., uchylono
zapis ust. 2 w art. 1. Celem uchylenia tego przepisu jest umożliwienie osobom wykonującym zawody
medyczne – a więc lekarzom, ale także pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym – uzyskanie tytułu specjalisty
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie
zdrowia. Uzyskanie tytułu specjalisty w niektórych
dziedzinach obecnie nie może być dla nich dostępne.
Przeszkodę stanowi właśnie brak określonej dziedziny w uregulowaniach prawnych dotyczących
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specjalizacji lub też brak jednostki akredytowanej
do przeprowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
Z uzasadnienia ustawy wynika, że dotyczy to takich specjalizacji, jak np. psychoterapia dzieci i młodzieży, a także psychoseksuologia – katalog dziedzin określonych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów nie zawiera dla nich takiej dziedziny
specjalizacji.
Odbyła się krótka dyskusja na temat tej ustawy.
Pani minister dopowiedziała, że od wielu lat były
sygnały z różnych środowisk, że brak dostępu do
świadczeń udzielanych przez specjalistów, których
tu wymieniłam, brak kadr medycznych stwarza pilną konieczność stworzenia dodatkowych regulacji,
tak żeby można było się specjalizować, mogłabym
powiedzieć tak troszkę kolokwialnie, taką szybszą
ścieżką, żeby był lepszy dostęp do świadczeń z tej
dziedziny i żeby można było pacjentom i potrzebującym udzielać ich znacznie więcej.
W komisji przyjęliśmy tę ustawę bez poprawek.
Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Nie budzi ona zastrzeżeń legislacyjnych. Może warto dodać, że w Sejmie została przyjęta większością
423 głosów przy 2 głosach przeciw, 3 posłów wstrzymało się od głosu.
W imieniu senackiej Komisji Zdrowia proszę
Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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 Radziwiłł, proszę bardzo.
(Senator Konstanty Radziwiłł: W dyskusji.)
Aha, w dyskusji.
Chętnych do zadawania pytań nie ma.
Dziękuję pani senator za sprawozdanie.
(Senator Dorota Czudowska: Dziękuję bardzo,
dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony pan minister
zdrowia.
Czy przedstawiciel rządu, pani minister Józefa
Szczurek-Żelazko, pragnie zabrać głos w tej sprawie?
Nie. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie pani minister? Nikt się nie zgłasza. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Głos zabierze pan senator Radziwiłł. Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Proszę o cierpliwość, ja chciałbym tylko powiedzieć, że ustawa jest dobra i w jakimś sensie sankcjonuje pewną rzeczywistość, rzeczywistość bardziej
skomplikowaną niż wynikająca z dotychczasowych
przepisów, mianowicie taką, że wielu lekarzy, wiele
pielęgniarek, położnych, wielu farmaceutów, fizjoterapeutów i innych przedstawicieli zawodów medycznych pracuje obecnie w dziedzinach, których
przepisy zawodowe przypisane tym właśnie zawodom
nie przewidują, np. w szeroko rozumianej psychiatrii,
psychoterapii, ale także w fizyce medycznej, inżynierii medycznej, przemyśle farmaceutycznym, a to są
wszystko właśnie takie kierunki specjalizacji, które
przewidują przepisy wykonawcze do ustawy matki,
którą dzisiaj zmieniamy. Umożliwienie takiego formalnego, państwowego potwierdzenia kwalifikacji
faktycznie posiadanych przez tych profesjonalistów,
a przypominam, że certyfikaty w tym zakresie wydaje Centrum Egzaminów Medycznych, jest dobre.
To porządkuje także w pewnym sensie sytuację, jeżeli chodzi o standardy, wymagania np. Narodowego
Funduszu Zdrowia w stosunku do świadczeniodawców, którzy legitymują się pracą osób wykonujących
obecnie pewne czynności tak trochę nieformalnie.
A więc ta regulacja jest ze wszystkich miar pożądana.
Dobrze również, że te osoby, które chciałyby potwierdzić swoje umiejętności właśnie takim certyfikatem,
taką specjalizacją, nie będą musiały odbywać pełnego
kursu kształcenia, tylko będzie istniała możliwość
uznania dotychczasowego dorobku zawodowego czy
naukowego w tym zakresie. W ten sposób te osoby
szybciej będą mogły podejść do egzaminu i zdobyć
certyfikat.
Ponieważ nie wykorzystałem całego czasu, Panie
Marszałku, to chciałbym, korzystając z tego, że są
to moje ostatnie dni w tej Izbie, przekazać bardzo
serdeczne podziękowania na ręce pana marszałka
‒ całemu Prezydium Senatu; na ręce pani minister
– Ministerstwu Zdrowia, a także obecnym tutaj pracownikom Kancelarii Senatu. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Senatu. Obecnym
na sali senatorom chciałbym podziękować za współpracę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są dalsze zgłoszenia do dyskusji? Nikt się
nie zgłasza.
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Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy ‒ Prawo oświatowe oraz niektórych innych
ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1322, a sprawozdanie komisji ‒ w druku nr 1322 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora Józefa Zająca,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Józef Zając:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie
Senatorowie!
W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej chciałbym przedstawić ustawę o zmianie
ustawy ‒ Prawo oświatowe oraz niektórych innych
ustaw.
Ta ustawa przewiduje wprowadzenie do systemu prawa przepisów określających kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, kosztów,
które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci
niepełnosprawne lub inne uprawnione do szkoły lub
przedszkola. Efektem przedstawionej ustawy jest urealnienie kwoty. Kwota ta jest wyrażona w propozycji
ustawy wzorem matematycznym, całkiem dobrze
skonstruowanym. Proponuje się, aby formuła ta była
zawarta w ustawie.
Efektem przedstawionej ustawy będzie kwota,
o której powiedziałem, zwracana przez jednostkę
samorządu terytorialnego rodzicom w związku z ponoszonymi kosztami dowożenia dziecka do szkoły.
W ten sposób zrealizowane będzie postanowienie
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października
2017 r.
W związku z tym wnoszę o przyjęcie jednolitego,
załączonego tekstu ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo
oświatowe, zawartego w druku nr 761 S, oraz projektu
uchwały w sprawie wniesienia pod głosowanie…
To znaczy w imieniu połączonych komisji wnoszę
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca zapytania do senatora sprawozdawcy.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister edukacji narodowej.
Czy przedstawiciel rządu, pani minister Marzena
Machałek, chce zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
Informuję państwa senatorów, że nikt się nie zapisał do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych
ustaw.
Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1316, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1316 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji
Infrastruktury, pana senatora Roberta Gawła, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie z dzisiejszego posiedzenia komisji.
Na posiedzeniu był obecny pan Karol Okoński,
sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, który
przedstawił założenia ustawy w 3 punktach.
Po pierwsze, chodzi o stworzenie systemu rejestrów
państwowych, a więc formy ewidencji. Wprowadzenie
systemu ma skutkować rozwiązaniem problemu, jakim
jest występowanie niezgodności tożsamości danych
przetwarzanych w różnych rejestrach publicznych.
Po drugie, ustawa wprowadza podstawę prawną
do funkcjonowania rejestru danych kontaktowych
osób fizycznych będącego elektronicznym odpowiednikiem książek telefonicznych.
Po trzecie, chodzi o stworzenie podstawy prawnej
dla udostępnienia dedykowanej usługi elektronicznej
pozwalającej obywatelom na samodzielne pobranie
odpisu aktu stanu cywilnego w postaci elektronicznej
bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego.
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85. posiedzenie Senatu w dniu 17 października 2019 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

(senator sprawozdawca R. Gaweł)
Senatorowie nie brali udziału w dyskusji.
Legislator miał parę drobnych uwag legislacyjnych.
Dwie poprawki zostały odrzucone. Całość ustawy
komisja senacka jednogłośnie rekomenduje do przyjęcia. To tyle.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku, ja chciałbym tylko podziękować
wszystkim paniom i panom senatorom za 4-letnią
współpracę – oczywiście dziękuję też pracownikom
Kancelarii Senatu – i życzyć tym, którzy dostali się
do Senatu i będą tu w następnej kadencji, żeby potrafili ze sobą współpracować oraz żeby Senat potrafił
zachować umiar i opanowanie, które jest przypisane
tej Izbie na wieki wieków. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister cyfryzacji.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister Karol
Okoński, chce zabrać głos w sprawie prezentowanej
ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol
Okoński: Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy są takie pytania? Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś zapisał się do dyskusji? Nikt nie zgłosił
się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1332, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1332 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Władysława Komarnickiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Był to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo własności przemysłowej.
Zgodnie z uzasadnieniem ustawa dotyczy wyeliminowania wskazanych przez środowiska związane z własnością przemysłową błędów w zakresie
implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw własności intelektualnej oraz dostosowania do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium 5 października
1973 r., i Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie w dniu 19 czerwca 1970 r.
Jeżeli państwo pozwolą, to przedstawię kalendarium.
9 lipca projekt wpłynął do Sejmu. 17 lipca skierowano go do pierwszego czytania na posiedzeniu
Sejmu. 11 września było pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu. 15 października było sprawozdanie komisji. Sprawozdawcą był, przypominam, poseł Jerzy
Meysztowicz. 16 października było drugie czytanie
w Sejmie, tego samego 16 października na osiemdziesiątym szóstym posiedzeniu było głosowanie nad
projektem ustawy.
Ustawa trafiła do nas w dniu 17 października 2019 r. i na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie wszyscy
głosowali za przyjęciem ustawy bez poprawek.
Bardzo dziękuję za krótką, ale bardzo rzeczową
dyskusję z panem ministrem, która odbyła się na posiedzeniu w kwestii tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Sprawozdawca Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister przedsiębiorczości i technologii.
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Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

(wicemarszałek M. Seweryński)
Czy przedstawiciel rządu, pan minister Marcin
Ociepa, pragnie zabrać głos w tej sprawie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa: Ja jestem do
dyspozycji.)
Jest z nami obecna także prezes Urzędu Patentowego, pani minister Edyta Demby-Siwek.
Czy chce pani zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli
nie, to dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu.
Czy są takie pytania? Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1324, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1324 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz
Komisji Infrastruktury, panią senator Jadwigę
Rotnicką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa, która wpłynęła wczoraj do Senatu, dzisiaj
była procedowana na posiedzeniu wspólnym Komisji
Środowiska i Komisji Infrastruktury.
To jest ustawa, która w zasadzie powinna być
przyjmowana po przyjęciu ustawy, którą będzie referował kolega Hamerski, bowiem najpierw musimy
przyjąć tę dyrektywę, a potem konsekwencje, jakie
z tej dyrektywy wypływają. Ale myślę, że będziemy
zgodni i nie będzie niestosowne, jeżeli bardzo krótko
przedstawię tę ustawę.
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim zmienia wcześniejszą ustawę
i precyzuje pewne zapisy. Mianowicie wprowadza
nową definicję zanieczyszczenia, wprowadza zakaz
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zrzutu wód nieoczyszczonych, wód balastowych, jakichś osadów, chyba że one będą oczyszczone, ale
w takim przypadku ta ustawa też precyzuje, jak powinno się z nimi postępować. Wprowadza określenie
rodzaju dokumentów, które upoważniają do zwolnienia statków od wykonywania niektórych czynności,
które ta ustawa precyzuje. Dopuszczalna jest kontrola
statków przez Państwową Inspekcję Sanitarną, iżby
nie było wprowadzanych do wód morskich nie tylko
zanieczyszczeń fizycznych, mechanicznych, ale także
biologicznych. No i wreszcie ustawa precyzuje kary
za nieprzestrzeganie określonych przepisów.
Ustawa ma wejść w życie z początkiem nadchodzącego roku, z wyjątkiem 2 paragrafów, które wchodzą nieco później, ostatni chyba w marcu.
Komisja po bardzo krótkiej dyskusji podjęła jednogłośnie decyzję o przekazaniu ustawy bez poprawek na forum Senatu i wnosi o przyjęcie tejże ustawy.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy są takie pytania? Nikt z państwa się nie zgłosił.
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Czy pani minister Anna Moskwa chce zabrać głos
w sprawie tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: Nie.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Ogłaszam przerwę w obradach do jutra, do godziny 9.00 rano.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 15 minut 16)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)
(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałek Maria
Koc oraz marszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy
stole prezydialnym.
Informuję, że w dniu 27 czerwca 2019 r. przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przekazała Senatowi sprawozdanie
z działalności regionalnych izb obrachunkowych
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. Zawarte jest ono w druku nr 1216.
W dniu 3 lipca 2019 r. skierowano sprawozdanie do
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej. Komisja na posiedzeniu w dniu 9 lipca
2019 r. zapoznała się ze sprawozdaniem i poinformowała mnie o tym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego drugiego porządku obrad…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc
i proszę o ciszę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego drugiego porządku obrad: drugie czytanie
projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego.
Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Są dzisiaj z nami pan dr Jan Parys, współpracownik ojca Józefa Marii Bocheńskiego, pani Martyna
Bilińska-Parys, ojcowie Mirosław Sander, przeor,
dominikanin, i Jarosław Krawiec, również dominikanin. Wszystkich państwa i całą delegację witam
bardzo serdecznie.
(Oklaski)
Szanowni Państwo, przypominam, że projekt
uchwały został wniesiony przez grupę senatorów
i zawarty jest w druku nr 1310, a sprawozdanie
– w druku nr 1310 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Stanisława Gogacza, o przedstawienie
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Przypadł mi zaszczyt i honor przedstawienia sprawozdania Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca
Józefa Marii Bocheńskiego – druk senacki nr 1310 S.
Marszałek Senatu w dniu 24 września 2019 r. skierował do Komisji Ustawodawczej projekt uchwały
w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca
Józefa Marii Bocheńskiego w celu rozpatrzenia go
w pierwszym czytaniu. Komisja na posiedzeniu
w dniu 25 września 2019 r. rozpatrzyła w pierwszym
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego
projektu uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa
Marii Bocheńskiego.
W dniu 8 lutego 2020 roku przypada 25. rocznica
śmierci Ojca Józefa Marii Bocheńskiego.
Wśród polskich uczonych zajmuje On miejsce wyjątkowe. Reprezentuje najważniejszą polską szkołę
filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską.
Urodził się 30 sierpnia 1902 roku w Czuszowie.
Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie, ekonomię na Uniwersytecie w Poznaniu,
filozofię we Fryburgu, teologię w Rzymie. W 1926
roku wstąpił do seminarium, a potem do Zakonu
Kaznodziejskiego św. Dominika. W latach 1934–1940
był profesorem logiki w Angelicum w Rzymie.
Habilitował się z logiki w roku 1938 na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Od 1945 roku był profesorem na
Uniwersytecie we Fryburgu, na którym w okresie
1964–1966 pełnił urząd rektora.
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

(senator sprawozdawca S. Gogacz)
Walczył podczas wojen w 1920 i 1939 roku.
W stopniu podpułkownika służył jako kapelan
w II Korpusie gen. Władysława Andersa («De virtute
militari. Zarys etyki wojskowej», Kraków 1993). Brał
udział w bitwie o Monte Cassino.
Po wojnie o. Bocheński pozostał na emigracji.
Jest znany w świecie jako zwolennik filozofii analitycznej. Podejmował próby modernizacji tomizmu
za pomocą logiki formalnej («Logika religii»,
Warszawa 1990, «Istota i istnienie Boga», 1993). Jego
prace zostały opublikowane w ponadmilionowym
nakładzie w wielu krajach, co jest bardzo rzadkie
w przypadku filozofów.
Osobną częścią dorobku o. Bocheńskiego są naukowe analizy marksizmu-leninizmu («Lewica, religia, sowietologia», Warszawa 1996). Na Zachodzie
był uważany za głównego znawcę filozoficznych problemów marksizmu, był także założycielem Instytutu
Europy Wschodniej oraz wydawcą ponad 50 tomów
monografii w serii «Sovietica», a także 35 roczników
kwartalnika «Studies in Soviet Thought». Bibliografia
prac o. Bocheńskiego obejmuje ponad 100 publikacji
książkowych, z których ponad 20 przetłumaczono na
język polski.
Całe życie bronił prawd wiary, praw logiki oraz
wspierał Polaków walczących o wolność.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok
2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego,
by w 25. rocznicę śmierci oddać hołd temu wybitnemu
naukowcowi, kapłanowi i patriocie.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.
Chciałbym zwrócić się do państwa senatorów, do
Wysokiej Izby, o przyjęcie zaproponowanej uchwały
ustanawiającej rok 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii
Bocheńskiego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do
ich reprezentowania pana senatora Jana Żaryna.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie pytanie zadać? Nie.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zamykam dyskusję.
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Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem
Ojca Józefa Marii Bocheńskiego.
Kto z państwa jest za?
(Rozmowy z sali)
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 58 senatorów, 57 – za, głosów przeciw nie było, 1 senator wstrzymał się od głosu.
(Głosowanie nr 56)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego. (Oklaski)
Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Gratuluję inicjatorom, gratuluję wnioskodawcom.
Szanowni Państwo, przyszły rok będziemy obchodzić jako Rok Ojca Józefa Marii Bocheńskiego
dzięki państwa decyzji, decyzji Wysokiego Senatu.
Bardzo dziękuję gościom, którzy towarzyszyli
nam w trakcie głosowania. Dziękuję państwu bardzo
serdecznie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego trzeciego porządku obrad: drugie czytanie
projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Świętego Jana Pawła II.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 1311,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1311 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca
Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam honor i przyjemność przedstawić państwu
sprawozdanie Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustanowienia roku 2020
Rokiem Świętego Jana Pawła II ‒ jednej z najważniejszych, najwybitniejszych postaci, które przewinęły
się przez dzieje Polski, a zapewne najwybitniejszej
w wieku XX.
Przypomnę tylko, że także Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał w stosownej uchwale tego samego
zapisu, ustanawiając rok 2020 Rokiem Świętego Jana
Pawła II.
Okoliczność jest oczywista ‒ 100-lecie urodzin
świętego papieża. Bardzo wiele instytucji, zarówno państwowych, jak i kościelnych, przygotowuje się do obchodów Roku Świętego Jana Pawła II,
także Stolica Apostolska. Będzie to na pewno rok
papieża widoczny we wszystkich częściach świata.
Wydaje się dość oczywiste, że także my jako Senat
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powinniśmy wpisać się w ten ciąg spodziewanych
wydarzeń celebrujących postać św. Jana Pawła II.
Projekt uchwały brzmi następująco… Bardzo państwa proszę o ewentualną uwagę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo państwa proszę o ciszę! Szanowni Państwo, proszę o uwagę.)
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego
Jana Pawła II.
18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach Karol
Wojtyła – metropolita krakowski, kardynał, Ojciec
Święty, św. Jan Paweł II. Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom
pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby: «Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie – trudno inaczej! – mówił – (…)
zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język – (…) to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów
i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła».
Jego wybór na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r., a następnie I Pielgrzymka do Ojczyzny
z czerwca 1979 r. stanowiły przełom w dziejach narodu zmierzającego ze stanu niewoli ku wolności. Papież
wyzwolił w nas energię prowadzącą do powstania
w sierpniu 1980 r. wielkiego ruchu „Solidarność”,
a kolejne pielgrzymki z 1983 i 1987 r. stanowiły
kamienie milowe prowadzące ku odzyskaniu przez
Polskę niepodległości – wbrew rządzącym wówczas
komunistom. Jako papież Słowianin od początku
swego pontyfikatu Jan Paweł II dopominał się o prawo narodów ujarzmionych przez Związek Sowiecki
do wolności, głosząc to, stał się jednym z głównych
architektów przełomu 1989 r., kiedy to po upadku
żelaznej kurtyny zaczęły powstawać niepodległe państwa w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Po 1989 r. św. Jan Paweł II kontynuował wielką
ewangelizację wolnych ludzi, uczył Polaków i społeczność całego świata, by nie zaprzepaścili wolności, a oparli swe życie na wartościach podtrzymujących rodzinę oraz prawa człowieka, w tym prawo
do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosił
cywilizację życia, przeciwstawiając ją cywilizacji
śmierci, widząc zagrażające ludzkości, a rozszerzające się po świecie ideologie wrogie człowiekowi.
Papież stał się także orędownikiem dialogu między
wyznawcami wszystkich religii, a także stałym
pielgrzymem odwiedzającym ludzi w odległych zakątkach świata, papieżem bliskim drugiemu człowiekowi. W trakcie swego pontyfikatu odwiedził
129 krajów. Beatyfikował 1340 osób, kanonizował
483, w tym św. Faustynę Kowalską, orędowniczkę
Bożego Miłosierdzia. Dialog z człowiekiem pro-

wadził także za pośrednictwem licznych encyklik.
Jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor,
miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki,
kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym
nauczaniem, jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór,
do młodego pokolenia, które darzyło go wyjątkową miłością. Ustanowił Światowe Dni Młodzieży.
Młodzi obywatele świata towarzyszyli mu także
w ostatnich chwilach ziemskiego życia: «Szukałem
was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam
dziękuję» – mówił na łożu śmierci.
13 maja 1981 r. papież został ciężko ranny w wyniku zamachu, którego dokonał turecki terrorysta;
do dziś nie zostali osądzeni zleceniodawcy tej zbrodni. Papieża – jak sam mówił – uratowała Matka Boża.
Umierał w 2005 r. po jednym z najdłuższych pontyfikatów, pokazując wartość i godność życia w cierpieniu i w starości. Zmarł 2 kwietnia 2005 r., w sobotę,
o godzinie 21.37. Podczas rzymskich uroczystości
pogrzebowych 8 kwietnia 2005 r. żegnały go miliony wiernych, w tym kilkaset tysięcy Polaków,
200 delegacji państwowych, królowie i szefowie rządów, przedstawiciele najważniejszych religii świata. Miliony wiernych gromadziło się w kościołach
na całym świecie, śledziło uroczystości pogrzebowe w telewizji, gromadzono się na placach, żegnano
papieża powszechną modlitwą. Jan Paweł II został
beatyfikowany 1 maja 2011 r., a 27 kwietnia 2014 r.
został kanonizowany. Św. Jan Paweł II odszedł do
Domu Ojca, ale, jak wierzymy, wstawia się codziennie za nami i błogosławi z nieba, przypominając nam
swoje przesłanie: «Nie lękajcie się!».
Wdzięczny za dar pontyfikatu papieża Polaka
Senat Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji wnosi o ustanowienie roku 2020 Rokiem Świętego Jana
Pawła II.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.
Tak brzmi treść tej uchwały. Wydaje się, że to jest
oczywiste, więc nie powinienem nawet tego mówić,
ale oczywiście powiem, że Komisja Ustawodawcza
przyjęła ten tekst po poprawkach jednomyślnie, jednogłośnie. Wydaje się, że nie ma alternatywy dla takiego głosowania także w Wysokiej Izbie. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców, którym jest również pan senator Jan Żaryn.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie pytanie zadać? Nie widzę chętnych.
Dziękuję.
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Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa do dyskusji się nie
zapisał.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone
razem z innymi głosowaniami.
Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego czwartego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku
2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony
przez grupę senatorów.
Projekt zawarty jest w druku nr 1312, a sprawozdanie – w druku nr 1312 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania
komisji o projekcie uchwały.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tym razem przedstawię sprawozdanie Komisji
Ustawodawczej, która zebrała się na posiedzeniu
25 września 2019 r. i rozpatrzyła w pierwszym
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców
projekt uchwały dotyczący ustanowienia roku 2020
Rokiem Bitwy Warszawskiej. Oczywiście bardzo
proszę w imieniu Komisji Ustawodawczej, która
jednomyślnie ten załączony projekt uchwały przyjęła, o jego przyjęcie także na naszym obecnym
posiedzeniu.
Projekt dotyczy wydarzenia, które w roku 2020
będzie bez wątpienia celebrowane przez wszystkie
najważniejsze instytucje państwa polskiego, zarówno przez kancelarie prezydenta, Sejmu i Senatu, jak
i przez rząd Polski. Bez wątpienia będzie także celebrowane przez Muzeum Wojska Polskiego na terenie bitwy warszawskiej, w Ossowie, w Radzyminie,
w wielu innych miejscach. Jak łatwo się domyślić,
Rok Bitwy Warszawskiej będzie wydarzeniem, które powinno niejako przekroczyć granice państwa
polskiego, ponieważ zwycięzcy bitwy, czyli Polacy,
jak wiemy – nie jest to slogan, tylko rzeczywistość
historyczna – uratowali Europę przed zalewem bolszewizmu. Stąd wydaje się, że niewątpliwie i my,
jako Senat, powinniśmy widzieć rzeczywistość roku
2020 w perspektywie obchodów stulecia bitwy warszawskiej.
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Treść projektowanej uchwały jest następująca.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy
Warszawskiej.
Odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo
walczyć o swój kształt terytorialny. Walce o granice na
wszystkich frontach towarzyszyła także wojna z wrogiem, który zamierzał odebrać nam nie tylko terytoria
polskie, ale także wolność i niepodległość. Latem
1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po
123 latach niewoli państwowości. W sierpniu 1920 r.
na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która
przeszła do historii jako «cud nad Wisłą» i «18. przełomowa bitwa w historii świata». Bolszewicka Rosja,
i jej wielomilionowa armia, natarła na Polskę, by «po
trupie pańskiej Polski» narzucić Europie ideologię
i praktykę komunizmu. Zdobycie polskiej stolicy
miało stanowić kolejny etap rewolucji permanentnej,
która miała objąć cały Stary Kontynent.
Naczelny Wódz Józef Piłsudski, szef sztabu
Wojska Polskiego gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski,
dowódca Armii Ochotniczej gen. Józef Haller, oficerowie i żołnierze wspierani przez cywilne władze
państwa na czele z premierem Wincentym Witosem
oraz Radą Obrony Państwa, ludność stolicy i całego państwa – wszyscy oni, wsparci także przez sojuszników, stanęli zjednoczeni do boju, świadcząc
o powszechnym przywiązaniu Polaków do swojego
państwa i pragnieniu obrony cywilizacji europejskiej
opartej na dorobku chrześcijaństwa i samostanowieniu demokratycznych narodów.
100 lat temu, w dniach 13–15 sierpnia 1920 r.,
front polsko-bolszewicki ustanowiony na Wiśle liczył kilkaset kilometrów, a w ślad za zbliżającą się
armią szli polscy komuniści mający przejąć władzę
w Warszawie. 14 sierpnia, niosąc pomoc rannym
i podnosząc na duchu walczących, bohaterstwem
odznaczył się ks. Ignacy Skorupka, który zginął
pod Ossowem. W tych samych dniach, do 17 sierpnia, żołnierze pod Radzyminem walczyli zażarcie
z bolszewikami, a miasto przechodziło z rąk do rąk.
Ostatecznie zostało zdobyte przez Polaków. Miarą
poświęcenia była śmierć kpt. Stefana Pogonowskiego,
który poprowadził swoich Strzelców Kaniowskich
15 sierpnia do boju i zamknął w ten sposób bolszewikom wjazd do stolicy; w Radzyminie znajduje
się cmentarz wojenny, do którego pielgrzymował
w czerwcu 1999 r. Jan Paweł II. Ofensywa znad
Wieprza, prowadzona osobiście przez Naczelnego
Wodza, ostatecznie zmusiła bolszewików do odstąpienia od bram stolicy, a dalszy pościg za wojskami
wroga doprowadził do zwycięskiej bitwy niemeńskiej
z września 1920 r.
Wspominając bohaterską walkę Polaków, ze szczególną wdzięcznością pamiętamy o tych, którzy nieśli nam różnorodną pomoc. Pamiętamy francuskich
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i amerykańskich oficerów wspierających nas na polu
walki, węgierskich przyjaciół dostarczających nam
niezbędnej amunicji. Wspominamy także nuncjusza
apostolskiego Achillesa Rattiego (późniejszego papieża Piusa XI), który nie opuścił stolicy, modląc się wraz
z ludem i świadcząc tym o modlitwach wznoszonych
na apel papieża Benedykta XV w całej Europie.
Dziękując Matce Bożej za wstawiennictwo
w sierpniu 1920 r., Naczelny Wódz udał się na czele
narodu do Częstochowy, by klęknąć przed jej jasnogórskim wizerunkiem.
Dziś, w setną rocznicę tamtych wydarzeń, pomni
zwycięstwa i uratowania Europy przed nawałnicą
bolszewicką, Senat wolnej Polski ustanawia rok 2020
Rokiem Bitwy Warszawskiej.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.
Bardzo proszę, rzecz jasna, o to, byśmy przyjęli
także ten werdykt Komisji Ustawodawczej.
Bardzo dziękuję przy okazji, ponieważ jest to
ostatni raz, kiedy wygłaszam jakąkolwiek mowę
w tymże Senacie, ostatni raz w bieżącej kadencji.
Bardzo dziękuję wszystkim senatorom, że zechcieliście dość często mnie słuchać – bo występowałem
tutaj, jak myślę, jako jeden z aktywniejszych senatorów. Do zobaczenia. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców, którym jest również pan senator Jan Żaryn.
Czy ktoś ma takie pytania? Nie.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do dyskusji się nie zapisał.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone
razem z innymi głosowaniami. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie
porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu
uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla – i rozpatrzenie tego punktu
jako punktu czterdziestego piątego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego piątego porządku obrad: drugie czy-

tanie projektu uchwały z okazji przyznania Oldze
Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony
przez pana senatora Jana Rulewskiego.
Projekt zawarty jest w druku nr 1333, a sprawozdanie komisji – w druku nr 1333 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, pana senatora Jerzego Fedorowicza, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie! Pani Olgo!
Nie jest wykluczone, proszę państwa, że pani Olga
Tokarczuk, zawiadomiona przeze mnie, obserwuje
nas w tej chwili z Berlina. Nie mogła przyjechać, bo
projekt tej uchwały, złożony przez senatora Janka
Rulewskiego, za zgodą oczywiście pana marszałka
Karczewskiego, powstał w bardzo krótkim czasie.
Ja jestem sprawozdawcą komisji wyłącznie z powodów regulaminowych, Pani Marszałek, dlatego że
pan Rulewski, który jest autorem wniosku, nie jest
ani w jednej, ani w drugiej komisji.
Tak więc uprzejmie informuję, że na wspólnym
posiedzeniu w dniu 18 października 2019 r. obie
połączone komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt
uchwały, wprowadziły do niego poprawki i wnoszą
o przyjęcie przez Senat jednolitego załączonego projektu uchwały.
Jeżeli pani marszałek pozwoli, to chciałbym…
Nie wiem, czy to jest zgodne z regulaminem, ale ponieważ wnioskodawcą jest pan Rulewski, człowiek
niezwykle zasłużony dla Polski, bohater naszych czasów… Czy pani pozwoli, żeby pan Rulewski, jako
wnioskodawca, mógł przeczytać projekt uchwały?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, pozwolę. Proszę
bardzo.)
Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo.)

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Członkowie Prezydium Senatu!
Dziękuję za miłą atmosferę i przychylność, która towarzyszy jednemu z ważniejszych wydarzeń
w życiu Polski, a mianowicie przyjmowaniu tego projektu uchwały 2 komisji – Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Ekstraordynaryjny tryb jej podejmowania wynika
z 2 faktów. Po pierwsze, informacja o tej nagrodzie
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została ogłoszona 10 października, zaledwie parę dni
temu, a po drugie, kończymy już kadencję, IX kadencję Senatu, i myślę, że aż prosi się, żeby to właśnie ten
Senat, żeby to właśnie ta Izba dokonała aktu podjęcia
tej uchwały.
A zatem przechodzę do samego projektu uchwały
i proponuję, abyśmy zgodnie go przyjęli.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
dzisiejszego z okazji przyznania Oldze Tokarczuk
literackiej Nagrody Nobla.
„W dniu 10 października 2019 r. Jury Akademii
Szwedzkiej ogłosiło, że literacką Nagrodę Nobla za
2018 r., najważniejszą światową nagrodę w dziedzinie
literatury, otrzymała nasza Rodaczka Olga Tokarczuk
– piętnasta kobieta wśród ponad setki dotychczasowych laureatów tej nagrody. Jest to piąta nagroda
literacka, na przestrzeni 118 lat jej przyznawania, dla
przedstawicieli Polski, ale po raz pierwszy dotyczy
ona osoby, której zasadnicza część twórczości powstała w wolnej Polsce. Decyzja Komitetu Noblowskiego
pięknie wpisała się w obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości.
Nagroda Nobla jest efektem talentu i bogatej kariery twórczej Olgi Tokarczuk, w trakcie której autorka już wcześniej uzyskiwała najważniejsze nagrody krajowe (dwukrotnie Nagrodę Literacką «Nike»)
oraz międzynarodowe (prestiżową The International
Booker Prize za książkę «Bieguni»). Jej książki przetłumaczono na kilkadziesiąt języków.
Uzasadniając nagrodę, Komitet Noblowski wskazał, iż laureatka prezentuje «narracyjną wyobraźnię, która wraz z encyklopedyczną pasją zamienia
przekraczanie granic w odrębny rodzaj istnienia».
Podkreślono ponadczasowe znaczenie i przesłanie
«Ksiąg Jakubowych», monumentalnego i największego do tej pory dzieła Olgi Tokarczuk. Literacki
Nobel to dowód na to, jak wielka moc, zdolna poruszać czytelników w różnych krajach, zawarta jest
w prozie Tokarczuk.
Twórczość Olgi Tokarczuk była też ekranizowana
i wystawiana w teatrach. Pisarka, wzorem innych
polskich znakomitych intelektualistów, wybitnych
uczonych, noblistów i pisarzy, uczestniczy czynnie
w życiu społecznym, zwłaszcza występuje w obronie
praw kobiet i demokracji.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej gratuluje Oldze
Tokarczuk międzynarodowego sukcesu. Uznajemy
Jej ogromne zasługi dla światowej literatury, w tym
dla budowy dobrego imienia Polski w świecie, a także
dla wzrostu czytelnictwa w Polsce.
Życzymy Oldze Tokarczuk, aby jej talent literacki
zaowocował nowymi, wybitnymi dziełami.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.
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Pani Marszałek, słowo własne, już poza kwestią
uchwały.
Pani Olgo, gdziekolwiek pani jest – pani nieobecność jest usprawiedliwiona – niech pani przyjmie
do wiadomości, że ostatnie słowo Senatu należy do
literatury i wolności. I prośba, aby Senat następnej
kadencji zgodnie z tradycją i zwyczajem zorganizował, stworzył możliwość osobistego wręczenia jej tej
uchwały. W końcu moje życzenie chyba mam prawo
spełnić. Jak wiadomo, kończę działalność parlamentarną w Senacie. Radość i uznanie wyroków wyborczych obywateli są powszechne, w tym oczywiście
potwierdzenie, że ja nie powinienem być w tym
Senacie. Ale nie obrażam się – będę ambasadorem
Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji.
Przypominam, że wnioskodawcą komisji jest pan
senator Jan Rulewski.
Czy ktoś z państwa ma takie pytanie? Nie widzę
chętnych. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa…
(Senator Waldemar Bonkowski: Ja chciałbym…)
Pan senator Bonkowski do dyskusji?
(Senator Waldemar Bonkowski: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Waldemar Bonkowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja za uchwałą dla pani Tokarczyk głosować nie
będę. Nie będę się wypowiadał na temat literatury,
bo się na tym nie znam, ale jeśli chodzi o to ostatnie
zdanie, które tu powiedział pan senator Rulewski,
że sławiła imię Polski, to jest to bardzo dyskusyjne.
Była jednym z kilku polakożerców, bardzo źle się
wyrażała o Polakach, mówiąc, że rzekomo Polacy
byli właścicielami niewolników, że mordowali Żydów
i tego typu historie. Ona i wielu jej podobnych, tak
jak profesor, zdaje się, Gross, byli polakożercami.
(Rozmowy na sali)
Tak więc ja tu się nie odnoszę, bo… W ogóle
ostatnio Nagroda Nobla się zdewaluowała, dostają
ją głównie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Wszelkie wyróżnienia dostają ludzie z lewackich
środowisk, a…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: My możemy
wyjść z sali, nie musimy tutaj siedzieć.)
…jak ktoś szkaluje Polskę, to szczególnie jest nagradzany. Śp. Czesław Miłosz to po prostu zacho-
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Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi
wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie

(senator W. Bonkowski)
wywał się jak wróg Polaków, noblistka Szymborska
pisała ody do Stalina, a obecna noblistka bardzo źle
się wyrażała o Polakach, mówiąc, że byliśmy wrogami. No, to jest… Dla mnie to jest nie do przyjęcia.
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa jeszcze pragnie zabrać głos
w dyskusji?
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone
razem z innymi głosowaniami. Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego ósmego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli
i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego
2004 r. w Londynie.
Tekst ustawy zawarty w druku nr 1328, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1328 A i 1328 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz
Komisji Infrastruktury, senatora Jana Hamerskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Jan Hamerski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Panie i Panowie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie
sprawozdanie z posiedzenia połączonych Komisji
Infrastruktury i Komisji Środowiska opiniujących
projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej
w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie.
Opiniowana ustawa wyraża zgodę na dokonanie
przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji tejże międzynarodowej umowy przyjętej
podczas międzynarodowej konferencji w Londynie
w 2004 r.
Za ratyfikacją przedmiotowej konwencji przemawia fakt, że Polska jako państwo członkowskie Unii
Europejskiej oraz Międzynarodowej Organizacji
Morskiej jest zobowiązana do wspierania wszelkich
inicjatyw dotyczących ochrony środowiska morskiego, szczególnie zależy nam tu na ochronie bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Morze Bałtyckie

jest, o czym państwo wiecie, wyjątkowo podatne na
wpływy różnego rodzaju zanieczyszczeń ze względu
na słaby dostęp do wód atlantyckich.
Szanowni Państwo, gdyby nawet nie doszło do
ratyfikacji tej umowy, to w świetle art. 3 konwencji
polscy armatorzy i właściciele statków i tak będą podlegali weryfikacji w zakresie spełniania jej wymogów,
co m.in. przemawia za przyjęciem ustawy.
Dodatkową przesłanką jest przyjęcie przez Polskę
i rekomendowanie przez Komisję Europejską Strategii
Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.
Oczywiście ta konwencja koresponduje z wieloma
innymi konwencjami podpisanymi przez Polskę.
Stąd też prośba połączonych komisji, Komisji
Środowiska oraz Komisji Infrastruktury, o przyjęcie przez Wysoką Izbę projektowanej uchwały. Biuro
Legislacyjne nie zgłaszało żadnych uwag. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, senator Alicję Zając,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Pani Senator?
(Senator Stanisław Kogut: Na chwilę wyszła.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Poszła do komisji…)
Pani senator była przed chwilą na sali. Poczekajmy
minutę, Szanowni Państwo, chwileczkę. Zaraz poprosimy panią senator, aby wróciła na salę.
(Rozmowy na sali)
Już jest pani senator.
Pani Senator, bardzo proszę o złożenie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Alicja Zając:
Bardzo przepraszam, Pani Marszałek, siła wyższa.
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej opinię na
temat ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami
balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu
13 lutego 2004 r. w Londynie.
Proszę państwa, ratyfikacja jest konieczna nie tylko z powodów środowiskowych, w celu ratowania
stanu przyrodniczego Morza Bałtyckiego, które jest
morzem małym. Do wszystkich docierają komunikaty
medialne o zamykanych plażach, co jest spowodowane postępującą eutrofizacją wód.
Konwencja weszła w życie w 2017 r. Przystąpiło
do niej – to są dane z czerwca br. – 81 państw, co daje
80,76% pojemności brutto światowej floty handlo-
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Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym
przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.

(senator sprawozdawca A. Zając)
wej. Kolega sprawozdawca przed chwilą przedstawił
szczegółowo zakres tej ustawy.
Nasza komisja jednogłośnie proponuje przyjęcie
ustawy jako niezbędnej ze względu na stan środowiska Morza Bałtyckiego. W imieniu Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej bardzo proszę
o przyjęcie proponowanej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś takie pytanie pragnie zadać? Nie widzę
chętnych. Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych zostali upoważnieni minister spraw
zagranicznych oraz minister gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej.
Są z nami dzisiaj pan minister Grzegorz Witkowski
z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej oraz pan minister Piotr Wawrzyk
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziękuję
bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa ma pytanie do któregoś z państwa ministrów? Nie ma chętnych. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Nikt z państwa nie zapisał się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzydziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa
o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję
o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego
w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1329, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1329 A i 1329 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Infrastruktury,
senatora Jana Hamerskiego, o przedstawienie sprawozdania Komisji.
Panie Senatorze, bardzo proszę.
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Senator Sprawozdawca
Jan Hamerski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez prezydenta, podobnie jak w przypadku
poprzedniej ustawy, ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych,
sporządzonego w Strasburgu w październiku 2018 r.
Zmienione przepisy konwencji są spójne z prawem
Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych, z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z 2016 r. oraz dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podstawowe zasady
i standardy konwencji pozostały niezmienione, wprowadzono jedynie ciąg uzupełnień, które wynikają
z nowych technologii i praktyk.
Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie
ustawy. Ustawa nie budziła zastrzeżeń pod względem
legislacyjnym. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora Ryszarda
Majera, o przedstawienie sprawozdania Komisji.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka
Izbo!
Ponieważ mój czcigodny kolega, pan senator
Hamerski, dość szczegółowo przedstawił przyjmowaną regulację prawną, ja tylko ograniczę się do
informacji, że Komisja Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej na swoim posiedzeniu 17 października jednogłośnie poparła tę regulację i rekomenduje
Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Ktoś takie pytanie chce zadać? Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych zostali upoważnieni minister spraw
zagranicznych oraz minister cyfryzacji.
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Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.

(wicemarszałek M. Koc)
Są dzisiaj z nami pan Piotr Wawrzyk z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, którego już przedstawiałam,
oraz pan Karol Okoński z Ministerstwa Cyfryzacji.
Czy któryś z panów ministrów pragnie zabrać
głos? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Ale muszę zapytać senatorów. Może ktoś z państwa senatorów pragnie zadać z miejsca trwające nie
dłużej niż minutę pytanie do któregoś z panów ministrów? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Nikt się nie zapisał.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji
Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia
14 czerwca 2007 r.
Tekst został zawarty w druku nr 1330, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1330 A i 1330 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora Ryszarda
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka
Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
z posiedzenia, które odbyło się 17 października,
a dotyczyło ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez
Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji
Pracy w Genewie 14 czerwca 2007 r.
Mimo upływu czasu do tej pory 14 państw przyjęło tę konwencję. Jej głównym celem jest poprawa
warunków pracy osób, które pracują w ważnym sektorze gospodarki, jakim jest rybołówstwo. Konwencja
w sposób szczególny traktuje statki rybackie, które
mają co najmniej 24 m długości, pozostają na morzu
dłużej niż 7 dni oraz wypływają poza obręb szelfu
kontynentalnego i podlegają kontroli państwa portu,
do którego wpływają.
Ta konwencja ma wiele części. Ona dotyczy spraw
pracowniczych, dotyczy obowiązków właścicieli statków rybackich, szyprów i rybaków, określa warunki
służby, jest część dotycząca zakwaterowania i wyżywienia, dotyczy także opieki medycznej, ochrony
zdrowia, zabezpieczenia społecznego, zawiera po-

stanowienia dotyczące opieki medycznej na statku
rybackim, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
zapobiegania wypadkom na statkach, odnosi się do
obowiązków państw stron konwencji związanych
z przestrzeganiem konwencji i jej egzekwowaniem,
reguluje tę kwestię w sposób całościowy.
Polska będzie kolejnym krajem, który tę konwencję ratyfikuje. Do maja 2019 r. zrobiło to 14 państw
na świecie.
Komisja na swoim posiedzeniu w zasadzie jednogłośnie poparła ratyfikację tego dokumentu, dlatego
rekomenduję Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Infrastruktury,
senator Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Bogusława Orzechowska:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W dniu 17 października odbyło się posiedzenie
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
oraz Komisji Infrastruktury w sprawie ustawy o ratyfikacji tej konwencji.
Większość kwestii przedstawił już pan senator
Ryszard Majer. Ja chciałabym jeszcze tylko dodać,
że Konwencja nr 188, podobnie jak wszystkie konwencje przyjęte przez Międzynarodową Organizację
Pracy, dotyczy wolności i praw obywatelskich gwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz odnosi się do spraw uregulowanych w ustawach. Konwencja nie rozszerza ani nie ogranicza
praw i wolności określonych w konstytucji, ale stanowi ich potwierdzenie. W konsekwencji pozostaje
stwierdzić, iż w przypadku Konwencji nr 188 zostały spełnione przesłanki z art. 89 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, przesądzającego, że ratyfikacja konkretnej umowy międzynarodowej wymaga
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Komisja przyjęła ustawę jednogłośnie i wnosi
o przyjęcie jej bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Senator, bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie pytania zadać? Nie widzę chętnych. Dziękuję.
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Ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa,
sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.

(wicemarszałek M. Koc)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni minister spraw
zagranicznych, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej.
Są z nami panowie ministrowie Piotr Wawrzyk
i Grzegorz Witkowski z Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Czy panowie pragną zabrać głos w sprawie ustawy? Nie. Dziękuję.
Czy senatorowie pragną zadać pytania panom ministrom? Nie. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Nikt nie zapisał się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego
w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1331, a sprawozdania komisji – w drukach nr 1331 A i 1331 B.
Proszę senatora sprawozdawcę, Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie sprawozdania
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca
Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt występować w imieniu obu komisji,
gdyż zostałem wyznaczony w komisji rolnictwa, jak
również w komisji do spraw Unii Europejskiej, aby
przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie.
Na posiedzeniach nie wniesiono żadnych uwag.
Nastąpiło przyjęcie ustawy bez poprawek przez obie
komisje i w związku z tym zachęcam Wysoką Izbę
do takiego głosowania.
A cel przedmiotowy tej ustawy to zgoda na notyfikację porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, IFAD, sporządzonego w Rzymie 13 czerwca 1976 r., zwanego tu
dalej porozumieniem.
Obecnie w skład IFAD wchodzi 176 państw członkowskich o różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego ‒ są kraje rozwijające się oraz kraje
o średnich i wysokich dochodach, z poszczególnych
regionów świata. Głównym celem działania IFAD
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jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich,
poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie
produkcji żywnościowej w należących do IFAD krajach rozwijających się przez udzielanie im wsparcia
finansowego na preferencyjnych warunkach, w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem organizacji
międzynarodowych. Działania IFAD są finansowane przede wszystkim z dobrowolnych wpłat państw
członkowskich do budżetu IFAD, spłat pożyczek,
dochodów z inwestycji i specjalnych wpłat ze strony państw trzecich niebędących członkami IFAD.
Innymi źródłami dofinansowania są kredyty państwowe, a ostatnio coraz częściej ‒ kredyty preferencyjne i pożyczki na międzynarodowych rynkach
kapitałowych.
Zakres działań, do których Polska również chce
przystąpić, jest dość obszerny. Przypomnę, że jesteśmy mocno zaangażowani w międzynarodową
współpracę w dziedzinie rolnictwa i promocji polskiego rolnictwa, w tym w szczególności w transfer
polskich technologii w sektorze rolnym do krajów
rozwijających się, w wymianę know-how z innymi
krajami wysoko rozwiniętymi świadczącymi pomoc
rozwojową, w dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy
IFAD w celu realizacji krajowych celów rozwojowych, we wzmocnienie wpływu na realizację priorytetowych działań na rzecz globalnego rozwoju,
w zwiększenie uczestnictwa podmiotów polskiego sektora prywatnego w procesach rozwojowych
w krajach rozwijających się, m.in. poprzez inwestycje
infrastrukturalne w rolnictwie oraz sprzedaż maszyn
i urządzeń rolniczych, w promocję polskiego rolnictwa wśród krajów systemu Narodów Zjednoczonych,
w zatrudnienie polskich obywateli w IFAD ‒ o zatrudnienie w IFAD mogą się ubiegać jedynie obywatele krajów członkowskich IFAD. Przystąpienie
Polski do IFAD będzie polegało na ratyfikacji porozumienia ustanawiającego IFAD. Ratyfikacja porozumienia wymaga uprzedniej zgody wyrażonej
w ustawie, zgodnie z art. 89 konstytucji.
Szanowni Państwo, w imieniu obu komisji proszę
Wysoką Izbę o poparcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Ktoś chce takie pytanie zadać? Nie. Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni minister spraw
zagranicznych oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

176

85. posiedzenie Senatu w dniu 18 października 2019 r.

Łączne rozpatrzenie punktu 46. oraz punktu 47. porządku obrad Senatu

(wicemarszałek M. Koc)
Są z nami pan minister Piotr Wawrzyk i pan minister…
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Tylko…)
Jest tylko pan minister Piotr Wawrzyk.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie…
Pan Jerzy Czerwiński.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę, bo będzie do pana pytanie.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze…
(Głos z sali: Mikrofon!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę włączyć mikrofon.)
(Głos z sali: Włączony.)
Już.
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak?)
Teraz dobrze.
To porozumienie jest z roku 1976. Dlaczego tak
późno do niego przystępujemy i ile Polska zamierza
wpłacić na cele związane z realizacją tego porozumienia?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk:
Na chwilę obecną nie ma mowy o wpłatach do
tego funduszu.
(Senator Jerzy Czerwiński: A czemu tak późno
przystępujemy? Czemu dopiero teraz?)
Jeżeli chodzi o kwestie szczegółowe, to przepraszam, ale kompetentne jest ministerstwo rolnictwa.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
I informuję, że nikt z państwa do dyskusji się nie
zapisał.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punktu czterdziestego szóstego oraz punktu czterdziestego siódmego porządku obrad: sprawozdanie

z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2018 rok;
informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego
za okres kadencji Przewodniczącej Forum Związków
Zawodowych.
Tekst sprawozdania zawarty jest w druku nr 1191,
a informacji – w druku nr 1314.
Marszałek Senatu otrzymane dokumenty skierował do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej. Komisja na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2019 r. rozpatrzyła sprawozdanie, a w dniu
17 października 2019 r. rozpatrzyła informację i poinformowała o tym marszałka Senatu.
Pragnę przywitać przewodniczącą Rady Dialogu
Społecznego, przewodniczącą Forum Związków
Zawodowych, panią Dorotę Gardias. Witam panią
bardzo serdecznie, Pani Przewodnicząca. Witam również członków Prezydium Rady Dialogu Społecznego
oraz przedstawicieli rządu.
Bardzo proszę przewodniczącą Rady Dialogu
Społecznego, panią Dorotę Gardias, o zabranie
głosu i przedstawienie sprawozdania z działalności
Rady Dialogu Społecznego za 2018 rok oraz informacji z działalności Rady Dialogu Społecznego za
okres kadencji Przewodniczącej Forum Związków
Zawodowych.
Bardzo proszę.

Przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias:
Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dziękuję za zaproszenie. Postaram się pokrótce zaprezentować państwu działanie Rady Dialogu
Społecznego w roku 2018 oraz w roku 2019.
Jak dobrze państwo wiecie, Rada Dialogu
Społecznego jest następczynią Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Prezydent
Bronisław Komorowski pod koniec swojej prezydentury stworzył nową przestrzeń trójstronnego dialogu
społecznego, reprezentowania partnerów społecznych
oraz strony rządowej.
Istotna zmiana odróżniająca Radę Dialogu od
Trójstronnej Komisji polega na rotacyjnym przewodniczeniu reprezentantów każdej ze stron: strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej.
Długość kadencji wynosi rok.
W ramach Rady Dialogu działają zespoły problemowe, które zajmują się sprawami ważnymi z punktu
widzenia interesu społeczno-gospodarczego państwa.
Trzeba również dodać, iż Rada Dialogu Społecznego
spełnia istotną funkcję i z pewnością jest jednym
z najważniejszych fundamentów demokratycznego
państwa szanującego europejskie standardy dialogu
społecznego.
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W roku 2018 Rada Dialogu Społecznego podjęła
się ważnej misji zbudowania nowego kodeksu pracy.
Powołano w tym celu komisję kodyfikacyjną złożoną
z ekspertów poszczególnych organizacji oraz środowiska akademickiego. Pomimo ukończenia prac strona rządowa odeszła od woli wdrożenia tego istotnego
dokumentu. Wyrażamy z tego powodu ubolewanie,
choć cieszy nas fakt podjęcia się takiej inicjatywy.
Jednocześnie liczymy na to, że w przyszłości któraś
z ekip rządowych zdecyduje się na skorzystanie z tego
dorobku wypracowanego przy stole Rady Dialogu
Społecznego.
Warto zwrócić uwagę na istotny element działania
rady. Co roku partnerzy społeczni wraz z rządem
prowadzą negocjacje dotyczące wskaźników makroekonomicznych, w tym płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Niestety,
pomimo propozycji strony pracowników, w tym
Forum Związków Zawodowych, aby doposażyć pracowników zatrudnionych pośrednio lub bezpośrednio
przez państwo polskie wzrostem wynagrodzeń o 15%
– taka była przynajmniej propozycja naszej centrali
– rząd nie zaakceptował postulowanych podwyżek,
co w nieunikniony sposób przełożyło się na turbulencje społeczne w postaci protestu służb mundurowych
i innych przedstawicieli grup zawodowych tworzących polską sferę publiczną.
Pragnę również podkreślić, że możliwość dyskutowania o projekcie ustawy budżetowej, opiniowania
tego projektu pozostaje istotnym uprawnieniem rady.
Naszym wspólnym sukcesem czy raczej wyzwaniem
na przyszłość jest doprowadzenie do tego momentu,
w którym uwagi zgłaszane przez partnerów społecznych będą uwzględniane.
O innych, bardziej szczegółowych czy technicznych elementach działania rady może opowiedzieć
państwu i odpowiedzieć na pytania dyrektor biura,
pani Katarzyna Łażewska.
Wkraczając w rok 2019, tj. okres przewodnictwa
Forum Związków Zawodowych, należy zacząć od
raportu legislacyjnego. Jego przygotowanie zleciłam
pracownikom biura rady, którzy notabene wywiązali się z tego bardzo dobrze. Co było celem raportu?
Chcieliśmy zobaczyć, jakie są kluczowe bolączki
procesu konsultacyjnego, który łączy najważniejsze
instytucje w państwie z Radą Dialogu Społecznego.
Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu
jest to, że do rady nie trafiają projekty poselskie w stopniu satysfakcjonującym. Nie jest żadnym sekretem, że
część ważnych ustaw i nowelizacji wdrażanych jest
tzw. ścieżką poselską jedynie po to, aby uniknąć konsultacji z reprezentatywnymi partnerami społecznymi.
Po zapoznaniu się z raportem postanowiłam zgłosić
się do marszałka Sejmu, pana Marka Kuchcińskiego,
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z prośbą o nowelizację Regulaminu Sejmu, tak by
uwzględniał on potrzeby w zakresie partycypacji
partnerów społecznych w projektach ważnych dla
interesu społeczno-gospodarczego. Proponowaliśmy
zapis, który zakładałby w swej istocie, że konkretne
projekty ustaw obligatoryjnie, bez względu na ścieżkę, musiałyby być konsultowane z Radą Dialogu
Społecznego. Niestety pan marszałek nie znalazł dla
nas czasu, nie odpowiedział na żadną z wielu próśb
i na nasze apele.
Kolejnym, jeszcze planowanym posunięciem rządu jest likwidacja limitu 30-krotności składek przeznaczonych na ZUS. Pomimo szerokiego sprzeciwu
organizacji zrzeszających pracodawców i pracowników, rząd jak na razie nie zdobył się na przeprowadzenie rzetelnych konsultacji w tej sprawie.
Podsumowując, podkreślam, że działanie Rady
Dialogu Społecznego bez względu na tarcia i momenty zaostrzonego sporu musi opierać się na silnym
przekonaniu partnerów i rządu co do słuszności czy
wręcz konieczności zabiegania o rozwój trójstronnej
formuły Rady Dialogu Społecznego. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać pytania pani przewodniczącej?
Pan senator Klich. Bardzo proszę.
Czy ktoś jeszcze? Proszę się zapisywać.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo.
Pani Przewodnicząca!
Usłyszeliśmy dramatyczny głos. Ja mam 2 pytania
do tego, o czym pani powiedziała.
Po pierwsze, powiedziała pani o tym, że rząd
wycofał się z dialogu. Jaki był powód wycofania się
z formuły, która została przyjęta przez prezydenta
Komorowskiego w 2015 r.?
Po drugie, jakie, państwa zdaniem, byłyby skutki likwidacji limitu 30-krotności składek na ZUS?
O tym mówi cała Polska i ja chciałbym usłyszeć, jak
to wygląda z państwa punktu widzenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.

Przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias:
Szanowny Panie Senatorze!
Rząd nie wycofał się z dialogu. Dialog w tej chwili wygląda tak, że strona społeczna w niektórych
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kwestiach, o których wspomniałam, przedstawia
swoje propozycje, uzgodnione np. w autonomicznym
dialogu pracodawcy i pracobiorcy. A rząd w tak ważnych sprawach, które wymieniłam, nie bierze tego
pod uwagę. Większość ustaw idzie, że tak powiem,
drogą poselską, w przypadku której nie musi być
konsultacji w radzie.
(Senator Bogdan Klich: Czyli bez konsultacji.)
Tak samo było w sprawie dotyczącej monizmu
w służbach mundurowych. Pan przewodniczący
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda rozmawiał z panem
prezydentem i pan prezydent przygotował projekt
prezydencki, w związku z czym nie trafiło to do konsultacji.
Innym rodzajem ustaw są ustawy obywatelskie.
Taką ustawę o handlu w niedzielę przygotował NSZZ
„Solidarność” i to też nie było w radzie.
Ja pokazuję tu, że takie ważne sprawy, dotyczące
kwestii społeczno-gospodarczych, są omijane w pracach rady, co oczywiście powoduje jej osłabienie.
Przez rok naszego działania… Muszę wskazywać
państwu te punkty, dlatego że nie tak miał wyglądać dialog. Tak jak mówię, zamiarem prezydenta
Komorowskiego, jak tu słusznie zauważył pan senator… Długie konsultacje z partnerami społecznymi,
z prezydentem Komorowskim, przygotowanie ustawy przez partnerów i administrację doprowadziło
do tego, że mamy taką, a nie inną ustawę, ale ona
po 4 latach funkcjonowania ma swoje oczywiste
mankamenty, które utrudniają stronie społecznej współpracę z rządem. I dlatego wymieniłam
te punkty.
Jeśli ogłasza się, że będzie stawka minimalna
4 tysiące zł za 4 lata, a nie było o tym rozmowy
w Radzie Dialogu Społecznego, i nie przekonuje się,
że co do podniesienia płacy minimalnej w danym
roku o 15%… Nie dochodzimy do porozumienia… To
są sytuacje, że z jednej strony są partnerzy społeczni,
instytucja rady dialogu, a z drugiej strony propozycje rządu są niekonsultowane lub omijana jest Rada
Dialogu Społecznego.
(Senator Bogdan Klich: Drugie moje pytanie,
o zniesienie limitu trzydziestokrotności składek.)
My wszyscy, partnerzy społeczni, chcemy, aby
rozpoczęła się o tym dyskusja – bo jest jeszcze czas
– właśnie w radzie dialogu. To jest niebezpieczne
i te niebezpieczeństwa przedstawiają pracodawcy
i związki zawodowe. Uważamy, że nie w ten sposób
powinno się prowadzić… Żadnych rozmów na ten
temat nie ma w radzie dialogu, o tym chcę powiedzieć. A jest to niebezpieczne, dlatego że ogromnie
dużo pieniędzy wypłynie z kieszeni ludzi i obywateli, a nikt o tym z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego nie rozmawia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jan Rulewski. Potem pan senator
Wcisła.

Senator Jan Rulewski:
Pani Przewodnicząca, dziękuję za to sprawozdanie, które ma w sobie wiele elementów dystansu,
obiektywności, choć pani przynależność jest znana.
Chciałbym zadać 2 pytania.
Pierwsze. Wspomina pani o monizmie związkowym – to takie trudne słowo. Czy nie wydaje się
pani więcej, że związki zawodowe były preferowane w trakcie dialogu? Czy naruszano równość? Czy
zatem naruszano konwencję nr 87, w szczególności
czy rząd, a zatem zarazem pracodawca, preferował
któreś ze związków zawodowych? To było widoczne
podczas strajku, więcej niż strajku, demonstracji nauczycieli, ale też w związkach rolniczych.
I drugie pytanie. Czy pani przedstawiła – pytam,
bo nie byłem na początku pani wypowiedzi – wnioski
de lege ferenda dla poprawienia sytuacji, o których
pani, i nie tylko pani, słusznie mówi, że omijana,
jeśli nie ignorowana, sabotowana, jest konstytucja
Rady Dialogu Społecznego, która skądinąd wynika
z artykułu konstytucyjnego o społecznej gospodarce
rynkowej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.

Przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias:
Dziękuję.
Panie Senatorze, przede wszystkim chciałabym
powiedzieć, że ja należę do centrali związkowej, która
jest apartyjna. Tam załatwiamy sprawy tylko i wyłącznie pracownicze i na tym się skupiamy, na pracy,
płacy i warunkach godnej pracy.
Jeżeli chodzi o monizm związkowy, to, jak rozumiem, ten temat troszeczkę więcej czasu zajmie.
Służby mundurowe miały tzw. monizm związkowy.
Co to znaczy… I to było zawsze, od lat. Kiedyś o tym
tylko wspominał i chciał to zrobić gen. Kiszczak.
Do tej pory w Polsce, ale też w niektórych krajach
Unii Europejskiej ten monizm w służbach mundurowych istnieje i nikomu to do tej pory nie przeszkadzało. A znaczy to tyle, że związki zawodowe w służbach
mundurowych mogą być tylko w ramach jednej centrali. Bo jeżeli mówimy o pluralizmie związkowym
– o co oczywiście związki zawsze walczą – to co
innego jest być w związkach zawodowych oświa-
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towych czy pielęgniarskich w różnych centralach,
czyli mieć ten pluralizm związkowy, a co innego jest
w przypadku służb mundurowych, które odpowiadają
za bezpieczeństwo państwa.
Wydawało się do tej pory, że służby mundurowe
– i nikomu to nie przeszkadzało – stoją dokładnie
po tej samej stronie. Mogą się zrzeszać, mają centralę… I one oczywiście wpisały się do centrali związkowej – zresztą policja była jednym z założycieli naszej centrali. Tak więc policja przystąpiła do Forum
Związków Zawodowych, ponieważ nasza centrala
jest apartyjna. W związku z tym było jak najmniej
niebezpieczeństw wynikających z przynależności
do związków zawodowych.
My spotkaliśmy się z panem prezydentem, spotkało się prezydium Rady Dialogu Społecznego
– ja prosiłam o to spotkanie – i w czasie spotkania
przedstawiłam niebezpieczeństwa wynikające z nowego rozwiązania. Nie muszą one wystąpić w przypadku tego rządu czy innego, ale w którymś przypadku może być problem. Proszę sobie wyobrazić, że
jest sytuacja, w której w Radzie Dialogu Społecznego
negocjujemy, tak jak z nauczycielami, podwyżki dla
policji, a nie dla oświaty. Co się wydarzyło? Ten dialog, z przykrością stwierdzam, prowadzony w świetle
kamer, ale też dobrze przygotowany – po raz pierwszy odbywały się negocjacje na rzecz nauczycieli
w Radzie Dialogu Społecznego… I w tym momencie
jedna centrala podpisała porozumienie z rządem, nie
porozumiewając się z innymi centralami w tej sprawie. I oto rząd ogłasza, że jest porozumienie. Otóż
takiego porozumienia nie było. I teraz tak: w Radzie
Dialogu Społecznego oświata to są cywile, ale niebezpieczeństwo, które wynika z przygotowania pluralizmu dla służb i wejścia ich w taki system, powoduje,
że w politycznie podzielonej Polsce, w przyszłości
mniej czy bardziej, może dojść do sytuacji niebezpiecznej. Myśmy to omawiali. Ci ludzie mają broń.
Nie może być też takiej sytuacji, że jeżeli ktoś…
Trzeba przewidywać, co się może stać, gdy się przygotowuje taką ustawę. Jeżeli w takiej sytuacji przyjdzie ktoś z komendantów, dowódców i powie: jak
się nie zapiszesz do słusznej centrali, to nie będziesz
awansował… To są obawy, które istnieją nie dlatego,
że tak musi być. Tyle że, o ile mi wiadomo, ale i chyba
wszystkim, ustaw nie pisze się pod konkretną sytuację, tylko dla społeczeństwa. W związku z tym dla
nas w dalszym ciągu to rozwiązanie jest niebezpieczne. Ustawa przeszła bardzo szybko, w lipcu została
przyjęta, a wszystkie rozmowy trwały w czerwcu.
Uważamy, że jest to krzywdzące i nie tak powinno
się nad tym obradować.
Tak jak mówię, nie było w Radzie Dialogu
Społecznego takich konsultacji w sprawie monizmu
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i pluralizmu służb mundurowych, jakie powinny być.
Było wspomniane i było wyznaczone… Ale nie było
takiego punktu. Kiedy zaproponowano dyskusję na
ten temat, strony się wypowiedziały i na tym sprawa
się zakończyła. Mam 2 protokoły – są one dostępne
u nas, w Radzie Dialogu Społecznego – w których
dokładnie jest napisane… To nie były konsultacje
przeprowadzone zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu
Społecznego.
Pan senator pytał mnie jeszcze o wnioski i uprawnienia…
(Senator Jan Rulewski: I o propozycje na przyszłość.)
I o propozycje na przyszłość. My, nasza centrala,
która objęła przewodnictwo w radzie w listopadzie
tamtego roku, mieliśmy w tym czasie właśnie tę
wspomnianą propozycję – chcieliśmy prosić marszałka Sejmu, żeby o tym podyskutować, i przygotowaliśmy zmianę Regulaminu Sejmu, żeby było
łatwiej wprowadzać te ustawy, które idą szybką
ścieżką poselską, żeby one łatwiej mogły wchodzić
do Rady Dialogu Społecznego; chodzi o wszystkie
te ustawy społeczno-gospodarcze, czyli te, które
dotyczą pracowników i pracobiorców. My mieliśmy
spotkanie z panią dyrektor… Ale pan marszałek
się z nami nie spotkał. Mimo moich próśb o spotkanie nie doszło do takiego spotkania z marszałkiem Kuchcińskim. A dlaczego my chcieliśmy, żeby
do tego doszło? Dlatego, że w tym roku, w czasie
naszego przewodnictwa, nie możemy zmienić ustawy,
bo ustawa, zgodnie z zapisami ustawy o RDS, może
być zmieniana co 2 lata, czyli będzie to możliwe dopiero w roku 2020. Chcieliśmy zatem wprowadzić
umowę społeczną z rządem. Wydawało się, że jest
to bardzo dobry pomysł, żeby powstała taka umowa
społeczna. Bo pamiętamy rok 2008, kiedy to powstał
pakiet antykryzysowy, ale, pamiętacie to państwo,
wszystkie skutki kryzysu tak naprawdę ponieśli pracownicy. Nie będę już tu wymieniać wszystkich argumentów, ale umowy cywilnoprawne miały być na
2 lata, a one są do dzisiaj bardzo mocno zakorzenione.
Takich umów cywilnoprawnych my jako Polska mamy
ok. 30%. Szanowni Państwo, więcej takich umów
mają tylko Kolumbia i Chile. OECD przedstawia,
że średnia powinna wynosić 11%, a przypominam,
że w naszym przypadku to jest 27,5%. W związku
z tym uważaliśmy, że rozmowa o umowie społecznej
z rządem, podpisanie umowy co do przyszłych płac,
rozmowa na temat tego, żeby znowu nie zapłacili
pracownicy, gdy przyjdzie kryzys, na temat umów,
które powinny obowiązywać… Oczywiście chodziło
też o szeroki wachlarz rozmów na temat elastyczności, ale i bezpieczeństwa pracownika. Taka była
intencja. Ale do tych rozmów nie doszło. Rozpoczął
się strajk nauczycieli i zaczęły się negocjacje, które
też zakończyły się fiaskiem. My jednak uważamy,
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że negocjacje powinny odbywać się właśnie w tym
miejscu, jakim jest Rada Dialogu Społecznego, a nie
w formie strajków na ulicach. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Wcisła.
Jeśli jeszcze ktoś z państwa chce zadać pytanie,
to proszę się dopisywać na listę.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Przewodnicząca, nie wiem, czy znany jest pani
problem wygaszania stosunków pracy. Otóż Senacki
Zespół Monitorowania Praworządności wystąpił jeszcze do pani poprzedniczki, pani Elżbiety Rafalskiej,
o zajęcie się przez Radę Dialogu Społecznego tym
problemem, skądinąd problemem poważnym dla kilkuset osób. Pani Rafalska nie zajęła się tym problemem. Gdy została ministrem, ponownie zwróciłem
się do pani minister w związku z tym problemem
i dostałem pisemną odpowiedź, a w niej informację,
że przekazano prośbę, aby zajęła się tym problemem
Rada Dialogu Społecznego. I to był jedyny ślad po
tych naszych apelach, nigdy dalszego ciągu nie było.
Czy pani potrafi mi wyjaśnić, dlaczego my jako
Senacki Zespół Monitorowania Praworządności nie
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasz wniosek
i dlaczego Rada Dialogu Społecznego nie zajęła się
tym problemem? A on jest ważnym problemem.
No, pracownicy wygrywają procesy z Krajową
Administracją Skarbową, chociaż, mimo że wygrywają procesy, nie są przywracani do pracy ani nie
otrzymują odszkodowań. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.

Przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias:
Dziękuję.
Panie Senatorze, no, to jest pytanie do pani minister Rafalskiej, ale na sali jest obecny pan dyrektor Waleśkiewicz z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, więc… Do mnie nie dotarła taka
informacja i ja nie miałam tego w programie żadnego
posiedzenia, nie przypominam sobie takiego punktu.
Jeżeli było inaczej, to mogę poprosić pana dyrektora,
żeby na to pytanie odpowiedział.

(Senator Jerzy Wcisła: A czy ja mógłbym prosić
o odpowiedź na to pytanie na piśmie? Bo ja mam
jednak zupełnie inną informację od pani minister.)
Dobrze. Dobrze, Panie Senatorze, odpowiemy.
(Senator Jerzy Wcisła: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski pragnie jeszcze zadać pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Pani Przewodnicząca, taką istotną, można powiedzieć, pochodzącą nawet z konstytucji… Taką instytucją prawną, wymiarem prawnym tego dialogu jest
kodeks pracy, stosunki między stronami. Czy Rada
Dialogu Społecznego zajmowała się tym? A jeśli się
nie zajmowała i jeśli się nie zajmuje, to co się stanie,
skoro obecny kodeks był nowelizowany zaledwie,
o ile pamiętam, w roku 1993, a od tego czasu sytuacja
na świecie w sensie rynków pracy, kontaktów między
partnerami, rodzajów… nowych powiązań daleko,
daleko wyprzedziła obecne formuły prawne?

Przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias:
Dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze.
Ja powiem tak: ja opowiedziałam na początku mojego wystąpienia o tym, że w roku 2018 została powołana komisja kodyfikacyjna i odbyły się prace nad
projektem ustawy – Kodeks pracy. Niemniej jednak,
tak jak mówiłam, zakończyły się prace z partnerami
społecznymi, ekspertami, środowiskami akademickimi i rząd nie wprowadził tego projektu. Mam nadzieję
– jeszcze raz powtórzę – że któryś z rządów zajmie
się tym szczególnym dorobkiem. Bo to jest, tu się
zgadzam z panem senatorem, ogromnie ważny projekt ustawy i rzeczywiście ważny dorobek partnerów
społecznych, ekspertów i środowisk akademickich.
Ten materiał, Panie Senatorze, jest przygotowany,
ale nie stał się przedmiotem zainteresowania strony
rządowej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie pani przewodniczącej? Nie.
Dziękuję, Pani Przewodnicząca.
(Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias: Dziękuję bardzo.)
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Bardzo serdecznie pani dziękuję.
Informuję, że przewodnicząca Rady Dialogu
Społecznego, pani Dorota Gardias, zobowiązała się
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane
przez senatora Jerzego Wcisłę.
Otwieram łączną dyskusję.
Ponieważ nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do dyskusji…
(Senator Antoni Szymański: Ja chciałbym zabrać
głos, jeśli mogę.)
W dyskusji?
(Senator Antoni Szymański: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo króciutko chciałbym zabrać głos w tej dyskusji w odniesieniu do Rady Dialogu Społecznego.
Dialog społeczny i wzajemny szacunek powinny być podstawą życia społecznego, rozwiązywania
rozmaitych problemów. To było podstawą ustawy
i powinno być codzienną praktyką.
Chciałbym wypowiedzieć się w odniesieniu do
omijania w przypadku projektów, które pani wymieniła, szczególnie projektów poselskich, konsultacji
z Radą Dialogu Społecznego i skracania w ten sposób
drogi legislacyjnej, która w związku z tym, że jest
skracana, nie pozwala na uzyskanie bardzo ważnych
opinii rozmaitych stron społecznych. To jest sytuacja
bardzo zła. I to, że państwo zaproponowaliście, żeby
było zobowiązanie regulaminowe w pracach Sejmu…
To powinno dotyczyć również prac Senatu. Skoro
ma on swoje projekty, bo takie projekty Senat również zgłasza, to powinien mieć obowiązek konsultacji
m.in. z Radą Dialogu Społecznego.
Ja wyobrażam sobie, że są takie projekty, które
rzeczywiście są niezwykle pilne, ale są to sytuacje
wyjątkowe. W tej kadencji wspomniana praktyka
szczególnie się nasiliła. Było bardzo wiele, dziesiątki
takich propozycji prawnych, które były traktowane jako poselskie, wobec czego wspomnianą drogę
skracano i nie uzyskiwały one opinii rozmaitych
stron, w tym Rady Dialogu Społecznego. Dlatego
gorąco popieram to, co państwo zaproponowali.
To jest, w moim przekonaniu, zadanie izby poselskiej,
izby senackiej przyszłej kadencji, żeby wspomnianego rodzaju rozwiązanie w regulaminie się znalazło.
I tylko po to występuję, żeby bardzo mocno podkreślić, że sytuacja, jaka ma miejsce obecnie, czyli brak
dyskusji, brak konsultowania rozmaitych projektów,
jest sytuacją głęboko niewłaściwą, rodzącą konflikty,
niedającą szansy na zaistnienie różnorodnych opinii,
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które funkcjonują w społeczeństwie. I to powinno
zostać w najbliższej kadencji zmienione. Dziękuję
za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego,
pani Dorota Gardias, pragnie zabrać głos i ustosunkować się do wystąpienia pana senatora? Nie.
Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczącej za
przedstawienie Senatowi sprawozdania oraz informacji.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za
2018 r. oraz z informacją o działalności Rady Dialogu
Społecznego za okres kadencji Przewodniczącej
Forum Związków Zawodowych.
Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Ogłaszam teraz 5 minut przerwy, do godziny
10.35. Właściwie to 6 minut.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 29
do godziny 10 minut 35)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego ósmego porządku obrad: wyrażenie zgody
na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.
Informuję, że marszałek Senatu skierował do
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
wniosek spółki Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp.
z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika adwokata Kornela Przestalskiego, o wyrażenie zgody
przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora
Grzegorza Peczkisa.
Komisja rozpatrzyła wniosek i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie jest zawarte
w druku nr 1313.
Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Przemysława
Błaszczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Przemysław Błaszczyk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie
wniosku o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej
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Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.
Marszałek Senatu w dniu 14 sierpnia 2019 r. skierował
wniosek do komisji.
Po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniu
w dniu 24 września 2019 r., na podstawie art. 26 ust. 1
i w związku z art. 27 ust. 1 Regulaminu Senatu, komisja przedkłada propozycję odrzucenia złożonego
w dniu 25 lipca 2019 r. wniosku spółki KędzierzynKoźle Terminale Sp. z o.o., reprezentowanej przez
pełnomocnika adwokata Kornela Przestalskiego,
o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
zgody na pociągnięcia senatora Grzegorza Peczkisa
do cywilnej odpowiedzialności sądowej.
Krótko. Na posiedzeniu komisji ta sprawa nie wywołała większej dyskusji. Większość senatorów, którzy zabierali głos, przychylała się do wniosku o odrzucenie tego wniosku, stwierdzając, że to, co robił
pan senator, było typowym wykonywaniem mandatu
senatora, typową interwencją senatorską. 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.
Są takie pytania? Nie ma.
Dziękuję.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 w związku z art. 27 ust. 1
Regulaminu Senatu Senat rozpatruje sprawozdanie
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
bez przeprowadzania dyskusji. Senator, którego dotyczył wniosek, może złożyć wyjaśnienia, a senatorom
przysługuje prawo zadawania pytań w tej sprawie.
Czy pan senator Grzegorz Peczkis chciałby złożyć
wyjaśnienie? Tak, Panie Senatorze?
To proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Panie i Panowie!
Temat, który dzisiaj jest rozpatrywany, pozew
wobec mnie, pozew cywilny, dotyczy działalności
stricte senatorskiej. W tym zakresie, w którym powód
dąży do skazania mnie, obarczenia odpowiedzialnością za pełnienie obowiązków, autentycznie czuję się
niewinny – nie urągałem powadze Senatu i funkcji,
którą sprawowałem.
Pokrótce wyjaśnię, że sprawa dotyczy sprzedaży – i towarzyszących temu okoliczności – terenu
portu w Kędzierzynie-Koźlu. Port ten przed kilku
laty został sprzedany, a okoliczności sprzedaży zo-

stały objęte tajemnicą. Dążyłem na wniosek bardzo
konkretnej, dużej liczby mieszkańców – przy czym
zaangażowani byli w to zarówno radni, jak i urzędujący kierownicy urzędu miasta, były też protesty
społeczne – do wyjaśnienia okoliczności sprzedaży
tego terenu. Dzisiaj, po latach, mogę powiedzieć,
że teren trzydziestu kilku hektarów został sprzedany
przez pośrednika, który za to pośredniczenie otrzymał wynagrodzenie, umowa została sporządzona
tak, że pośrednik dysponuje całą kwotą ze sprzedaży,
a jednocześnie miasto zobowiązało się do wykonania
i wykonało na rzecz nowego właściciela inwestycję na
kwotę kilku milionów złotych. Innymi słowy, miasto
na dzień dzisiejszy, według danych, które posiadam,
nadal nie ma środków z tej sprzedaży, zrealizowało
zaś na rzecz tego inwestora konkretne inwestycje.
To w skrócie ogólnie o tym, co tam się dzieje obecnie.
W swojej działalności… Jeżeli otrzymywałem,
a otrzymywałem, skargi, także skargi na piśmie,
również udokumentowane, a przekraczały one moim
zdaniem to, co ja mogę jako senator uruchomić, to na
wniosek, prośbę tych osób skarżących odpowiednie
służby państwowe, wojewodę itd., na piśmie powiadamiałem o tym, jaki jest przedmiot skargi. Jeden
z dokumentów, na podstawie którego jestem posądzony o to, że wpłynąłem na złe traktowanie wizerunku spółki, to właśnie notatka, jaką sporządziłem
po spotkaniu ze skarżącym, konkretnie z jednym
z radnych rady miasta, przy czym, powiem szczerze,
to nie jest radny Prawa i Sprawiedliwości. Notatkę
z tego spotkania, zupełnie obiektywnie sporządzoną,
wysłałem do wojewody, nie do urzędu wojewódzkiego, ale konkretnie do wojewody. To jest notatka, która
trafiła od senatora do wojewody, notatka ze spotkania.
Podmiot, który ma roszczenia wobec mnie, uważa,
że jest to notatka publiczna, dlatego że uzyskał tę
notatkę – powziąwszy wiedzę, że taka notatka jest
– na podstawie dostępu do informacji publicznej.
Wojewoda po prostu tę notatkę temu podmiotowi
wydał. Notatka ta nie była nigdy przeze mnie publikowana, nigdy nie pokazywałem jej na żadnych stronach, nie ujawniałem jej treści, bo wydawało mi się,
że jest to sprawa, którą należało zainteresować urząd
wojewody, organy państwa, natomiast absolutnie nie
nadaje się do publikowania. Dlaczego tak postąpił
urząd wojewody, nie potrafię ocenić.
Potrafię jednak ocenić dalsze losy. W ramach swoich działań – żeby było to jasne – sprawdzałem to,
co robił urząd miasta i organ wykonawczy urzędu
miasta, czyli prezydent miasta, i do tego miałem zastrzeżenia, o tych zastrzeżeniach pisałem. Nie zajmowałem się zaś tym, co robił sam inwestor, wychodząc
z założenia… Zresztą w głosowaniach, jeszcze jako
radny miejski, głosowałem za tym, żeby inwestor realizował tę swoją inwestycję. Dlatego ze zdziwieniem
przyjąłem to, że pozew przeciwko mnie wystosował
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nie urząd prezydenta miasta – który prawdopodobnie
mógłby dyskutować, ale ma też możliwość dyskusji
w innej formie – tylko sam inwestor.
Jeśli zadalibyście sobie państwo trud prześledzenia tych kilkudziesięciu stron pozwu, które
są państwu dostępne w ramach korespondencji,
to stwierdzilibyście, że w żadnej z tych cytowanych
wypowiedzi, w której miałbym szkalować wizerunek
spółki, nie odniosłem się do żadnego z jej reprezentantów. Zresztą ja ich nigdy nie poznałem, nie miałem
okazji ich poznać, oni nigdy u mnie nie byli, nigdy
nie zabiegali o jakiekolwiek pozytywne działanie.
O spółce wypowiadałem się również bez używania
jej nazwy w związku z tym, że szanuję działalność
w mieście tych oto inwestorów. Jednak nie zmienia
to faktu, że jeżeli są konkretne wątpliwości co do
działania samorządu, to w moim przekonaniu – i pozostaję z tym przekonaniem… Jeżeli są wątpliwości
co do płacenia podatków, a takie wątpliwości były,
jeżeli są wątpliwości, co do doradzania sposobu
omijania opodatkowania, a takie wątpliwości były,
jeżeli są wątpliwości, co do zrealizowania umowy,
która notabene została utajniona i tajna jest po dziś
dzień – umowa sprzedaży majątku publicznego,
bo mówimy o umowie sprzedaży majątku publicznego… To umowa majątku publicznego, a na konto
gminy, według mojej wiedzy, najlepszej, jaką mam
na dzień dzisiejszy, nadal, po kilku latach, nie trafiły
środki ze sprzedaży tego majątku. Dla mnie były i są
to wątpliwości istotne. I o ile sam nie podejmowałem
żadnych kroków sądowych, o tyle wydawało mi się
istotne powiadomienie organów państwa o tym, że takie okoliczności zachodzą, tym bardziej że do biura…
W mojej opinii było to działanie czysto senatorskie.
Do biura przychodzili konkretni ludzie z udokumentowanymi podejrzeniami. Ja pytałem, dlaczego nie
szli do prokuratury, dlaczego nie szli na policję. Oni
się po prostu po ludzku bali, dlatego że ogrom tematów i podejrzeń, z którymi przychodzili – być może
było to przesadzone, ale od tego są służby, żeby to
rozstrzygać – był bardzo, bardzo poważny.
Pozostaję w przekonaniu, nie będąc pysznym ani
nadmiernie pewnym siebie, że gdybym miał możliwość realizowania funkcji senatora – patrzę teraz
wstecz – i działania na rzecz społeczeństwa, chociażby wyjaśniania tych okoliczności bez przesądzania
o skutku, prawdopodobnie zachowałbym się bardzo,
bardzo podobnie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać pytanie w tej sprawie? Nie. Dziękuję.
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Bardzo dziękuję. Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny 14.00. O godzinie 14.00 głosowania.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 46
do godziny 14 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Pozwólcie państwo, że powiem kilka słów. To jest
koniec kadencji, IX kadencji. Pozwólcie państwo,
że skieruję…
(Poruszenie na sali)
Nie, wy to siedźcie, to ja na stojąco…
(Głos z sali: Możemy usiąść?)
Tak, tak… Panie Marszałku, bardzo proszę usiąść.
Szanowni Państwo, IX kadencja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dobiega końca. Mijające właśnie
4 lata działalności Izby skłaniają nas do podsumowań
i refleksji. Dotyczą one w szczególności naszej wspólnej pracy na rzecz tworzenia prawa. O roli i znaczeniu
Senatu świadczą jego 4-letnie dokonania. Wśród nich
na pierwszym miejscu wymienię inicjatywy ustawodawcze. Od początku kadencji Senat uchwalił i skierował do Sejmu 55 projektów inicjatyw, z czego ten
rozpatrzył i przyjął 34. Podjęto 27 inicjatyw wykonujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
9 inicjatyw wynikających z rozpatrywania petycji,
a pozostałe 19 inicjatyw dotyczyło innych materii
ustawowych. W okresie 4 lat IX kadencji Senat rozpatrzył 905 ustaw. Do 208 z nich wprowadził łącznie
1 tysiąc 936 poprawek, Sejm przyjął 96% tych poprawek senackich.
Jako marszałek Senatu dbałem o zachowanie swobody wypowiedzi wszystkich senatorów, co wyrażają statystyki. Z podsumowania czasu wystąpień
poszczególnych senatorów podczas całej kadencji wynika, że najdłużej przemawiali senatorowie
z klubu Platformy Obywatelskiej – ponad 413 godzin.
(Oklaski) (Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: I nawet tu wygrali.)
Senatorowie z klubu Prawa i Sprawiedliwości
przemawiali 367 godzin, niezależni ponad 7 godzin,
senatorowie klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego
– 4,5 godziny.
Senat przykłada duże znaczenie do działań mających na celu upamiętnienie i uhonorowanie ważnych
dla polskiej historii osób i wydarzeń. Wyrazem tego
było przyjęcie przez Izbę w tej kadencji 101 uchwał
okolicznościowych. Izba upamiętniła rocznice ważnych wydarzeń historycznych: 1050-lecie chrztu
Polski, 550-lecie parlamentaryzmu polskiego,
450-lecie Unii Lubelskiej, 100-lecie odzyskania
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niepodległości przez Polskę oraz 30-lecie odrodzonego Senatu.
Senat jest instytucją otwartą na wszelkie wartościowe inicjatywy, o czym świadczy fakt, że w tej
kadencji w naszej Izbie odbyło się 95 konferencji
i seminariów oraz zaprezentowano 74 duże wystawy.
Senat prowadził intensywne działania na rzecz
kształtowania i utrzymywania dobrych relacji z parlamentami państw europejskich i pozaeuropejskich.
Przejawiało się to w bezpośrednich kontaktach,
oficjalnych delegacjach Senatu oraz podejmowaniu
przez Senat delegacji zagranicznych. Senatorowie
brali czynny udział w spotkaniach, seminariach,
konferencjach organizowanych przez instytucje takie
jak Unia Europejska, NATO, OBWE oraz aktywnie
uczestniczyli w pracach 53 bilateralnych grup parlamentarnych.
Niezmiernie ważnym obszarem aktywności
Senatu były działania na rzecz Polonii i Polaków za
granicą. Należy przypomnieć, że na początku obecnej
kadencji, po kilkuletniej przerwie, środki z budżetu państwa na 2016 r. przeznaczone na opiekę nad
Polonią powróciły do Senatu, który, jak wiemy, od
1989 r. umiejętnie gospodaruje pomocą finansową dla
naszych rodaków mieszkających za granicą. Liczne
spotkania senatorów z Polakami mieszkającymi poza
krajem, zwłaszcza za jego wschodnią granicą, oraz
konsultacje polonijne posłużyły wymianie poglądów
na temat udoskonalenia modelu opieki państwa nad
Polonią. Przykładem może być V Światowy Zjazd
Polonii i Polaków z Zagranicy w 2018 r., podczas
którego rodacy z całego świata dyskutowali w parlamencie o najważniejszych kierunkach aktywności
na najbliższe lata, takich jak edukacja i nauka języka
polskiego. Ze swoich działań w tej sferze Senat może
być dumny, przyczyniły się one bowiem do realizacji
istotnego celu, jakim jest podtrzymywanie tożsamości
narodowej naszych rodaków oraz wzmacnianie więzi
kulturowych z Polską.
Szanowni Państwo Senatorowie, pragnę serdecznie podziękować państwu za współpracę, za zaangażowanie, za wysiłek w tworzeniu prawa służącego
społeczeństwu oraz wzmacnianiu demokratycznego państwa. Część z nas będzie reprezentantami tej
Izby także w nowej kadencji, zaś pozostali zapewne
wykorzystają swoje kompetencje i zdobyte doświadczenia w innych obszarach aktywności zawodowej
czy społecznej.
Podziękowania, bardzo serdeczne podziękowania, kieruję również do wszystkich pracowników
Kancelarii Senatu. Ich wytężona praca, zaangażowanie oraz stała gotowość do wykonywania powierzonych im zadań spowodowały, że Senat oraz jego
organy mogły z powodzeniem wypełniać powierzone

im konstytucyjne role. Jeszcze raz bardzo serdecznie
za to dziękuję. (Oklaski) Z dumą mogę powiedzieć,
że nasza współpraca, wspólna praca w Senacie IX kadencji dobrze przysłużyła się polskiemu parlamentowi, obywatelom i całej ojczyźnie.
Szanowni Państwo, niedawno odbyły się wybory.
Ufam, że nowy Senat będzie podtrzymywał tradycje IX i poprzednich kadencji, które wpisały naszą
Izbę w krajobraz polityczny Polski jako izbę refleksji
i zadumy. Mam też nadzieję, że inicjatywa związana
z budową siedziby Senatu – bez względu na to, kto będzie przewodził naszej Izbie – będzie kontynuowana,
no i może zakończona w następnej jeszcze kadencji.
Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo serdecznie
dziękuję. (Oklaski)
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: drugie czytanie
projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem
Fizyki.
Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez
Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 1282 S.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały zawartym w druku nr 1282 S.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 66 – za, 10 – przeciw,
6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem
Fizyki.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie.
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1317 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 60 – za, 21 – przeciw,
4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 58)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o sporcie.
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Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy
bez poprawek – druk senacki nr 1325 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiły projekt
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez
poprawek – druk senacki nr 1315 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks
postepowania cywilnego.
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1320 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 61)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych
innych ustaw.
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1321 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych
ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki
nr 1318 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 63)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz
niektórych innych ustaw.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1319 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 64)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz
niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień
cenowych.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1326 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 65)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o rozstrzyganiu
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz
zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały,
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1327 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 wstrzymał się
od głosu. (Głosowanie nr 66)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: ustawa
o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie
zdrowia.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały,
w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek
– druk senacki nr 1323 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy zgodnie – za.
(Głosowanie nr 67)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych
ustaw.
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1322 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 68)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych
ustaw.
Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1316 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 69)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
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Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo własności przemysłowej.
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki
nr 1332 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 70)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo własności przemysłowej.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Komisja Środowiska oraz Komisja Infrastruktury
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki
nr 1324 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 71)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego ósmego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji
międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r.
w Londynie.
Komisja Środowiska oraz Komisja Infrastruktury
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki
nr 1328 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
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Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 72)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu
ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004,
sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie
osób w związku z automatycznym przetwarzaniem
danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia
10 października 2018 r.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, Komisja Infrastruktury oraz Komisja Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie
nr 1329 A i 1329 B.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 73)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób
w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia
10 października 2018 r.
Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji
Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia
14 czerwca 2007 r.
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
oraz Komisja Infrastruktury przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie
nr 1330 A i 1330 B.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 74)
Wobec wyników głosownia stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze
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rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia
14 czerwca 2007 r.
Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie
nr 1331 A i 1331 B.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 75)
Wobec wyników głosownia stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy
Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego
w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.
Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego trzeciego porządku obrad: drugie czytanie
projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Świętego Jana Pawła II.
Przypominam, że przed przerwą w obradach zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
To trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez
Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 1311 S.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały zawartym w druku nr 1311 S.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.
(Głosowanie nr 76)
Wobec wyników głosownia stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Świętego Jana Pawła II.
Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego czwartego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku
2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej.

Przypominam, że przed przerwą w obradach zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez
Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 1312 S.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały zawartym w druku nr 1312 S.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosownia stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Bitwy Warszawskiej.
Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji przyznania Oldze
Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla.
Przypominam, że przed przerwą w obradach zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie
przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego
w druku nr 1333 S.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały zawartym w druku nr 1333 S.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 60 – za, 2 – przeciw,
12 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 78)
Wobec wyników głosownia stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę z okazji przyznania Oldze Tokarczuk
literackiej Nagrody Nobla.
Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego ósmego porządku obrad: wyrażenie zgody
na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich proponuje odrzucenie wniosku spółki Kędzierzyn-Koźle Terminale sp. z o.o., reprezentowanej przez
pełnomocnika, adwokata Kornela Przestalskiego,
o wyrażenie zgody przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.
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Przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.
Senat wyraża zgodę na pociągnięcie senatora
do cywilnej odpowiedzialności sądowej w drodze
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów
ustawowej liczby senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały
o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie senatora do
cywilnej odpowiedzialności sądowej.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Panie Marszałku,
są pytania.)
(Głos z sali: Jak trzeba…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Czy to jest głosowanie
za stanowiskiem komisji, czy za uchyleniem?)
Ja mogę to państwu przeczytać, proszę państwa.
Proszę ze zrozumieniem…
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie, żebyśmy
wiedzieli…)
Rozmawialiście państwo, więc nie dziwię się, że
nie wszyscy słyszeli. Cały punkt.
Poproszę o wodę.
Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego ósmego porządku obrad: wyrażenie zgody na
pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej
senatora Grzegorza Peczkisa.
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich proponuje odrzucenie wniosku spółki Kędzierzyn-Koźle Terminale sp. z o.o., reprezentowanej przez
pełnomocnika, adwokata Kornela Przestalskiego,
o wyrażenie zgody przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.
Przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia…
(Rozmowy na sali)
No nie, ja trzeci raz nie będę czytał. Od razu to
mówię.
Przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.
Senat wyraża zgodę na pociągnięcie senatora
do cywilnej odpowiedzialności sądowej w drodze
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów
ustawowej liczby senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie senatora do cywilnej
odpowiedzialności sądowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Głosujemy za odrzuceniem, przeciw.
Jest naszym człowiekiem.)
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Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, nikt nie był za, 83 było
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 79)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat
podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na
pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej
senatora Grzegorza Peczkisa.
Informuję, że porządek obrad osiemdziesiątego
piątego posiedzenia został wyczerpany.
(Senator Jan Maria Jackowski: Zgłaszam się do
oświadczenia.)
To później, to za chwilę.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza
porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej 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 których wygłoszenie przez senatorów nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w przeciągu
5 minut.
Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać
głos?
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czy ja mogę poprosić jeszcze o chwilę? To nie
jest oświadczenie senatorskie, ale ponieważ większość z państwa jeszcze nie wyszła, to chciałbym
o coś poprosić.
Pan marszałek zwracał się do nas bardzo, bardzo
gorąco z podziękowaniami i mówił, że możemy mieć
poczucie spełnionego obowiązku wobec ojczyzny.
Myślę, że tak, zrobiliśmy dużo dla Polski. Ale, Panie
Marszałku, byłoby nieprzyzwoitością, gdyby Izba
nie podziękowała panu. Ja tak po prostu, zwyczajnie, z wielkim szacunkiem dla pana profesjonalizmu,
także dla ogromnej kultury, dla humoru, który czasem rozładowywał napięcie, ale przede wszystkim
ogromnego szacunku do nas wszystkich, obojętne,
czy z tej strony sali, czy z tamtej, chcę powiedzieć
– i myślę, że będę wyrazicielem wszystkich – dziękuję, dziękujemy. (Oklaski)
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan Antoni Szymański.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W tegorocznych wyborach parlamentarnych ubiegałem się o mandat senatora z okręgu sześćdziesiątego
szóstego, obejmującego powiaty gdański, starogardzki
i tczewski, które reprezentowałem w obecnej kadencji
Senatu. Wyniki wyborów są znane. Chciałbym z całego serca podziękować ponad 65 tysiącom obywateli,
którzy oddali na mnie swój głos. Mój kontrkandydat zyskał liczniejsze poparcie, czego mu gratuluję.
Dziękuję wszystkim, którzy wsparli mnie w czasie
kampanii wyborczej swoimi umiejętnościami, poświęconym czasem oraz nieprzeciętnym zaangażowaniem. Doznawałem od was ogromu przyjacielskiego
wsparcia i ludzkiej oraz obywatelskiej solidarności.
Zrobiliśmy razem to, co do nas należało, i poddaliśmy się werdyktowi wyborców. Bardzo cenię sobie więzy, jakie zrodziły się między nami, i wierzę,
że powstały w ten sposób kapitał społeczny nie będzie
zmarnowany.
Gratuluje wszystkim, którzy otrzymali w wyniku
wyborów mandat posła bądź senatora, niezależnie od
partii, z której startowali. Sprawy naszego państwa
leżą teraz w waszych rękach. Idąc tropem ostatnich
słów zmarłego niedawno śp. Kornela Morawieckiego,
życzę wam, byście nie przestawali myśleć o Polsce
i wypracowali zgodę narodową. Myślenie o Polsce
oznacza wznoszenie się ponad partykularne interesy
i przyjęcie za priorytet idei wyższych niż osobisty,
grupowy czy partyjny sukces – idei, dla których warto
poświęcać własne zaangażowanie. Zgoda narodowa
obok polityki prorodzinnej była istotnym motywem
mojej pracy parlamentarnej. Zabieganie o dialog i szacunek w życiu społecznym oraz o racjonalną politykę
społeczną były powodami, dla których zdecydowałem
się ubiegać o reelekcję.
Zachęcam przyszłych parlamentarzystów do kultywowania dialogu i szacunku we wzajemnych odniesieniach zwaśnionych obozów politycznych. Podział
wywołany złym stylem konkurowania o władzę przenosi się na różne sfery życia społecznego, w których
wyrządza ogromne szkody. Potrzebne jest tworzenie
nowego klimatu i budowanie rozwiązań, które będą
sprzyjać porozumieniu i współpracy, a w konsekwencji wzmocnieniu naszego państwa. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została…
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Jeszcze
nie. Pan senator Jan Maria Jackowski.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze ja.)
Aha, nie zauważyłam. Dobrze.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt wygłosić 4 krótkie oświadczenia.
Pierwsze oświadczenie kieruję do prezesa Polskich
Linii Kolejowych.
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się
mieszkańcy Gąsocina i okolicznych miejscowości
zaniepokojeni pogarszającym się stanem zabytkowego dworca kolejowego w Gąsocinie w gminie
Sońsk. Mimo zobowiązania właściciela do podjęcia
prac zabezpieczających ten zabytkowy obiekt, jedna
z nielicznych tak historycznych budowli kolejowych
obraca się w ruinę.
W związku z tym proszę o informację, czy jest
przewidywane podjęcie prac zabezpieczających, oraz
o podanie ich harmonogramu, a także o odpowiedź
na pytanie, kiedy jest zaplanowane doprowadzenie
tego zabytku do właściwego stanu.
Oświadczenie do ministra edukacji.
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się
przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, przedstawiając problem związany z wykonywaniem prac
w internecie. Duża część pracy nauczyciela odbywa
się obecnie za pomocą komputera ‒ są wykonywane oceny opisowe i formułowane opinie o uczniach.
Wszystkie te czynności wymagają zainstalowania na
użytkowanym przez nauczyciela sprzęcie pakietu aplikacji biurowych Office, co generuje coroczne koszty
dla nauczyciela w żaden sposób nierefundowane.
W związku z tym, że w najbliższej perspektywie
praca nauczyciela w coraz większym stopniu będzie
się opierać na pracy za pomocą komputera, zwracam
się z pytaniem, czy jest rozważana jakaś forma wsparcia nauczycieli w tym zakresie.
Oświadczenie do ministra nauki i szkolnictwa
wyższego.
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich w specjalnym oświadczeniu zapowiedziało odpowiedzialność dyscyplinarną ludzi nauki,
którzy mają krytyczne zdanie o ideologii LGBT.
Rodzi to obawę o możliwość wprowadzenia w Polsce
cenzury ideologicznej.
W związku z tym zwracam się z prośbą o informację, jaka jest ocena tego oświadczenia ze strony pana
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premiera oraz czy w resorcie nauki przewidywane są
prace mające na celu zmianę przepisów, na podstawie
których rektorzy wyższych uczelni mogą nakładać
kary na niewygodnych politycznie bądź ideologicznie
nauczycieli akademickich.
Czwarte i ostatnie oświadczenie, kierowane do
pana marszałka Stanisława Karczewskiego.
Szanowny Panie Marszałku!
Jako senator ziemi ciechanowskiej chciałbym panu
marszałkowi podziękować za przewodzenie i kierowanie pracami Senatu IX kadencji.
Jednocześnie chciałbym na pana ręce złożyć
podziękowania drogim mieszkańcom północnego
Mazowsza, którym serdecznie dziękuję za udział
w wyborach i oddane na mnie głosy. W wyborach
do Senatu RP z okręgu ciechanowskiego otrzymałem
83 tysiące 808 głosów, tj. 58% wszystkich oddanych
głosów w okręgu. Dziękuję wszystkim działaczom
i sympatykom Prawa i Sprawiedliwości oraz wolontariuszom, którzy zaangażowali się w kampanię
wyborczą.
W nowej, X kadencji Senatu RP dzięki państwa
poparciu i zaufaniu będę miał zaszczyt po raz kolejny
reprezentować północne Mazowsze w Senacie RP,
służąc wszystkim mieszkańcom subregionu ciechanowskiego i dobru Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan…
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Ja też.)
Tak?
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Jeśli można.
Przepraszam.)
Tak.
To teraz pan senator prof. Żaryn, a potem pani
marszałek.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek!
Chciałbym skierować swoje słowa do pana premiera Mateusza Morawieckiego, choć prawdopodobnie to
nie on powinien być jedynym ich adresatem.
Otóż współpracuję od 4 lat z pismem „Magna
Polonia”. To pismo jest niewątpliwie bardzo prawicowe, jednoznacznie prawicowe. I od redaktora naczelnego otrzymałem email, w którym napisał do
mnie następujące słowa z prośbą o interwencję w tej
sprawie.
„W ostatnich dniach spadł na nas nieoczekiwany
cios ze strony międzynarodowej korporacji PayPal,
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która to w sposób arbitralny dokonała blokady naszego konta. W mailu, który otrzymaliśmy od PayPal,
możemy przeczytać – i tu fragment – że «Nałożyliśmy
na twoje konto trwałe ograniczenia. Niedawny przegląd operacji na twoim koncie wykazał, że naruszasz
przyjęte przez PayPal zasady dopuszczalnego użytkowania»”. Koniec, dalszy ciąg jest mniej istotny.
Mam zapytanie, jak można otrzymać informacje
dotyczące tego, co to znaczy, że ktoś naruszył zasady dopuszczalnego użytkowania. Oczywiście strona
nie była łaskawa zdefiniować tego fragmentu emaila.
Rodzi to jednoznaczne przeświadczenie, że mamy
do czynienia z czystą cenzurą. Ponieważ w Polsce
nie ma urzędu cenzorskiego i powinna istnieć odpowiedzialność za stosowanie cenzorskich metod, to
moje zapytanie dotyczy ewentualnego wykluczenia
PayPal z przestrzeni publicznej na terenie państwa
polskiego. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani marszałek Maria Pańczyk-Pozdziej. Bardzo
proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja nie chciałam zabierać głosu, bo nie wiedziałam,
że wypada wygłaszać dzisiaj, w takim dla jednych radosnym, dla innych może mniej radosnym dniu, takie
bardzo osobiste mowy, ale pozwolę sobie powiedzieć
tych parę słów do państwa, bo gdy po 14 latach człowiek rozstaje się z polityką, to ma taką wewnętrzną
potrzebę rozliczenia się z samym sobą i opowiedzenia
innym, z czego jest dumny, a co mu się nie powiodło.
Mam świadomość, że ostatniej kadencji nie mogę
tak specjalnie zaliczyć do sukcesów. Czasami trudno jest walczyć z własną fizycznością, tym bardziej
dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w tych trudnych dniach, miesiącach. Nie zrezygnowałam z walki
o Senat z własnej woli. Niestety czasami jest i tak
– i wielu z państwa senatorów tego doświadcza i doświadczało – że poparcie ludzi, wyborców nie zawsze
idzie w parze z sympatią decydentów. Ja wiem, że
osoba, którą zaproponowałam na swoje miejsce i którą popieram, czyli Zygmunt Frankiewicz, prezydent
Gliwic, wchodzi do Senatu jako propaństwowiec, jako
człowiek ideowy, on wchodzi do Senatu z konkretną
misją: ratować samorządy. A mógł przez kolejnych
5 lat, zwłaszcza, że ta kadencja samorządowa dopiero
się zaczęła, zajmować, jak to się brzydko mówi, ciepłą
posadkę. On jednak zdecydował się walczyć. I właśnie
takich ludzi powinniśmy wybierać na swoich liderów.
Wracając do kwestii mnie samej, powiem, że mam
świadomość, że brakowało mi zadziorności, nigdy nie
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Wicemarszałek Maria Koc:

(senator M. Pańczyk-Pozdziej)
byłam i nie jestem osobą wojującą i radykalną, a to
z pewnością w każdej partii jest zaletą. Ja uważam, że
rozmowa, dialog, umiejętne zawieranie rozważnych
kompromisów daje w polityce lepsze rezultaty aniżeli
stawianie wszystkiego na ostrzu noża. Mam też świadomość, że śląskie sprawy zawsze były przeze mnie
stawiane na piedestale, a przecież przez te wszystkie
lata byłam senatorem wszystkich Polaków. Ale ja już
się nie zmienię, jestem za stara i nawet nie wiem, czy
chcę się zmienić. Proszę koleżanki i kolegów o wyrozumiałość dla moich wad, ułomności i dziękuję za
14 lat, które przyszło mi spędzić w tej Izbie, a które mimo wszystko były pięknym czasem i dały mi
możliwość poznania wielu naprawdę wartościowych
ludzi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Proszę sekretarza o odczytanie komunikatów. Czy
są jakieś komunikaty?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nie ma
komunikatów.)
Nie ma komunikatów.
Informuję, że protokół osiemdziesiątego piątego
posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój
nr 255.
Zamykam osiemdziesiąte piąte posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 45)

Wyniki głosowań
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46 R. Majer
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48 M. Martynowski
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny zakłada podniesienie
kwoty odprowadzanej za pracownika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego finansowane są
np. „wczasy pod gruszą” czy karnety sportowe dla pracowników.
Od 1 sierpnia 2019 r. podstawa naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwiększy się o 3,4%.
W 2019 r. odpis podstawowy na jednego pracownika będzie wynosił 1 tysiąc 229,3 zł – w okresie od 1 stycznia
do 31 lipca 2019 r. – oraz 1 tysiąc 271,2 zł – w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Wzrośnie też odpis
na fundusz dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz członków ich rodzin.
Ponadto z uwagi na rosnące zainteresowanie członków rodzin wielodzietnych Kartą Dużej Rodziny zmianie
ulegają limity wydatków związanych z realizacją ustawy o KDR przez gminy, MRPiPS i MSWiA. Chociaż
Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 2014 r., dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwinął ten ważny i coraz
bardziej doceniany przez rodziny instrument polityki rodzinnej. Do tej pory odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz członków
ich rodzin tworzy się w wysokości 0,6% środków na emerytury i renty dla żołnierzy zaplanowanych w ustawie
budżetowej na 2013 r., a w przypadku pozostałych służb mundurowych – w wysokości 0,5% środków na emerytury i renty dla tych służb. Po zmianach od 1 sierpnia 2019 r. podstawą odpisu na zakładowy fundusz socjalny
będą środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2014 r. na emerytury i renty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.
Tak więc na zaproponowanych zmianach skorzystają osoby uprawnione do korzystania z funduszu: pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści służb mundurowych – byli żołnierze oraz funkcjonariusze i ich rodziny,
inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.
Co do zasady ZFŚS jest tworzony w firmach, które zatrudniają minimum 50 pracowników, oraz w jednostkach budżetowych bez względu na liczbę zatrudnionych. Trafiają do niego pieniądze pochodzące z odpisu
podstawowego naliczanego od każdego pracownika. Zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS
jego kwota w danym roku powinna stanowić 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim lub jego
drugim półroczu, jeśli było ono wtedy wyższe. Tyle że od 2011 r. stosowanie tej zasady jest zawieszone, a w tym
czasie kolejne rządy tylko 2 razy decydowały się na odmrożenie odpisu, i to częściowo: po raz pierwszy w odniesieniu do jego kwoty w 2017 r., a po raz drugi w przypadku należności właśnie na 2019 r. W tym roku jest
on naliczany w stosunku do średniej pensji z drugiego półrocza 2013 r.
Jak się jednak okazało, będzie kolejna podwyżka odpisu, i to jeszcze w tym roku. Nowelizacja omawianej
dziś ustawy przewiduje bowiem odmrożenie kwoty odpisu. Taka decyzja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom związków zawodowych, które od dawna sprzeciwiały się dotychczasowym praktykom, czyli brakowi
waloryzacji odpisu. Protestował przeciwko temu zwłaszcza NSZZ „Solidarność”, który domagał się odmrożenia
odpisu w całości.
W związku z powyższym uważam, że odmrożenie funduszu i nowa ustawa rozwiążą problem i zapewnią
pracownikom rekompensatę poniesionych na przestrzeni lat strat. Fundusz socjalny jest istotnym wsparciem dla
pracowników i ich rodzin. Stan finansów publicznych oraz dobra kondycja przedsiębiorstw obecnie pozwalają na
podjęcie takiej decyzji. Uważam, że ludziom to po prostu się należy. Dlatego jestem za zmianą ustawy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!
Omawiana w dniu dzisiejszym nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw to ustawa bardzo obszerna i wielowątkowa. Uważam, że jest to bardzo ważna ustawa, zwłaszcza dla podatników, bowiem egzekucji administracyjnej podlegają m.in. podatki, opłaty, odsetki
od zobowiązań podatkowych, grzywny, a także np. składki na ubezpieczenie społeczne.
Głównym celem tej nowelizacji ustawy jest uproszczenie istniejących procedur egzekucyjnych, bo obecnie,
jak się okazało, są one dalekie od doskonałości. Muszę wspomnieć, że średni czas trwania jednego postępowania
egzekucyjnego to 555 dni, przy efektywności egzekucji na poziomie ok. 36% – są to dane za 2016 r. Obecne
przepisy generują też częste spory pomiędzy organami egzekucyjnymi.
Rozwiązania zaproponowane w ustawie wynikają z potrzeby uproszczenia i usprawnienia procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu efektywności egzekucji administracyjnej poprzez modyfikację niektórych środków egzekucyjnych stosowanych
przy dochodzeniu należności pieniężnych.
Najważniejsze rozwiązania w ustawie będą dotyczyć: wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczenie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego i zapewnienie automatycznej rejestracji
tego tytułu w systemie obsługującym organ egzekucyjny, w sposób eliminujący spory o właściwość miejscową
organów egzekucyjnych; procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej, w tym trybu
rozpatrywania zarzutów i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego poprzez eliminację dublowania
czynności procesowych wierzyciela i organu egzekucyjnego; procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz dłużnika rzeczowego przy zapewnieniu środków ochrony prawnej tych osób
oraz zmniejszeniu kosztów egzekucji obciążających małżonka zobowiązanego i dłużnika rzeczowego; zbiegów
egzekucji poprzez zmianę zasad rozstrzygania zbiegów co do należności alimentacyjnych oraz uproszczenie
procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi; egzekucji z ruchomości poprzez
wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości przez zobowiązanego za zgodą organu egzekucyjnego oraz
innych usprawnień w ramach tej egzekucji; egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne zajęć wierzytelności z wymienionego tytułu; egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości
korzystania z terminali płatniczych; egzekucji z rachunku bankowego prowadzonego przez spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową oraz z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych lub innych rachunkach prowadzonych przez banki poprzez ich elektronizację; wykonywania
przez naczelników urzędów skarbowych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanym na podstawie
k.p.k. i ograniczenia rozpatrywania przez naczelników urzędów skarbowych środków zaskarżenia podejrzanego, które rozpatruje prokurator lub sąd w postępowaniu karnym; kolejności zaspokojenia należności celnych
w ten sposób, aby koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji tych należności były zaspokajane po zaspokojeniu
należności celnych.
Ustawa dotyczy ok. 2 milionów zobowiązanych i poskutkuje rezygnacją z kosztownych dla zobowiązanego
procedur oraz umożliwi sprzedaż zajętych ruchomości za zgodą organu egzekucyjnego.
Ustawa obejmuje zatem głównie zmiany w zakresie przepisów regulujących środki zaskarżenia, egzekucję
z majątku wspólnego małżonków, egzekucję z majątku dłużnika rzeczowego, zbieg egzekucji, egzekucję z pieniędzy, egzekucję z ruchomości, egzekucję z rachunków bankowych oraz wykonywanie przez naczelników
urzędów skarbowych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych przez prokuratora lub sąd w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym.
Jedną ze zmian jest przepis o stanie majątkowym. Nowe przepisy pozwolą wierzycielowi żądać od zobowiązanego danych niezbędnych do sporządzenia protokołu o stanie majątkowym pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dotychczas sporządzenie protokołu o stanie majątkowym było
wyłącznym uprawnieniem organu egzekucyjnego. Uważam, że to rozwiązanie nie było wystarczająco skuteczne.
Cieszy mnie, że dzięki nowym przepisom teraz to się zmieni.
Należy zwrócić szczególną uwagę, że wejście w życie projektowanych przepisów wpłynie na zwiększenie
dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego nawet o dodatkowe kilkaset milionów złotych. To niezwykle ważny i znaczny dochód dla budżetu.
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Obecnie czynności związane z rozpatrywaniem środków zaskarżenia i prowadzeniem egzekucji z ruchomości należą do najbardziej skomplikowanych, a w konsekwencji czasochłonnych elementów postępowania
egzekucyjnego.
Aktualnie zbiegi egzekucji dotyczą średnio ponad 165 tysięcy postępowań egzekucyjnych rocznie, egzekucje
z ruchomości – blisko 9,6 tysiąca postępowań, zarządzenia zabezpieczenia – blisko 33 tysięcy postępowań,
a zarzuty – 12,2 tysiąca postępowań. Łączna liczba postępowań, których dotyczy uproszczenie procedur,
to blisko 219 tysięcy.
Zgodnie z danymi Krajowej Administracji Skarbowej sporządzenie odpisu tytułu wykonawczego i innych
dokumentów oraz przekazanie tych dokumentów do organu egzekucyjnego przejmującego łączne prowadzenie egzekucji w przypadku zbiegu egzekucji zajmuje pracownikowi organu egzekucyjnego średnio 110 minut.
Na każdy tysiąc tytułów wykonawczych przypada ok. 13 zbiegów egzekucji. Biorąc pod uwagę liczbę spraw
egzekucyjnych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, możemy oszacować, że w sprawach
prowadzonych przez te organy zachodzi średnio ponad 165 tysięcy zbiegów. Szacując, że konieczność sporządzenia i przekazania odpisów tytułów do organu egzekucyjnego przejmującego łączne prowadzenie egzekucji
zachodzi rocznie w przypadku około połowy zbiegów egzekucji, musimy wskazać, że tej czynności pracownicy
KAS poświęcają rocznie ponad 151 tysięcy godzin swojej pracy.
Proponowane przepisy przewidują rezygnację ze sporządzenia i przekazania odpisów tytułów wykonawczych
i innych dokumentów do organu egzekucyjnego prowadzącego łączną egzekucję ze środka egzekucyjnego,
do którego nastąpił zbieg. To oznacza, że wskazany czas będzie mógł zostać przeznaczony na inne czynności
wykonywane przez pracowników organów egzekucyjnych, w tym na stosowanie środków egzekucyjnych.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KAS rozpatrzenie przez organ egzekucyjny zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej zajmuje pracownikowi organu egzekucyjnego średnio 480 minut. Na każdy
tysiąc tytułów wykonawczych wnoszone są one niespełna 1 raz. Należy mieć na względzie, że projektowane
zmiany nie będą miały wpływu na rozpatrywanie zarzutów w sytuacji, gdy organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem. W przypadku organów KAS taka sytuacja ma miejsce w ok. 18% spraw egzekucyjnych.
Podkreślenia wymaga, że organy administracji nie podejmują czynności same w stosunku do siebie, co oznacza,
że w przypadku, gdy organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem, nie przedstawia stanowiska wierzyciela w sprawie wniesionego zarzutu, a jedynie podejmuje rozstrzygnięcie co do zgłoszonego zarzutu. Zatem
zaoszczędzony czas będzie mógł zostać przeznaczony na inne czynności wykonywane przez pracowników
organów egzekucyjnych, w tym na stosowanie środków egzekucyjnych.
Podkreślić należy, że zmiany wynikają także z konieczności dostosowania niektórych przepisów do wymogów prawa unijnego – obowiązujące obecnie rozwiązania, które nie przyznają pierwszeństwa zaspokajania
należnościom celnym, stanowiącym środki własne Unii Europejskiej, przed kosztami egzekucyjnymi i kosztami
upomnienia powstałymi w związku z dochodzeniem tych należności, prowadzą do uszczuplenia środków własnych Unii. Przewidziana jest więc zmiana kolejności zaspokojenia należności celnych w ten sposób, aby koszty
egzekucyjne powstałe w egzekucji tych należności celnych były zaspokajane po zaspokojeniu należności celnych.
Uważam, że nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przyniesie wiele korzyści
oraz szereg niezbędnych uproszczeń. W związku z tym jestem za zmianą ustawy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, druk senacki nr 1296, stanowi kolejną nowelizację ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.
Jest to kontynuacja szczególnej roli Senatu RP w opracowywaniu tego aktu prawnego, Senat był bowiem
autorem pierwszego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz większości zmian poszerzających
zakres jej obowiązywania.
Godne akceptacji jest rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o osoby, które poniosły szkody lub
doznały krzywdy w związku z wydaniem wobec nich niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie wojennym. Jest to uzasadnione tym bardziej, że w nowelizacji z dnia
19 września 2007 r., w art. 8 ust. 1 dokonano zmiany pojęcia „wydanie orzeczenia albo decyzji” na „wykonanie orzeczenia albo decyzji”.
W konsekwencji sądy w orzeczeniach wyraźnie wskazywały, że odpowiedzialność odszkodowawcza
Skarbu Państwa ogranicza się wyłącznie do rekompensowania skutków wykonania – a nie wydania – orzeczenia albo decyzji.
W obecnym stanie prawnym poza odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa są takie skutki
wydania orzeczenia albo decyzji jak m.in. konieczność ukrywania, utrata pracy oraz utrata przywilejów
emerytalno-rentowych, co również powodowało pogorszenie się sytuacji finansowej całej rodziny represjonowanego, a także krzywdy wynikłe z psychicznych przeżyć całej rodziny osoby represjonowanej.
Na aprobatę zasługują również inne zmiany dotyczące wyraźnego wskazania, że Skarb Państwa ponosi
koszty postępowania m.in. z tytułu ustanowienia pełnomocnika, o czym mowa w art. 13 ustawy, oraz że
wniosek o stwierdzenie nieważności orzeczenia może złożyć prokurator Instytutu Pamięci Narodowej,
o czym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.
Chciałbym podkreślić, że projekt tej ustawy został pozytywnie przyjęty przez większość podmiotów,
które przedstawiły opinie w ramach konsultacji.
Uwagi legislacyjne zgłosili minister sprawiedliwości oraz Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Uwagi
te zostały uwzględnione.
Uwaga merytoryczna stowarzyszenia „13 Grudnia” do projektu dotyczyła poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Uwaga ta została uwzględniona.
Ponadto uwagi merytoryczne dotyczyły przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za poniesioną szkodę
i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę: Rzecznik Praw Obywatelskich sugerował zniesienie przedawnienia,
a minister finansów – wydłużenie okresu przedawnienia do 2 lat. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
również zostało uwzględnione.
Trzeba zaznaczyć, że ustawa spowoduje wzrost wydatków budżetu Skarbu Państwa związanych z wypłatą odszkodowań ze Skarbu Państwa. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2015 r.
na mocy omawianej ustawy odszkodowania lub zadośćuczynienia, w łącznej kwocie 22 milionów zł,
przyznano 388 osobom. Średnia wysokość przyznanego odszkodowania lub zadośćuczynienia wynosiła
56,8 tysiąca zł. Dla porównania: w 2012 r. odszkodowania przyznano 379 osobom. Łączna kwota odszkodowań wynosiła 11,6 milionów zł, a średnia wysokość odszkodowania – 30,6 tysiąca zł.
Ze względu na brak danych dotyczących wielkości grupy osób, które wyrokiem sądowym miały stwierdzoną nieważność orzeczeń, a w ciągu roku nie złożyły wniosku o odszkodowania, czyli trzeciej grupy
podmiotów, brak jest możliwości oszacowania pełnych skutków finansowych projektowanej ustawy.
Skutki finansowe projektowanej ustawy oszacowane tylko dla 2 pierwszych grup podmiotów wyniosą
łącznie około 323,8 miliona zł – jeśli założyć, że liczba osób uprawnionych wyniosłaby 5 tysięcy 700 osób,
co wynika z szacunków IPN oraz stowarzyszenia „13 Grudnia”, oraz że średnia wysokość przyznanego odszkodowania lub zadośćuczynienia wyniosłaby 56,8 tysiąca zł, co wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dodatkowo należy założyć, że kwota ta nie zostanie wypłacona jednorazowo, w jednym roku, lecz w ciągu
kilku najbliższych lat.
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Jeśli przyjmiemy, podobnie jak IPN w swoich szacunkach, że odszkodowania zostaną wypłacone w ciągu
3 lat od wejścia w życie projektowanej ustawy, będziemy mogli oszacować, że skutki dla budżetu państwa
wyniosą około 107,9 milionów zł rocznie.
Wysoka Izbo, mając na uwadze, że inicjatywa ustawodawcza Senatu RP wychodzi naprzeciw postulatom
zgłaszanym przez środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej, należy uznać ją za potrzebną i uzasadnioną. Będzie ona bowiem kolejnym elementem zadośćuczynienia osobom, które doznały krzywd ze strony
totalitarnego państwa, co nadal stanowi nie do końca zrealizowany obowiązek niepodległej Rzeczypospolitej.
Dziękuję.
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Oświadczenie złożone
przez senatora Przemysława Błaszczyka
Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki oraz do ministra rolnictwa i rozwoju
wsi Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
W związku z zapytaniami kierowanymi do mnie, jak i z pojawieniem się szeregu doniesień medialnych,
które zawierają niejasne wyjaśnienia publikowane przez Polski Związek Jeździecki w zakresie procesu zdobywania kwalifikacji drużynowej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. przez zawodników kadry narodowej
w dyscyplinie skoki przez przeszkody oraz finansowania startów zawodników kadry ze środków pochodzących
z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o przekazanie następujących informacji.
1. Jaka była wysokość środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do Polskiego Związku
Jeździeckiego z tytułu udziału (drużynowo) członków kadry narodowej seniorów w zawodach kwalifikacyjnych
do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. do dnia 12 września 2019 r.?
2. Jaka była procedura formalnoprawna na poszczególnych etapach zatwierdzania startów drużynowo
członków kadry narodowej w dyscyplinie skoki przez przeszkody w zawodach kwalifikacyjnych do Igrzysk
Olimpijskich w Tokio w 2020 r. ze strony władz Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Ministerstwa Sportu
i Turystyki?
3. Jak wyglądał proces wydawania przez powiatowych lekarzy weterynarii zgód dotyczących startów poszczególnych zawodników kadry narodowej, którzy mieli wziąć udział zarówno w zawodach CSIO5* w Sopocie
w dniach 13–16 czerwca 2019 r., jak i w zawodach CSIO2* w Moskwie w dniach 27–30 czerwca 2019 r.?
4. Z jakiego powodu pan W. W. nie uzyskał zgody powiatowego lekarza weterynarii na udział w zawodach
CSIO2* w Moskwie w dniach 27–30 czerwca 2019 r., podczas gdy pozostali zawodnicy startujący w zawodach
w Sopocie i planujący starty w zawodach w Moskwie otrzymali takie zgody od innych (zgodnie z właściwością
terenową) powiatowych lekarzy weterynarii?
5. Czy pobyt pana Jana Sołtysiaka – prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego – w Moskwie w kwietniu
2019 r., mający na celu uzgodnienie kwestii formalnych udziału polskiej drużyny skoczków w zawodach CSIO2*
w Moskwie w dniach 27–30 czerwca 2019 r., był finansowany z budżetu MSiT i czy Ministerstwo Sportu
i Turystyki było poinformowane o konieczności odbycia przez konie, które miały wziąć udział w zawodach
w Moskwie, 2-tygodniowej kwarantanny, co formalnie wykluczało udział zawodników w zawodach CSIO5*
w Sopocie w dniach 13–16 czerwca 2019 r.?
Z wyrazami szacunku
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, przyłączając się do apelu Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia
5 września br., wnoszę o podjęcie działań w sprawie inwestycji w infrastrukturę kolejową o istotnym znaczeniu
dla województwa lubuskiego i pozostałych części kraju.
Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej na terenie województwa
lubuskiego były bardzo oczekiwanymi działaniami. W szczególności należy wymienić rewitalizację Magistrali
Nadodrzańskiej (LK nr 273), modernizację estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim, poprawę parametrów linii nr 203 i 367, budowę łącznicy kolejowej pod Czerwieńskiem skracającej podróż między Poznaniem
a Warszawą, remonty dworców w Kostrzynie i Żaganiu. Odpowiednia infrastruktura kolejowa niewątpliwie
wpływa na rozwój gospodarczy.
Wobec powyższego dołączam się do apelu Sejmiku Województwa Lubuskiego w zakresie potrzeby realizacji
następujących inwestycji kolejowych o dużym potencjale społeczno-gospodarczym.
1. Inwestycje związane z tzw. szprychami do CPK: modernizacja ciągu komunikacyjnego Wrocław Główny
– Zielona Góra Główna – Szczecin Główny (w tym LK nr 273) do prędkości co najmniej 160 km/h, odcinek
Głogów – Zielona Góra jest elementem tzw. szprychy CPK; przebudowa LK nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp.
z elektryfikacją lub budową linii równoległej o prędkości minimum 160 km/h jako elementu tzw. szprychy CPK;
wprowadzenie w szerszym zakresie optymalnych rozwiązań bezkolizyjnych z układem drogowym i pieszym
przy współpracy z zainteresowanymi samorządami, m.in. w Nowej Soli i Zielonej Górze.
2. Zadania na innych głównych szlakach komunikacyjnych: modernizacja z elektryfikacją ciągu komunikacyjnego (LK nr 203 i nr 18) Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż – Piła Gł. (Bydgoszcz) i dostosowaniem
prędkości co najmniej 140–160 km/h; modernizacja linii nr 358 (linia zasilająca sieci TEN-T, tzw. feeder line),
odbudowa drugiego toru i budowa przelotowego włączenia portu lotniczego Zielona Góra (Babimost), poprawa
parametrów odcinka Czerwieńsk – Gubin.
3. Poprawa parametrów pozostałych linii kolejowych.
4. Korytarze Warszawa – Berlin.
5. Budowa łącznic istniejących linii, tworzących nowe korytarze północ – południe i udrażniających ruch
w miastach.
6. Optymalizacja istniejących punktów eksploatacyjnych i budowa nowych, dostosowanych do sieci osadniczej.
7. Budowa centrum przesiadkowego w Gorzowie Wlkp. i rozbudowa centrum przesiadkowego w Zielonej
Górze, kontynuacja programu modernizacji dworców.
8. Budowa węzłów wielomodalnych, integrujących transport.
9. Wpisanie wybranych linii przebiegających przez województwo lubuskie do sieci międzynarodowych
korytarzy TEN-T, AGC/AGTC, RFC dla uzyskania spójności sieci.
10. Przygotowanie i dostosowanie sieci transportowej i jej składowych do inteligentnej integracji transportu
oraz stopniowej automatyzacji transportu.
Wnoszę o przeanalizowanie powyższych punktów apelu dotyczącego inwestycji w infrastrukturę kolejową
o istotnym znaczeniu dla województwa lubuskiego.
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej chciałbym odnieść się do planowanych zmian w systemie podatkowym.
Tabela VAT wprowadzona w listopadzie 2018 r. zwiększyła stawki na produkty polskie, a jednocześnie
dla zachowania równowagi obniżyła VAT na produkty tradycyjne produkowane przez koncerny zagraniczne.
W nowej tabeli VAT z 5% do 25% wzrosło opodatkowanie napojów owocowych z wysoką zawartością soku.
Rząd nie zwrócił uwagi na to, że żywność produkowana przez polskich producentów z polskich owoców jest
niskoprzetworzona w przeciwieństwie do produktów zagranicznych koncernów. Polskie firmy zapłacą wobec
tego większe podatki niż firmy zagraniczne. Problem dotyczy głównie rodzimych owoców.
Przepisy podatkowe zawierają wiele absurdów, takich jak np. uznanie chipsów za wyrób piekarniczy. Podatki
w Polsce są nie tylko wysokie, ale też bardzo skomplikowane. Ustalając tego typu zmiany, musimy liczyć się
również z niefiskalnymi konsekwencjami. Kiedy tworzy się kolejne przepisy, nie można robić tego w oderwaniu
od realiów, bez szczegółowych konsultacji społecznych oraz opinii ekspertów. VAT wymaga uporządkowania
w taki sposób, by nie szkodził krajowym producentom. Każdy zdaje sobie sprawę, że w obecnym stanie gospodarki obniżenie podatków jest niemożliwe – należy więc uprościć system podatkowy tak, by nie przyczyniał
się on do generowania problemów, ale pomagał polskim przedsiębiorcom.
W związku z tym wnoszę o ponowne przeanalizowanie proponowanych zmian pod kątem konsekwencji
wynikających z ich wprowadzenia.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy
Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań wspierających banki żywności w Polsce.
Banki żywności w Polsce cierpią na niedobór pracowników, przyjmują bardzo dużo żywności przy jednocześnie niskim poziomie dofinansowania działalności. Fakty są takie, że bez dofinansowań unijnych czy
wsparcia prywatnego nie byłoby możliwości ich prowadzenia. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności został w tej chwili zamrożony w procesie legislacyjnym. Banki żywności nie mogą liczyć na pomoc
ze strony samorządów. Potrzeb jest coraz więcej, natomiast wsparcie jest coraz mniejsze. Rzeczony projekt ustawy
zakłada, że sieci handlowe zostaną zobowiązane do zawierania umów z bankami żywności i przekazywania
im żywności, a w przypadku uchylenia się od tego obowiązku za kilogram żywności płaciłyby 10 gr. Istnieje
jednak ryzyko, że banki żywności nie poradzą sobie z taką ilością żywności – nie mają na to sił i środków.
Wobec powyższego w chwili obecnej właściwe jest, aby rząd pochylił się nad problemami banków żywności. Marnowanie żywności jest dużym wyzwaniem, z którym mierzą się samorządy, organizacje, ale także
społeczeństwo.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Kobiaka
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W przedwyborczej gorączce pojawiają się pomysły, które mogą zaburzyć funkcjonowanie budżetu państwa
oraz mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Warto wspomnieć, że harmonijny rozwój naszego kraju zawdzięczamy rozsądkowi w istotnych działaniach ekonomicznych.
Mam nieodparte wrażenie, że forsujący pomysł wysokich podwyżek płacy minimalnej – jak wynika z zapowiedzi, mającej osiągnąć kwotę 4 tysięcy zł – nie uwzględniają interesów i realnych możliwości wielu polskich
firm i przedsiębiorstw, szczególnie tych niewielkich, niebędących w stanie z przyczyn ekonomicznych podołać
takim wyzwaniom. Rozumiem konieczność podnoszenia płacy minimalnej i jej nie kwestionuję, jestem jednak
zwolennikiem podejmowania tak brzemiennych w skutkach decyzji po konsultacjach ze środowiskiem zarówno
pracowników, jak i pracodawców, na podstawie wskaźników ekonomicznych, a nie przedwyborczych emocji.
Uznając zasadę, że „co obiecane, winno być dane”, pragnę przedstawić Panu Premierowi rozwiązanie, które
pozwoli dotrzymać obietnic wyborczych, a jednocześnie nie będzie powodowało masowych upadłości firm.
Nie przyczyni się również do wzrostu szkodliwej, wysokiej inflacji.
Wnoszę do Pana Premiera o zastosowanie rozwiązań prawnych, które umożliwią podniesienie płacy minimalnej o obiecane kwoty, ale bez naliczenia wszelkich danin od tych kwot, zarówno dla pracowników, jak
i dla pracodawców.
W obecnej sytuacji firmy będą musiały wypracować ogromne zyski, by móc te podwyżki wypłacać, oraz
drugie tyle, by spłacić daninę za siebie i pracownika. Zrzeczenie się przez rząd korzyści z tych podwyżek ułatwi przeprowadzenie tej niespotykanej w swojej skali akcji obciążającej dodatkowo polskich przedsiębiorców.
Jestem przekonany, że parlament uchwali takie rozwiązanie szybko i z satysfakcją dla wyborców, i tych,
którzy są pracownikami, i tych, którzy są pracodawcami.
Z poważaniem
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone
przez senatora Władysława Komarnickiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Z niepokojem przyglądam się inwestycjom, zarówno wykonanym, jak i zatwierdzonym przez wojewodę
lubuskiego. W inwestycjach tych uwidacznia się brak poszanowania prawa własności. Grunty w obrębie prowadzonych inwestycji (gmina D. i gmina S.) są zawłaszczone przez G. SA na stałe wbrew woli ich właścicieli.
Dużo większa powierzchnia została tym samym pozbawiona możliwości wykorzystywania do celów innych
niż rolnicze. G. SA zaniża odszkodowania za użytkowanie terenów i obniżenie ich wartości, a często nawet
odmawia ich wypłaty.
Poprzednie inwestycje G. pozostawiły złe doświadczenia co do rzetelności wykonywanych operatów i wysokości lub braku wypłacanych odszkodowań. Niezgodności z prawem, jak np. działania prowadzone przez
rzeczoznawcę, również miały miejsce. Niezbędne jest uczestnictwo niezawisłego rzeczoznawcy.
Zawłaszczone grunty to działki od kilkudziesięciu arów do kilku hektarów. Jeśli uwzględnić teren ochronny,
są to szkody niejednokrotnie w wysokości kilkuset tysięcy złotych.
Zdaję sobie sprawę, że inwestycje tego typu są niezbędne, jednak konieczne jest respektowanie praw własności i sprawiedliwe wynagradzanie spowodowanych inwestycjami strat. Satysfakcjonującym zaspokojeniem
tej niesprawiedliwości, pomijając oczywiście terminowe wypłacanie adekwatnych odszkodowań, byłyby
regulacje prawne zobowiązujące G. SA i innych inwestorów ingerujących tak mocno w prawo własności
do ponoszenia opłat za przesył. Stałe opłaty na rzecz właścicieli gruntów pokrzywdzonych muszą wyrównywać straty, które bez ingerencji G. by nie istniały. W państwach tzw. starej Unii zapisy prawne o opłatach
za przesył stworzone są z myślą o właścicielach ziemi, którzy otrzymują coroczne opłaty o stosownej wysokości,
wyrównującej straty w wartości gruntu.
Oczekuję na stosowne regulacje w tej kwestii, które obciążyłyby zarówno inwestorów prywatnych,
jak i spółki z udziałem Skarbu Państwa.
W związku z tym proszę o informację w omawianej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Tadeusza Kopcia
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Głównym celem wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
jest zapewnienie stałego dostępu do ważnych produktów leczniczych, których brak może spowodować trwałe
i niekorzystne następstwa zdrowotne. Niestety leki roślinne również zostały objęte monitoringiem i obowiązkiem
raportowania mimo wielokrotnych zapewnień Ministra, że ta grupa produktów nie będzie podlegać ustawie.
Utrzymanie w mocy decyzji o powyższym obowiązku to gwóźdź do trumny dla małych i średnich wytwórców
roślinnych produktów leczniczych oraz niewielkich hurtowni farmaceutycznych dystrybuujących te produkty
głównie do sklepów zielarsko-medycznych.
Na skutek działań prowadzonych przez Parlamentarny Zespół ds. polskiego zielarstwa, w tym interpelacji
nr 29013 złożonej do Ministra Zdrowia przez posła Pawła Skuteckiego i posła Pawła Szramkę, Minister Zdrowia
wystosował pismo, w którym czytamy m.in.: „Mając na uwadze zgłaszane Ministerstwu Zdrowia problemy
z podłączeniem się małych przedsiębiorstw produkujących produkty lecznicze ziołowe do systemu, związane
głównie z wysokimi kosztami informatycznymi, informuję, że do 31 grudnia 2019 r. produkty lecznicze roślinne mogą być raportowane do ZSMOPL fakultatywnie. Przedsiębiorstwa te będą miały obowiązek pełnego
raportowania obrotu produktami leczniczymi od 1 stycznia 2020 r.”.
Z deklaracji Ministra Zdrowia wynika, że odstępstwo od obowiązku raportowania będzie po 31 grudnia
2019 r. stałe, gdyż zostanie zapisane w prawie farmaceutycznym. Niestety do tego nie doszło. W związku
z tym, iż 31 grudnia to już prawie za 3 miesiące, prosimy Ministra Zdrowia o to, aby prolongował opóźnienie
raportowania i jednocześnie wprowadził do prawa farmaceutycznego stosowne regulacje.
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujący region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16 łączącej miasto Ełk
z Olsztynem oraz innymi miejscowościami.
W dniu 29 maja 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od prezydenta miasta
Ełku Tomasza Andrukiewicza, zawierające stanowisko Rady Miasta Ełku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa odcinków drogi nr 16 w ramach kolejnych
etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejsza wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę dla mieszkańców, turystów i inwestorów.
Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa środowiskowego, poszanowaniem głosu
mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie rozwoju naszego regionu i jednocześnie
ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Rady Miasta Ełk, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie
powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujący region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16 łączącej miasto Ełk
z Olsztynem oraz innymi miejscowościami.
W dniu 5 czerwca 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od przewodniczącego
Zarządu Powiatu Ełckiego Marka Chojnowskiego, zawierające stanowisko Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 maja
2019 r. w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa odcinków drogi nr 16
w ramach kolejnych etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejsza wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę dla mieszkańców,
turystów i inwestorów. Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa środowiskowego,
poszanowaniem głosu mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie rozwoju naszego
regionu i jednocześnie ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Rady Powiatu Ełckiego, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujący region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16.
W dniu 4 lipca 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od przewodniczącego
Rady Powiatu w Mrągowie Bogdana Kossakowskiego, zawierające stanowisko Rady Powiatu w Mrągowie z dnia
14 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa odcinków
drogi nr 16 w ramach kolejnych etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa
warmińsko-mazurskiego, a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i zmniejsza wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę
dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa
środowiskowego, poszanowaniem głosu mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie
rozwoju naszego regionu i jednocześnie ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Rady Powiatu w Mrągowie, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujący region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16.
W dniu 5 lipca 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od starosty powiatu
Pisz Andrzeja Nowickiego, zawierające stanowisko Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa odcinków drogi nr 16 w ramach kolejnych
etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejsza wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę dla mieszkańców, turystów i inwestorów.
Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa środowiskowego, poszanowaniem głosu
mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie rozwoju naszego regionu i jednocześnie
ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Rady Powiatu Pisz, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie
powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujący region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16.
W dniu 8 lipca 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od wójta gminy Wieliczki
Jarosława Wiesława Kuczyńskiego, zawierające stanowisko Rady Gminy Wieliczki z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa odcinków drogi nr 16 w ramach
kolejnych etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego,
a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejsza
wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa środowiskowego, poszanowaniem
głosu mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie rozwoju naszego regionu i jednocześnie ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Rady Gminy Wieliczki, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej reprezentująca region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16.
W dniu 17 lipca 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od wójta gminy Prostki
Rafała Wilczewskiego, zawierające stanowisko Rady Gminy Prostki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa odcinków drogi nr 16 w ramach kolejnych
etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejsza wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę dla mieszkańców, turystów i inwestorów.
Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa środowiskowego, poszanowaniem głosu
mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie rozwoju naszego regionu i jednocześnie
ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Rady Gminy Prostki, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie
powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej reprezentująca region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16.
W dniu 18 lipca 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od przewodniczącego
Rady Miejskiej w Białej Piskiej Zbigniewa Dąbkowskiego, zawierające stanowisko Rady Miejskiej w Białej
Pilskiej z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa
odcinków drogi nr 16 w ramach kolejnych etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejsza wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę
dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa
środowiskowego, poszanowaniem głosu mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie
rozwoju naszego regionu i jednocześnie ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Rady Miasta w Białej Piskiej, zwracam się do Pana Ministra z prośbą
o uwzględnienie powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej reprezentująca region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16.
W dniu 22 lipca 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od starosty kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, zawierające stanowisko Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa odcinków drogi nr 16 w ramach
kolejnych etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego,
a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejsza
wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa środowiskowego, poszanowaniem
głosu mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie rozwoju naszego regionu i jednocześnie ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Rady Powiatu w Kętrzynie, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej reprezentująca region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16.
W dniu 23 lipca 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od burmistrza miasta Kętrzyn Ryszarda Niedziółki, zawierające stanowisko Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa odcinków drogi nr 16 w ramach
kolejnych etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego,
a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejsza
wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa środowiskowego, poszanowaniem
głosu Mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie rozwoju naszego regionu i jednocześnie ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Rady Miejskiej w Kętrzynie, zwracam się do Pana Ministra z prośbą
o uwzględnienie powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senator Małgorzatę Kopiczko
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej reprezentująca region 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, zwracam się z ogromną prośbą o poparcie budowy drogi ekspresowej S16.
W dniu 3 lipca 2019 r. do biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko wpłynęło pismo od prezesa Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu Marcina Burzy, zawierające stanowisko WMKB z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16. Realizowana od lat budowa odcinków drogi nr 16 w ramach
kolejnych etapów inwestycji przyczynia się do rozwoju całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego,
a w szczególności subregionu ełckiego. Ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejsza
wykluczenie komunikacyjne regionu. Inwestycja stanowi ogromną szansę dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Jej odpowiednia realizacja, z uwzględnieniem ogromnego bogactwa środowiskowego, poszanowaniem
głosu mieszkańców oraz samorządów gminnych, pozwoli na przyspieszenie rozwoju naszego regionu i jednocześnie ochronę największego skarbu Mazur, czyli dziedzictwa przyrodniczego.
Przychylając się do stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu, zwracam się do Pana Ministra
z prośbą o uwzględnienie powyższego postulatu w planach rozwoju i modernizacji dróg w Polsce północno-wschodniej.
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone
przez senatora Grzegorza Napieralskiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W związku z udzieleniem odpowiedzi przez MNiSW (pismo: MNiSW DN.WAN.072.40.2019.SP z dnia
11 czerwca 2019 r.) na oświadczenie dotyczące harmonizacji art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym z nową klasyfikacją nauk określoną w rozporządzeniu MNiSW z dnia
20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych pragnę
zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego nie zmieniono zapisów art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym w celu dostosowania ich do obowiązującej klasyfikacji stopni naukowych. W odpowiedzi MNiSW
wskazano, że pomimo kierowania w tej sprawie korespondencji do właściwych działów administracji rządowej
nic w tym zakresie nie zostało zmienione.
Z treści pisma MNiSW z dnia 11 czerwca 2019 r. wynika, że nowa klasyfikacja nauk jest znacząco odmienna
od wcześniejszej zarówno pod względem strukturalnym, jak i merytorycznym. Aktualnie uzyskiwane stopnie
naukowe są objęte dwustopniową systematyką obejmującą wyłącznie dziedziny oraz dyscypliny. Art. 19 ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym obejmuje stopień naukowy doktora
nauk ekonomicznych, prawnych i technicznych i odbiega od nowej klasyfikacji nauk. Pragnę również zwrócić
uwagę, że zakres dotychczasowych dziedzin i dyscyplin oraz ich nazewnictwo zostało mocno zmodyfikowane
oraz skonsolidowane. Dla przykładu osoba ze stopniem doktora nauk ekonomicznych występuje w dziedzinie
nauk społecznych. W nowym podziale nie występuje samodzielnie ani taka dziedzina, ani taka dyscyplina
jak nauki ekonomiczne. Aktualnie zdobywane stopnie naukowe są już dostosowane do nowego podziału nauk
i zakres dla dotychczasowego doktoratu nauk ekonomicznych wchodzi w skład dziedziny nauk społecznych.
Ten zakres obejmuje kilka dyscyplin naukowych, jest tu ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna
i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji.
Sytuacja jest podobna, jeśli chodzi o zapis dotyczący stopnia naukowego doktora nauk technicznych, który
można zaklasyfikować do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i nauk rolniczych.
Właściwe zatem wydaje się określenie w zmianie zapisów art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym uprawnień opartych na dziedzinach naukowych, na co również wskazują
zapisy odpowiedzi udzielonej przez MNiSW.
Proszę o informację, od kiedy planowana jest zmiana zapisów art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym i dostosowanie do nowej klasyfikacji nauk określonej w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych.
Proszę o przedstawienie założeń przygotowywanych zmian i określenie, czy nowelizacja będzie odnosiła
się do dziedzin naukowych. W przypadku projektowania zmian opierających się na dziedzinach i dyscyplinach naukowych proszę o dokładne wskazanie ich nazw oraz merytorycznego uzasadnienia wyboru do każdej
dziedziny i dyscypliny naukowej.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Grzegorza Napieralskiego
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra
Glińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z zapytaniem, jakie są plany ministerstwa odnośnie do rozwoju i wspierania wyższych uczelni
artystycznych w Polsce. Czy planowane są w najbliższych latach przekształcenia zmieniające ich charakter,
program bądź liczbę? Proszę o przedstawienie krótko- i długofalowych planów ministerstwa w sferze polskiego
wyższego szkolnictwa artystycznego.
Moje wystąpienie związane jest z niepokojem akademickich środowisk artystycznych odnośnie do niesprecyzowanych planów instytucjonalnego i programowego podporządkowania uczelni czynnikom pozaartystycznym.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Grzegorza Napieralskiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z zapytaniem w sprawach leżących w kompetencji ministra zdrowia. W związku z wprowadzeniem norm zatrudniania pielęgniarek w stosunku do liczby lóżek szpitalnych zwracam się z pytaniem: czy
można w przypadku zatrudnienia opiekunów medycznych, którzy posiadają stosowne uprawnienia, wprowadzić
wskaźnik pozwalający na uzupełnienie części etatów pielęgniarskich opiekunami medycznymi?
Opiekunowie medyczni wykonują szereg zadań, które dotychczasowo w zakresie obowiązków były przypisane pielęgniarkom – jest to wykonywanie toalety pacjenta, pomoc przy karmieniu, transportowaniu pacjentów
np. do pracowni diagnostycznych. Przy wymienionych czynnościach nie jest wymagany personel pielęgniarski.
Wobec braku pielęgniarek na rynku pracy oraz w sytuacji coraz częstszych problemów finansowych szpitali
takie rozwiązanie pozwoli na utrzymanie liczby łóżek szpitalnych potrzebnej do zabezpieczenia udzielania
świadczeń zdrowotnych na danym terenie, zwłaszcza w przypadku oddziałów chorób wewnętrznych, bez
zmniejszania bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów, a także pozwoli to na zmniejszenie kosztów funkcjonowania tych oddziałów.
W przypadku oddziałów pediatrycznych należy wskazać na sezonowość obłożenia łóżek szpitalnych. W miesiącach jesienno-zimowych obłożenie jest niewspółmiernie większe niż w pozostałej części roku, w związku
z tym nie ma zasadności utrzymania wymaganej przepisami prawa liczby pielęgniarek w przeliczeniu na łóżko.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jarosława Obremskiego
Oświadczenie skierowane do ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o budowie obwodnicy Góry. Został już wybrany wykonawca. Niestety ta kluczowa inwestycja jest zagrożona ze względu na kończącą się w 2020 r. perspektywę
środków unijnych i brak zgody na rozpoczęcie prac.
Czy wiadomo, jakie zapadły decyzje co do tej obwodnicy i czy jest możliwość wydania zgody na jej budowę
jeszcze w tym roku?
Z szacunkiem
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krystiana Probierza
Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesława Kozielewicza
Na podstawie moich dwukrotnych osobistych doświadczeń (z 2015 i 2019 r.) związanych z procedurą pozyskiwania głosów poparcia dla kandydatów na posła i senatora zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pewnych
wątpliwości i dokonanie niezbędnej korekty tej procedury.
– Część wyborców (także tych przychylnych kandydatowi) niechętnie podpisywała listy poparcia, a nawet
odmawiała podpisu, nie chcąc ujawniać swoich danych osobowych, w tym szczególnie numeru PESEL.
– Wyborcy nie chcieli udzielać poparcia nieznanym z nazwiska kandydatom.
– Dotyczyło to szczególnie listy kandydatów na posłów, gdzie nie podawano nazwisk kandydatów, a jedynie
nazwę ugrupowania, co umożliwiało np. przekazanie listy poparcia do zupełnie innego okręgu wyborczego,
– W przypadku kandydatów do Senatu nazwisko kandydata umieszczone na liście w znacznej większości
przypadków ułatwiało podjęcie decyzji.
– Nie potrafiłem udzielić wyborcom odpowiedzi na pytanie, kto w świetle przepisów RODO zarządza danymi
zgromadzonymi na liście poparcia kandydatów i w jaki sposób są one chronione.
– Zwracano uwagę na możliwość wykorzystania udostępnionych danych w sposób niezgodny z zamiarem
udzielającego poparcia danemu kandydatowi.
– Wskazano na różnice w sposobie pozyskiwania poparcia na aktualnych listach a samą procedurą głosowania, w której stosowane są „maskownice” zakrywające na listach głosujących nazwiska osób, które już
głosowały. Podobnie w przychodniach lekarskich pacjenci nie są wywoływani po nazwisku, a w szpitalach
pacjent jest „zakodowany”.
Problem powinien być już dawno uregulowany, bowiem od poprzednich wyborów (2015) przyjęto ustawę
o ochronie danych osobowych. Być może należałoby nawet znacząco ograniczyć liczbę pozyskiwanych głosów
(do najbliższych znajomych kandydata, którzy mają zaufanie co do sposobu wykorzystywania zgromadzonych
danych). Rozumiem, że problem wymaga dogłębniejszego rozpoznania. Uważam jednakże, że jest to problem
do rozwiązania przez PKW.

Z poważaniem
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Czesława Ryszkę
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu M. G. (zam. …) z prośbą o interwencję i wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach (Wydział II Karny) z dnia 8 lipca 2019 r. (sygn.
akt II Kp 142/19).
W dniu 2 października 2018 r. prezes Sądu Okręgowego w Katowicach przesłał Prokuraturze Rejonowej
w Tychach pismo pana M. G., zawierające zarzuty dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez kuratorów zawodowych na szkodę interesu publicznego, poświadczenia nieprawdy
co do okoliczności mającej znaczenie prawne oraz przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniącą
funkcję publiczną. Pan M. G. we wskazanym piśmie powoływał się na okoliczności, których był świadkiem albo
które dotyczyły go bezpośrednio podczas odbywania przez niego kary ograniczenia wolności na Targowisku
w Tychach. Pan M. G. wskazywał m.in. na fałszowanie list zawierających godziny pracy na jego niekorzyść,
a także na to, że nie otrzymywał harmonogramów prac na czas albo nie otrzymywał ich w ogóle. Ponadto kuratorzy nie powiadomili go również o zaliczeniu kary aresztu na poczet kary ograniczenia wolności, przez co,
gdyby sam nie zainteresował się sprawą, odbywałby karę jeszcze dłużej.
Niestety Prokuratura Rejonowa w Tychach nie dopatrzyła się w okolicznościach opisanych przez pana
M. G. znamion przestępstwa i postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. odmówiła wszczęcia śledztwa (sygn.
akt PR 3 Ds.519.2018). W związku z tym pan M. G. złożył zażalenie do Sądu Rejonowego w Tychach, jednakże
również Sąd Rejonowy nie dopatrzył się znamion przestępstwa i postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. utrzymał
w mocy zaskarżone postanowienie prokuratora.
Pan M. G. nie może zgodzić się z takim rozstrzygnięciem, bowiem w swojej ocenie został pokrzywdzony
podczas odbywania kary ograniczenia wolności, a osoby, które miały nadzorować jego pracę, dopuściły się
szeregu zaniedbań i oszustw. Pan M. G. przedstawił dowody na okoliczność fałszowania kart pracy, jednak
pomimo iż prokuratura i sąd uznały, że fałszowanie przez kierownika kart odzwierciedlających wymiar i rodzaj
pracy wykonywanej przez skazanych skutkowałoby poniesieniem odpowiedzialności karnej za przestępstwo
z art. 271 kodeksu karnego, same omyłki w obliczeniach długości trwania orzeczonej kary nie wyczerpują
znamion przestępstwa.
Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego zarówno pod względem faktycznym, jak i pod względem
prawnym sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań leżących w zakresie kompetencji Pana Ministra.
Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w Tychach
oraz tamtejszego Sądu Rejonowego (Wydział II Karny).
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone
przez senatora Czesława Ryszkę
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu pana M. S. (zam.…) z prośbą o interwencję i wzruszenie prawomocnie
zakończonego postępowania w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt IX
U 1331/18), w drugiej instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt AUa 37/19).
Pan M. S. ubiegał się o ponowne przeliczenie emerytury. Z przekazanych przez niego informacji wynika,
iż przeszedł na emeryturę w roku 1984 i od tamtego czasu pobiera świadczenie emerytalne. Ponadto wskazał,
że przepracował w górnictwie wiele lat i otrzymał dyplom honorowego przejścia na emeryturę.
Pan M. S. złożył wniosek o ponowne przeliczenie emerytury zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach
i rentach, jednakże ZUS odmówił rozpatrzenia tego wniosku z powodu niespełnienia ustawowych przesłanek.
W związku z tym pan M. S. odwołał się do sądu. Jednakże zarówno sąd pierwszej instancji, jak i sąd drugiej
instancji nie uznał pracy wykonywanej przez pana M. S. za pracę równorzędną z pracą górniczą i odmówił
przyznania mu emerytury górniczej. Pan M. S. pracował w Elektrociepłowni Radomsko w okresie od 1 stycznia
1959 r. do 30 kwietnia 1965 r. na stanowisku kierownika elektrociepłowni. Zgodnie z obowiązującym wówczas
prawem praca w energetyce przemysłowej była uważana za równorzędną z pracą w górnictwie. Następnie
pracował w Przedsiębiorstwie Elektromontażowym Przemysłu Węglowego „Elmont”, od 10 maja 1956 r.
do 31 października 1973 r., gdzie zajmował się produkcją urządzeń elektrycznych montowanych na dole w kopalni. O wykonywaniu przez pana M. S. pracy górniczej bądź pracy równorzędnej z górniczą świadczy wyrok
Wojewódzkiego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 26 października 1987 r. (sygn.
akt XI U 901/87), przyznający mu rentę górniczą. Ponadto pan M. S. zdał egzamin i uzyskał zatwierdzenie
Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie z tytułu karty
górnika. Od 1 listopada 1973 r. do 30 kwietnia 1979 r. pracował jako główny specjalista do spraw elektrycznych,
nadsztygar post. tech. kierownik wydziału wdrożeniowego na kopalni „Manifest Lipcowy”, ale i tego okresu
nie zaliczono panu M. S. do okresu pracy górniczej, podobnie jak pracy na kopalni „Piast” od 2 maja 1979 r. do
31 stycznia 1981 r. na stanowisku starszego inspektora do spraw mechanizacji. Sądy odmówiły zaliczenia wyżej
wskazanych okresów jako okresów pracy górniczej i przyznania panu M. S. zasłużonej emerytury górniczej
z uwagi na zmianę przepisów prawa. W chwili, kiedy pan M. S. wykonywał tę trudną i niezwykle niebezpieczną
pracę, był pewny, iż na koniec zawodowej drogi otrzyma należną mu emeryturę górniczą.
Podkreślić należy, iż pan M. S. nie ma możliwości powołania osobowych źródeł dowodowych, gdyż praktycznie wszystkie osoby pracujące z nim w tamtym okresie już nie żyją albo są bardzo poważnie schorowane.
Powyższy stan faktyczny nie jest wynikiem zaniedbania pana M. S. i sądy powinny ocenić tę okoliczność
zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, nie zaś stosować wobec niego dobrowolną ocenę. W wyniku tej
rażącej niesprawiedliwości pan M. S. został pozbawiony świadczenia w należnej mu wysokości.
Panie Ministrze, takie niesprawiedliwie orzeczenia sądów nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie
i wymiarze sądownictwa. Pan M. S. czuje się bardzo pokrzywdzony orzeczeniami zapadłymi w jego sprawie,
gdyż przez większość życia pracował w trudnych i niebezpiecznych warunkach pracy na dole kopalni, przez co
utracił zdrowie. Nie ulega wątpliwości, że wykonywał pracę w środowisku kwalifikowanym jako szkodliwe dla
zdrowia i szczególnie uciążliwe. Za rzetelną, sumienną i ofiarną pracę w górnictwie otrzymał wiele dyplomów
i odznaczeń – odznakę za długoletnią pracę w górnictwie, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski – a Ministerstwo Górnictwa i Energetyki nadało mu stopnie górnicze trzeciego,
drugiego i pierwszego stopnia. W dniu 4 grudnia 1980 r. otrzymał od ministerstwa górnictwa dyplom honorowy
w dowód uznania za 25-letnią wytrwałą pracę w przemyśle węglowym, a 7 grudnia 1993 r. kopalnia „Piast”
wręczyła mu dyplom w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.
Mając to na uwadze, a także wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu
przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się ta sprawą
i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie w celu wzruszenia prawomocnie zakończonego
postępowania.
Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na
podstawie art. 3981 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego bądź skargi nadzwyczajnej w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Wszelkie dokumenty dotyczące
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przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Apelacyjnego w Katowicach
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku.
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone
przez senatora Czesława Ryszkę
Oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
Szanowny Panie Rzeczniku!
Zwracam się do Pana w imieniu pana A. W. (zam.…), pana W. W. (zam. …) oraz pani F. L. (zam. …)
z prośbą o interwencję i wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania prowadzonego w pierwszej
instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt II C 671/13), w drugiej instancji przed Sądem
Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt I ACa 760/14), a następnie zaskarżonego w drodze skargi kasacyjnej do
Sądu Najwyższego (sygn. akt V CSK 362/15), której ten odmówił przyjęcia do rozpoznania z uwagi na brak
problemu o charakterze abstrakcyjnym.
Moim zdaniem pani W. W., matka A. W., W. W. oraz F. L., została pokrzywdzona poprzez nieuwzględnienie
jej roszczeń przez sądy oraz popełnione w toku postępowania błędy faktyczne, biorąc w szczególności pod
uwagę okoliczności, w jakich doszło do bezprawnego pozbawienia jej i jej rodziny majątku wielkiej wartości,
a jej spadkobiercy mają uzasadnione prawo żądania ponownego rozpatrzenia wskazanej sprawy.
Rodzina W. wbrew ustaleniom poczynionym przez sądy w niniejszej sprawie od kilku dekad stara się odzyskać mienie zagarnięte niezgodnie z prawem w latach 1977/1978 przez ówczesny Wydział Finansowy w C.
w toku postępowania dotyczącego regulowania zbyt niskich kwot z tytułu należnych podatków. Jednak z ustaleń
tego postępowania jednoznacznie wyniknęło, iż dokonane przez A.W. przedpłaty na podatki i potrącone przez
terenowe zakłady usługowe odprowadzone do miejscowych organów finansowych nie tylko w całości zaspokajały wszelkie możliwe roszczenia finansowe władz skarbowych w C., ale nawet w ocenie biegłego sadowego
występowały istotne nadpłaty. Zauważyć należy, że wówczas Wydział Finansowy działał wbrew zaleceniom
ówczesnego ministra finansów, zgodnie z którymi urzędy finansowe zobowiązane były do uwzględniania potrąconych podatków przez terenowe zakłady usługowe i zarachowania ich na rzecz osób wykonujących prace.
Tymczasem władze skarbowe wobec A. W. nie zarachowały tych potrąceń.
Sama ingerencja władzy publicznej w sferę życia obywatela i jego sytuację finansową winna być dokonywana
zgodnie z przepisami, być uzasadniona i nie wykraczać poza niezbędne minimum. Jednakże działania organów
ścigania, które przed wyjaśnieniem sprawy zajęły praktycznie cały majątek rodziny W. przed prawomocnym
zakończeniem postępowania karnego, noszą znamiona rażącego naruszenia podstawowych praw i wolności
wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadużycia działania władzy publicznej w sferze
imperium. Dopiero po oczyszczeniu z wszystkich zarzutów i prawomocnym uniewinnieniu A. W. rodzina
rozpoczęła trwającą już ponad 40 lat walkę o odzyskanie majątku. Walka ta została udokumentowana nie tylko
w aktach postępowań administracyjnych i sądowych, ale także szeregiem pism kierowanych do różnych instytucji i organów państwowych oraz w artykułach prasowych. Dlatego też sądy obu instancji dokonały błędnych
ustaleń, przyjmując, iż rodzina W. nie zrobiła nic przez kilkadziesiąt lat, a dopiero w 2014 r. rozpoczęła walkę
o zwrot zagrabionego mienia.
Podkreślenia wymaga fakt, iż organy skarbowe nie oddały bezprawnie zabranego majątku dobrowolnie,
a rodzina W. musiała wszystkiego dochodzić w długoletnich procesach sądowych, gdzie napotykała co krok na
liczne utrudnienia. Pomimo doznania wielkiej szkody na skutek działań władzy publicznej do dnia dzisiejszego
nie udało im się doświadczyć sprawiedliwości i odzyskać zaufania do organów państwa polskiego.
Samo uwzględnienie przez sądy zarzutu przedawnienia i całkowite pominięcie przy orzekaniu przesłanek
wynikających z zasad współżycia społecznego i art. 5 kodeksu cywilnego stanowi rażące naruszenie prawa
i norm społecznych. W postępowaniu sądowym, w którym już na początkowym etapie istnieje tak zasadnicza
nierówność stron procesowych, gdzie jako przeciwnik występuje Skarb Państwa, sądy powinny w szczególny
sposób podchodzić do zarzutu przedawnienia i zasad współżycia społecznego. Jednak sądy zarzucały pani
W., iż wiedziała o wpłacie pieniędzy w kwocie 409 tysięcy 239 zł przez jej męża J. W. i przez 40 lat zwlekała
z wniesieniem powództwa, wobec czego zarzut przedawnienia należy uznać za zasadny. Ponadto zdaniem
sądów również sam J. W. mógł dochodzić zwrotu wskazanej kwoty, jednakże sądy zapominały, iż suma ta
nie pochodziła z majątku J. W. i nie jego dane znajdują się na potwierdzeniu dokonania wpłaty. Niestety znów
sądy dokonały zbyt daleko idącej swobodnej oceny dowodów i dokonały ustaleń niezgodnych z obowiązującym
stanem prawnym i faktycznym, który powinien być im znany.
W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości rodzina W. nie tylko straciła praktycznie cały dorobek życiowy,
ale także przeszła trudną drogę, próbując go odzyskać. I chociaż utrata majątku spowodowana była bezpośred-
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nio działaniami władzy publicznej, to przy odzyskiwaniu go rodzina W. nie uzyskała od niej żadnej pomocy,
a wręcz przeciwnie, co rusz napotykała na kolejne przeszkody i utrudnienia.
Panie Rzeczniku, takie niesprawiedliwe działania władzy państwowej oraz orzeczenia sądów bezpośrednio
naruszające prawa obywateli nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o demokratycznym państwie i wymiarze
sądownictwa. Rodzina W. straciła praktycznie cały swój majątek i starała się go odzyskać w sposób zgodny
z prawem i uczciwy. Niestety, naprzeciwko siebie miała najtrudniejszego przeciwnika, jakiego może mieć
obywatel, organy państwowe i Skarb Państwa.
Mając to na uwadze, wobec okoliczności, w jakich doszło do odebrania rodzinie W. majątku, oraz sposobu
przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań, proszę Pana Rzecznika o zainteresowanie się niniejszą
sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia
przez Pana Rzecznika skargi kasacyjnej na podstawie art. 3981 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego bądź skargi nadzwyczajnej w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie
Najwyższym. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Okręgowego
w Katowicach, Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach.
Z wyrazami szacunku
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone
przez senatora Czesława Ryszkę
Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Macieja Wąsika
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się pani M. Z.-N. (zam.…), prosząc o interwencję.
Dlaczego interweniuję u Pana? Ponieważ 3 sierpnia br. miał Pan Minister audycję w T., w której Pan tłumaczył i ostrzegał przed metodami wyłudzania pieniędzy. Właśnie taki fakt dotknął panią M. Mianowicie
25 sierpnia br. o godzinie 10.31 zamierzała wypłacić z bankomatu P. SA w Nowym Targu pewną sumę pieniędzy. Niestety, bankomat zamiast wypłacić pieniądze porwał kartę (nr …). Pani M. weszła do banku i zgłosiła
to w okienku. Urzędniczka (nr …) zażądała od niej dowodu osobistego. Po spisaniu danych powiedziała,
że dalej będzie mogła dochodzić sprawy w banku w Krakowie. Niestety, nie dała potwierdzenia tego zgłoszenia
(przyszło dopiero 12 września).
Sprawę przejęła Policja i wydawało się, że wszystko zostanie wyjaśnione. Tymczasem jednego dnia zadzwonił
fałszywy policjant, który rzekomo mając porwaną kartę, poprosił, aby wyjęła z konta bankowego 30 tysięcy zł,
ponieważ chcą coś sprawdzić. Uczyniła tak i już więcej nie zobaczyła ani pieniędzy, ani policjanta.
Należy sądzić, że była jakaś zmowa osób w tej sprawie, ktoś przekazał krakowski adres klientki banku, ktoś
dotarł do karty, ktoś zagrał policjanta…
Panie Ministrze, skoro zajął się Pan w audycji podobnymi faktami, sądzę, że i w tym przypadku pomoże Pan
sędziwej pani M. w dotarciu do sprawców kradzieży. Sprawa jest znana bankowi P. SA w Krakowie i tamtejszej
Policji (w Policji sprawę prowadzi p. K. J.).
Z poważaniem
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone
przez senatora Waldemara Sługockiego
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy
Szanowna Pani Minister!
W Polsce działa ponad 700 warsztatów terapii zajęciowej, gdzie osoby z niepełnosprawnościami, niezdolne
do podjęcia pracy, uczą się czynności życia codziennego i rozwijają umiejętności zawodowe. Uczestnicy zajęć
pracują w pracowniach gospodarstwa domowego, tkackich, krawieckich, galanterii drzewnej, techniczno-wikliniarskich czy ogrodniczo-florystycznych. Z warsztatów korzysta ponad 25 tysięcy podopiecznych.
Osoby, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, alarmują o potrzebie zwiększenia ich dofinansowania.
Przedmiotowe placówki od kilku już lat są w bardzo złej sytuacji finansowej ze względu na rosnące koszty
ich utrzymania. Znaczną część dotacji z budżetu państwa wykorzystuje się na opłacenie i tak bardzo niskich
wynagrodzeń dla pracowników. W kolejnych latach planuje się podnieść płacę minimalną, dlatego również
dotacje dla osób z niepełnosprawnościami powinny zostać zwiększone.
Szanowna Pani Minister, dzięki warsztatom osoby niezdolne do podjęcia pracy mają możliwość rehabilitacji
zarówno zawodowej, jak i społecznej. To niezwykle ważne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, jednak
aby mogły one dalej w odpowiedni sposób funkcjonować, potrzebują większego dofinansowania.
Dlatego zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowego problemu
oraz odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zwiększyć dofinansowanie kosztów rocznego pobytu 1 uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej?
2. Czy kierowany przez Panią resort prowadzi konsultacje z przedstawicielami warsztatów terapii zajęciowej?
Z poważaniem
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęły uchwały Rady Powiatu Świdwińskiego, Rady Miasta Świdwin
i Rady Gminy Sławoborze, które wyrażają zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek planów
przenoszenia ruchu międzyregionalnego z linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Białogard – Stargard na linię
kolejową nr 402 Koszalin – Kołobrzeg – Goleniów. Takie działanie spowoduje negatywne i nieodwracalne dla
lokalnej społeczności konsekwencje w zakresie społecznym, ekonomicznym i gospodarczym.
Według samorządów przeniesienie części ruchu międzyregionalnego z linii kolejowej nr 202 na linię kolejową
nr 402 wiązałoby się z pominięciem przez pociągi międzyregionalne miasta Świdwin i Białogard oraz całego
powiatu świdwińskiego i białogardzkiego. Dla mieszkańców powiatu świdwińskiego i białogardzkiego pociągi
międzyregionalne stanowią bezpośrednie połączenie z Trójmiastem oraz zapewniają około 50% połączeń do stolicy województwa zachodniopomorskiego, a także do Koszalina czy Słupska, będących jednymi z ważniejszych
ośrodków społeczno-gospodarczych regionu, zapewniających mieszkańcom miejsca pracy, leczenia i edukacji.
Zarówno Świdwin, jak i Białogard już obecnie są dość słabo skomunikowane z innymi częściami kraju.
Stanowią one jednak ważne węzły przesiadkowe, dlatego brak tych połączeń nie pozostanie obojętny dla ruchu
turystycznego i uzdrowiskowego – utrudni, a nawet uniemożliwi skorzystanie z bogatej oferty turystycznej
i uzdrowiskowej, m.in. uzdrowiska Połczyn-Zdrój.
Wobec tego proszę o ponowne przeanalizowanie tej sytuacji oraz przedłożenie takich rozwiązań, które
poprawią przepustowość linii i skrócą czas przejazdu pociągów pasażerskich, ale jednocześnie zabezpieczą
funkcjonowanie połączeń międzyregionalnych w kierunku Trójmiasta i Szczecina dla mieszkańców Białogardu
i Świdwina.
Z wyrazami szacunku
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Antoniego Szymańskiego, Rafała Ślusarza, Artura Warzochę,
Jerzego Czerwińskiego, Bogdana Borusewicza, Sławomira Rybickiego,
Barbarę Borys-Damięcką, Waldemara Sługockiego,
Jerzego Fedorowicza, Jadwigę Rotnicką, Grażynę Sztark,
Jana Marię Jackowskiego, Stanisława Koguta, Kazimierza Kleinę,
Jana Rulewskiego, Ryszarda Bonisławskiego, Andrzeja Kobiaka,
Władysława Komarnickiego, Mariana Poślednika, Piotra Florka,
Marka Borowskiego, Barbarę Zdrojewską, Piotra Wacha,
Marię Pańczyk-Pozdziej, Roberta Dowhana, Jana Żaryna,
Aleksandra Szweda, Bogusławę Orzechowską, Józefa Łyczaka,
Krzysztofa Słonia, Łukasza Mikołajczyka i Andrzeja Pająka
Oświadczenie w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 roku
W okresie dwudziestolecia międzywojennego w budowaniu potencjału II Rzeczypospolitej uczestniczyli
pracownicy administracji państwowej, samorządowcy, działacze społeczni i gospodarczy, nauczyciele, duchowni, twórcy kultury i inni.
II wojna światowa była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach państwa polskiego. Już w pierwszych miesiącach jej trwania okrucieństwa zbrodni niemieckich doświadczyli mieszkańcy ziem polskich,
a w szczególności Pomorza.
Z góry zaplanowane działania przygotowawcze do wojny władze niemieckie rozpoczęły jeszcze przed jej
wybuchem, korzystając z pomocy Niemców zamieszkałych na Pomorzu. Na podstawie wcześniej przygotowanych dzięki donosom list proskrypcyjnych rozpoczęto masowe aresztowania polskich aktywistów. Władze
niemieckie przystąpiły do systematycznej germanizacji na terenach wcielonych do III Rzeszy, w tym na
Pomorzu. Polacy zaangażowani w wykuwanie polskości Pomorza swoją miłość do ojczyzny zaraz na początku
wojny często przypłacali życiem.
Około 10 km od Wejherowa, na obszarze leśnym obejmującym około 250 km2 została popełniona przez
Niemców zbrodnia określana jako największa na Pomorzu i jedna z pierwszych na tak dużą skalę w Europie.
Piaśnica stanowiła swoisty teren eksperymentalny, ponieważ tutaj po raz pierwszy w Polsce zostały przeprowadzone planowane masowe zbrodnie na ludności cywilnej.
Egzekucje w lasach Piaśnicy rozpoczęły się na przełomie października i listopada 1939 roku i trwały
do pierwszych miesięcy 1940 roku. W listopadzie i grudniu 1939 roku rozstrzelano około 2 tysięcy Polaków,
a także Żydów z Gdyni, Wejherowa, Pucka, Gdańska oraz powiatu kartuskiego aresztowanych w ramach operacji
Tannenberg i Intelligenzaktion. W Piaśnicy zginęły również osoby przywożone koleją z terenów III Rzeszy,
wśród nich osoby psychicznie chore, Polacy i Czesi zamieszkujący na terenie Niemiec oraz przeciwnicy ideologii nazistowskiej.
Niemcy w okresie od jesieni 1939 roku do wiosny 1940 roku zamordowali około 30 tysięcy osób na Pomorzu.
„Pomorze znalazło się na samym dnie piekła okupacyjnego”, jak pisano w gazetce konspiracyjnej „Ziemie
Zachodnie Rzeczypospolitej”.
Odpowiedzialność za popełnione zbrodnie ponoszą głównie grupy operacyjne policji bezpieczeństwa i służby
bezpieczeństwa (Einsatzgruppen) oraz oddziały paramilitarne samoobrony (Volksdeutscher Selbstschutz), którą
zasilali Niemcy mieszkający na Pomorzu. Większość sprawców odpowiedzialnych za zbrodnie ludobójstwa
popełnione w lasach Piaśnicy i na Pomorzu w 1939 roku nie poniosło żadnej kary.
Trudna jest obecnie do ustalenia dokładna liczba osób straconych w lasach Piaśnicy z powodu zniszczenia
dokumentacji oraz zacierania przez Niemców śladów popełnionych zbrodni.
Z badań prowadzonych przez dr hab. Monikę Tomkiewicz w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej
w Gdańsku wynika, że znanych jest obecnie około 3 tysięcy nazwisk ofiar zbrodni piaśnickiej.
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W Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddziale IPN w Gdańsku
od 2011 roku toczy się śledztwo, które w końcowym efekcie umożliwi nowe spojrzenie na dane dotyczące
zbrodni piaśnickiej.
Lasy Piaśnicy po obozie koncentracyjnym Stutthof były największym miejscem kaźni ludności polskiej
na Pomorzu w okresie II wojny światowej.
Wspominając te tragiczne wydarzenia, posiadając świadomość odpowiedzialności przed następnymi
pokoleniami, składamy głęboki hołd ofiarom zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 roku i oddajemy
cześć ich pamięci.
Antoni Szymański
Rafał Ślusarz
Artur Warzocha
Jerzy Czerwiński
Bogdan Borusewicz
Sławomir Rybicki
Barbara Borys-Damięcka
Waldemar Sługocki
Jerzy Fedorowicz
Jadwiga Rotnicka
Grażyna Sztark
Jan Maria Jackowski
Stanisław Kogut
Kazimierz Kleina
Jan Rulewski
Ryszard Bonisławski
Andrzej Kobiak
Władysław Komarnicki
Marian Poślednik
Piotr Florek
Marek Borowski
Barbara Zdrojewska
Piotr Wach
Maria Pańczyk-Pozdziej
Robert Dowhan
Jan Żaryn
Aleksander Szwed
Bogusława Orzechowska
Józef Łyczak
Krzysztof Słoń
Łukasz Mikołajczyk
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone
przez senatora Antoniego Szymańskiego
Do mediów dotarła informacja o swoistym testamencie politycznym, jaki pozostawił po sobie zmarły w poniedziałek, 30 września 2019 r., Marszałek Senior Sejmu RP i wieloletni działacz polskiego obozu patriotycznego, śp. Kornel Morawiecki. Słów wypowiedzianych przez takiego człowieka w takim momencie nie wolno
zlekceważyć.
Jedne z ostatnich myśli Kornela Morawieckiego, które ujawnił jego syn, premier Mateusz Morawiecki, były
takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową. „To od dawna była taka jego myśl,
którą starał się promować” – wyznał premier Morawiecki w rozmowie z redaktor naczelną „Faktu” Katarzyną
Kozłowską. Informacja ta, aczkolwiek przedstawiona lakonicznie, zawiera ogromny ładunek treści.
W pierwszej kolejności wskazania zmarłego polityka nakierowują nasze myślenie na Polskę. Nasz kraj
– ze wszystkimi jego zasobami: ziemią, kulturą, prawem, państwem, obyczajami czy tradycją – jest dobrem
wspólnym. Myślenie o Polsce oznacza wznoszenie się ponad partykularne interesy grup czy partii politycznych
oraz ponad codzienną gonitwę za zaspokajaniem własnych potrzeb; oznacza uznanie, że są idee wyższe niż
osobisty sukces, idee, dla których warto poświęcić czas, a jeżeli zajdzie potrzeba, zaryzykować także własne
życie. „Mentalność propolska” oznacza akceptację katalogu określonych wartości, wśród których szczególne
miejsce zajmują: wolność, sprawiedliwość i solidarność, wiara oraz rodzina. Zakłada ona akceptację dziedzictwa
społeczno-kulturowego i wielorakie przyznawanie się do własnej tożsamości.
O koncentracji naszej uwagi na Polsce dużo słyszeliśmy w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Do dziś brzmią w uszach przepiękne słowa prezydenta Andrzeja Dudy: „Polska ‒ wiecznie młoda
i zniewalająco piękna, groźna, ale i pełna majestatu – wciąż budzi w nas nowe siły i zdolności, dumę i odwagę,
wielkie idee i żywe uczucia. Wzrasta razem z nami. Jest silna naszą siłą i naszymi sukcesami. Opiekę nad tym
skarbem przekażemy kiedyś naszym dzieciom i wnukom”. Ta poetycka personifikacja obiektu naszych uczuć
patriotycznych stanowi inspirację do budowania nowego, życzliwego i twórczego modelu obywatelskości.
Druga myśl przekazana przez umierającego męża stanu nawołuje do pracy nad narodową zgodą. Nie znamy
szczegółów rozmów ojca z synem, ale z poprzednich wypowiedzi Kornela Morawieckiego, a także z analizy
aktualnego klimatu społecznego można wywnioskować, że chodziło mu o skuteczne propagowanie dialogu
i szacunku we wzajemnych relacjach zwaśnionych obozów politycznych. Podział, wywołany m.in. złym stylem
konkurowania o władzę, przenosi się na różne sfery życia społecznego, w tym rodzinnego, i wyrządza ogromne
szkody. Systemowe zajęcie się tym palącym problemem jest sprawą pilną i konieczną.
Ważne są pojednawcze gesty i wyważone wypowiedzi w różnych środowiskach, także politycznych.
To jednak nie wystarczy, potrzebne jest takie formowanie instytucji i środowisk społecznych, żeby w swoich
celach, strukturach i metodach sprzyjały one porozumieniu i współpracy. Nie jest to rola wyłącznie polityków
czy urzędników. Inspiracje i impulsy do działania powinny płynąć także ze środowiska naukowego i od ludzi
kultury. Silny nacisk powinny wywierać polskie rodziny, a także wychowawcy młodych pokoleń.
Pochylając się w zadumie nad życiorysami takich ludzi jak śp. Marszałek Kornel Morawiecki, zyskujemy
motywację do nieustającego wysiłku i przezwyciężania pokusy zniechęcenia.
Jestem pełen nadziei, że być może już wkrótce czeka nas przełom, który rozpocznie proces mozolnej
odbudowy wzajemnego zaufania. Byłby to najlepszy sposób na uczczenie pionierów Sierpnia ‘80, którym
zawdzięczamy rozbudzenie marzeń o wolności i solidarności. Do takich ludzi należał zmarły niedawno
śp. Kornel Morawiecki. Cześć Jego pamięci!
Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone
przez senatora Antoniego Szymańskiego
Najlepsze życzenia dla świata nauki.
Październik to tradycyjnie okres inauguracji nowego roku pracy na uczelniach wyższych. Światu akademickiemu należy się dużo szacunku, wsparcia i życzliwości.
Według polskiego prawa „misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości
kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju
społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach”. Oznacza to, że świat nauki odpowiada za kształt
polskiego społeczeństwa w kilku wymiarach. Pierwszym z nich jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.
W globalnym społeczeństwie, gdzie każdy człowiek może w sposób szeroki wybierać miejsce zdobywania wiedzy i pracy zawodowej, trzeba zachęcać młodych, by zechcieli swoją przyszłość związać z Polską. Uczynimy
to w znacznym stopniu poprzez radykalne podniesienie jakości kształcenia.
Drugim zadaniem uczelni jest prowadzenie działalności naukowej, co wiąże się z eksplorowaniem nowych,
często dziewiczych obszarów badawczych oraz dbałością o wdrożenia i silny związek z gospodarką. Pożądana
jest innowacyjność skutkująca podniesieniem jakości życia społecznego.
Trzeci wymiar misji uczelni to kształtowanie postaw obywatelskich. Nie sposób wiedzy przedmiotowej
odrywać od podłoża etycznego. Polska potrzebuje obywateli inteligentnych i świadomych, rozumiejących
znaczenie dobra wspólnego. Takich ludzi nie można po prostu „wytrenować”. Pomoże w tym zapewnienie
partycypacji we wspólnocie uniwersyteckiej.
Jan Paweł II rozumiał uniwersytet nie jako luźne zbiorowisko osób czy grup interesów, lecz jako wspólnotę
ludzi zjednoczonych miłością do prawdy. Relację profesorów i studentów postrzegał nie tyle w kategoriach
formalnych, ile w optyce przyjaznej współpracy na rzecz realizacji wspólnych celów. Korzystając z tej inspiracji, chcę życzyć studentom radości ze zdobywania wiedzy z pomocą ich uczonych mistrzów. Wiedzy, która
prowadzi do prawdziwej mądrości. Szukajcie realizacji własnych pasji, oddawajcie się odważnym marzeniom
o pomyślnej przyszłości i pielęgnujcie nadzieję na osobisty oraz zawodowy sukces.
Rektorom i profesorom z całego serca życzę, by ich codzienna praca była źródłem satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Wprowadzać młodych ludzi w arkana mądrego i twórczego życia jest zadaniem ambitnym
i potrzebnym. Raduje mnie fakt, że kolejny już rok kontynuujecie to zadanie. Oby żadnemu członkowi społeczności akademickich w naszym kraju nie zabrakło sił i motywacji do tego, by w pełni wykorzystywać swój
potencjał intelektualny, działając na rzecz dobra wspólnego Polski i Europy.
Pochylając się w zadumie nad życiorysami takich ludzi jak śp. Marszałek Kornel Morawiecki, zyskujemy
motywację do nieustającego wysiłku i przezwyciężania pokusy zniechęcenia.
Jestem pełen nadziei, że być może czeka nas przełom i rozpoczęcie mozolnego procesu odbudowy wzajemnego zaufania. Byłby to najlepszy sposób na uczczenie pionierów Sierpnia ’80, którym zawdzięczamy rozbudzenie marzeń o wolności i solidarności. Do takich ludzi należał zmarły niedawno śp. Kornel Morawiecki.
Cześć Jego pamięci!
Antoni Szymański
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Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (cd.)
Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Jan Żaryn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Dorota Czudowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Grzegorz Peczkis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
‒ Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Żaryn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Żaryn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zamknięcie dyskusji
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
‒ Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie
Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Arkadiusz Grabowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sprawozdanie mniejszości Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Leszek Piechota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Leszek Piechota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Leszek Piechota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Leszek Piechota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jan Żaryn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Maciej Łuczak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jan Żaryn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Przemysław Termiński  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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senator Andrzej Pająk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Przemysław Termiński  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Przemysław Termiński  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Antoni Szymański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Przemysław Termiński  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Przemysław Termiński  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Antoni Szymański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Przemysław Termiński  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Antoni Szymański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Antoni Szymański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Zbigniew Cichoń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Zbigniew Cichoń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Ryszard Bonisławski  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz Rady Ministrów
Tomasz Szczegielniak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Sławomir Rybicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Bobko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Konstanty Radziwiłł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Zbigniew Cichoń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Bobko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zamknięcie dyskusji
Punkty 6. i 7. porządku obrad: ustawa – Prawo zamówień publicznych; ustawa – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo zamówień publicznych
Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca
Tadeusz Kopeć  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Kopeć  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zamknięcie dyskusji
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw
Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca
Wojciech Piecha . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii
Marek Niedużak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Wojciech Piecha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii
Marek Niedużak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Kopeć  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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senator Wojciech Piecha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo ochrony środowiska
Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca
Zdzisław Pupa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie
Dużej Rodziny
Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej
senator sprawozdawca
Antoni Szymański . . . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca
Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy
o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Wznowienie obrad
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy
o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
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Grzegorz Peczkis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
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o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw

81

82

83

83

84

247

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury
oraz Komisji Środowiska
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Grzegorz Peczkis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Wznowienie obrad
Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (cd.)
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 15. porządku obrad: ustawa o pracy na statkach
rybackich
Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
senator sprawozdawca
Bogusława Orzechowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
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Anna Moskwa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
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(Obrady w dniu 26 września)
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Punkty 20. i 21. porządku obrad: sprawozdanie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku; in-

formacja o działalności Rady Mediów Narodowych
w 2018 r.
przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
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Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem
Jana Kowalewskiego
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Ryszard Bonisławski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
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Podjęcie uchwały
Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o sporcie
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Andrzej Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
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Otwarcie dyskusji
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Zamknięcie dyskusji
Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca
Jacek Włosowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
Zapytania i odpowiedzi
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senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
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sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
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Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
Zamknięcie dyskusji
Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
senator sprawozdawca
Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151
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Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michał Wójcik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 28. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu
Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Jacek Włosowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych
innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Jacek Włosowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 31. porządku obrad: ustawa o rozstrzyganiu
sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz
zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym
Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
senator Wiesław Dobkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Tadeusz Kościński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
Otwarcie dyskusji
senator Robert Dowhan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
Zamknięcie dyskusji
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Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Dorota Czudowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Otwarcie dyskusji
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
Zamknięcie dyskusji
Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy ‒ Prawo oświatowe oraz niektórych innych
ustaw
Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 35. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz

Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca
Robert Gaweł .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
senator Robert Gaweł  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 36. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo własności przemysłowej
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności
senator sprawozdawca
Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim
Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska
oraz Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

(Obrady w dniu 18 października)
Wznowienie posiedzenia
Punkt 42. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem
Ojca Józefa Marii Bocheńskiego
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Stanisław Gogacz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr  56 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
Podjęcie uchwały
Punkt 43. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem
Świętego Jana Pawła II
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Jan Żaryn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 44. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem
Bitwy Warszawskiej
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Jan Żaryn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Uzupełnienie porządku obrad

Punkt 45. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej
Nagrody Nobla
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca
Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
Otwarcie dyskusji
senator Waldemar Bonkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
Zamknięcie dyskusji
Punkt 38. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji
Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r.
w Londynie
Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska
oraz Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca
Jan Hamerski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
senator sprawozdawca
Alicja Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 39. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób
w związku z automatycznym przetwarzaniem danych
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osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.
Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca
Jan Hamerski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
senator sprawozdawca
Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 40. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa,
przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej
Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.
Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
senator sprawozdawca
Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca
Bogusława Orzechowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 41. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz
Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia
13 czerwca 1976 r.
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
senator sprawozdawca
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkty 46. i 47. porządku obrad: sprawozdanie
z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2018 rok;
informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego
za okres kadencji Przewodniczącej Forum Związków
Zawodowych
przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
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senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
senator Jan Rulewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego
Dorota Gardias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
Otwarcie dyskusji
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181
Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 48. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Przemysław Błaszczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181
Wyjaśnienia i pytania
senator Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
Wznowienie obrad
Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki (cd.)
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr  57 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
Podjęcie uchwały
Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o sporcie (cd.)
Głosowanie nr  58 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
Podjęcie uchwały
Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym (cd.)
Głosowanie nr  59 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
Podjęcie uchwały
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