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Porządek obrad
2. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 17 i 18 grudnia 2019 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych
protestów robotniczych na Wybrzeżu.
2. Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
3. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
4. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
ustawy – Prawo celne.
5. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019*.
6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
7. Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
8. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
10. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy
Unii Międzyparlamentarnej.
11. Zmiany w składzie komisji senackich.

Oświadczenia senatorów są składane na końcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porządku obrad.
Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.
Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Ministerstwo Finansów

– podsekretarz stanu Leszek Skiba
– podsekretarz stanu,
zastępca szefa Krajowej Administracji
Skarbowej
		 Tomasz Słaboszowski

*

Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów wniosła projekt ustawy jako projekt
pilny.

Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

– sekretarz stanu Rafał Weber
– sekretarz stanu Stanisław Szwed
– podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Rozwoju

– podsekretarz stanu Marek Niedużak

Ministerstwo Zdrowia

– podsekretarz stanu Janusz Cieszyński

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński, Gabriela MorawskaStanecka i Stanisław Karczewski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Proszę o zajmowanie miejsc i wyciszenie
rozmów.
Otw ieram dr ug ie posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Rafała Ambrozika oraz panią senator
Agnieszkę Gorgoń-Komor. Listę mówców prowadzić będzie senator Rafał Ambrozik.
Proszę sekretarzy o zajęcie miejsc i przygotowanie się do pracy.
Panie i Panowie Senatorowie, wczoraj minęła
trzydziesta ósma rocznica tragicznych wydarzeń,
jakie miały miejsce 16 grudnia 1981 r. w kopalni
„Wujek”. W wyniku brutalnej pacyfikacji dokonanej przez kompanię ZOMO oraz ORMO zostało
zamordowanych 9 górników.
Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy
pamięci tragicznie zmarłych.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek
racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję.
Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 19 listopada 2019 r. zmarł Franciszek Bachleda-Księdzularz, senator III, IV i V kadencji,

członek Komisji Ochrony Środowiska, Komisji
Spraw Zagranicznych, Komisji Spraw Emigracji
i Polaków za Granicą oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu. W Senacie IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony
Środowiska. Dodam, że na pogrzebie pana senatora Senat reprezentował pan senator Hamerski,
za co serdecznie dziękuję.
Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci senatora Franciszka Bachledy-Księdzularza.
(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.
Informuję, że protokół pierwszego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest
przygotowany do udostępnienia paniom i panom
senatorom. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie
zgłosi do niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty
na kolejnym posiedzeniu.
Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad
został wyłożony na ławach senatorskich.
Proponuję rozpatrzenie punktu piątego oraz
punktu szóstego projektu porządku obrad, pomimo że druki w tych sprawach 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.
Dziękuję. Wobec braku głosów sprzeciwu
stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję
przyjął.
Wysoka Izbo, informuję, że Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych w trakcie rozpatrywania

2. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 grudnia 2019 r.

6
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym –
pkt 3 porządku obrad – dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających
poza materię ustawy i na podstawie art. 69 ust. 1
Regulaminu Senatu przedstawiła wniosek o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywa ta zawarta jest
w druku senackim nr 16. Proszę wszystkich państwa
senatorów o obecność w trakcie rozpatrywania tego
punktu porządku obrad, ponieważ wtedy w głosowaniu rozstrzygniemy o ewentualnym rozszerzeniu porządku obrad o tę inicjatywę.
Proponuję także uzupełnienie porządku obrad
o punkty: drugie czytanie projektu uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na
Wybrzeżu – i rozpatrzenie go jako punktu pierwszego
porządku obrad; ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo
celne – i rozpatrzenie go jako punktu czwartego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej
na rok 2019, wniesiona przez Radę Ministrów w trybie
pilnym – i rozpatrzenie go jako punktu piątego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o podatku od
sprzedaży detalicznej – i rozpatrzenie go jako punktu
szóstego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym – i rozpatrzenie
go jako punktu siódmego porządku obrad; ustawa
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej – i rozpatrzenie go jako punktu ósmego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku?)
Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Do całego programu
porządku obrad…)
Jeszcze będziemy na ten temat mówić.
Wobec braku głosów sprzeciwu, stwierdzam,
że Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Wysoki Senacie, informuję, że pan senator
Bogdan Klich w dniu 22 listopada 2019 r. zgodnie
z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja premiera Rzeczypospolitej na temat
sytuacji polskiego hutnictwa, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale
ArcelorMittal, polityki celnej oraz przedstawienie
stanowiska i planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce.
Nie uwzględni łem zgłoszonego w niosku, ponieważ uznałem, że wnioskiem tym

powinna zająć się Komisja Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności.
Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój
wniosek?
Senator
Bogdan Klich
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych dyskutowaliśmy m.in. o znacznym
wzroście importu węgla rosyjskiego do Polski.
70% naszego węgla pochodzi właśnie stamtąd.
W ciągu ostatnich lat doszło też do wzrostu importu stali rosyjskiej. Uważam, że to jest niebezpieczne zjawisko, które spowodowało już upadek
Huty Częstochowa. Jeżeli chodzi o Nową Hutę,
czyli ArcelorMittal w Krakowie, to doprowadziło
ono do wygaszenia wielkiego pieca oraz stalowni. To jest niebezpieczna sytuacja dla polskiego
rynku stali i dlatego poprosiłem pana marszałka
o uwzględnienie mojego wniosku. Ale ze względu, Panie Marszałku, na przeładowanie obecnego
posiedzenia Senatu, proszę o uwzględnienie go
w porządku obrad kolejnego, styczniowego posiedzenia Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Rozumiem, że jeżeli wnioskodawca wycofuje swój wniosek z obecnego posiedzenia, zajmiemy się nim na następnym posiedzeniu.
Powiadomimy odpowiednie ministerstwo i poprosimy o udzielenie odpowiedzi.
Czy jest zgoda na takie postępowanie?
(Senator Bogdan Klich: Tak.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję również.)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać
głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Bardzo proszę. Pan senator Czarnobaj.
Senator
Leszek Czarnobaj
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę złożyć wniosek o wycofanie z porządku dzisiejszego posiedzenia i przełożenie
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na najbliższe posiedzenie punktu dotyczącego wyboru senatorów do składu Krajowej Rady
Sądownictwa. Według starego programu to jest
punkt piąty, a według nowego, o którym mówi
pan marszałek, jest to punkt jedenasty.
Rozmawialiśmy o tym podczas posiedzenia
konwentu. Ja zgłosiłem wniosek, żeby zdjąć to
z porządku dzisiejszego posiedzenia i rozpatrzyć
ten wniosek na najbliższym posiedzeniu. Jest ku
temu kilka powodów, ale o jednym, głównym
chciałbym powiedzieć. Mianowicie chcielibyśmy,
aby Sąd Najwyższy dokończył wydawanie orzeczeń związanych z interpretacją orzeczeń TSUE.
Jest to nam potrzebne w celu określenia roli KRS,
a jednocześnie zastanowienia się na spokojnie nad
delegowaniem przedstawicieli Senatu do KRS.
Uznając, że parlament, a konkretnie Senat,
jest izbą zadumy i refleksji, chciałbym państwa
prosić o przełożenie tego punktu na następne
posiedzenie.
(Senator Stanisław Gogacz: O tym, że nie ma
tego w konstytucji, to się nie mówi.)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Już nie będę
odpowiadał.)
Czy są głosy sprzeciwu? Nie ma.
Zatem przyjmujemy, że punkt został przełożony na następne posiedzenie Senatu.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej X kadencji.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że
w przypadku braku wniosków o charakterze legislacyjnym do punktu pierwszego, tj. do projektu uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych
protestów robotniczych na Wybrzeżu, 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.
Informuję też, że dziś po rozpatrzeniu punktu
drugiego zostanie, na wnioski klubów, zarządzona 15-minutowa przerwa w obradach, a kolejna
przerwa, uzgodniona na posiedzeniu Konwentu
Seniorów, będzie między 18.00 a 20.00.
Informuję, że także jutro, o godzinie 12.00, zostanie ogłoszona godzinna przerwa w obradach,

w trakcie której odbędzie się senackie spotkanie
opłatkowe w sali nr 217.
Informuję również, że głosowania, pomijając
te, o których wspominaliśmy wcześniej, zostaną
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
(Senator Bogdan Borusewicz: Przerwa o 18.00?)
Przerwa 18.00–20.00.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu.
Panie i Panowie Senatorowie, 49 lat temu na
Wybrzeżu doszło do tragicznych wydarzeń, które były jednymi z najkrwawszych w powojennej
historii Polski. W Gdańsku, Gdyni, Szczecinie
i Elblągu trwały strajki, demonstracje i protesty.
Władze PRL postanowiły brutalnie rozprawić się
z protestującymi. Według oficjalnych danych zginęło 46 osób, a ponad 1 tysiąc zostało rannych.
Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy
pamięci poległych robotników.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek
racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że projekt uchwały został
wniesiony przez pana senatora Jerzego Wcisłę
i zawarty jest w druku nr 17, a sprawozdanie komisji – w druku nr 17 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Jerzego Wcisłę, o przedstawienie
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
Senator Sprawozdawca
Jerzy Wcisła
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
17 grudnia 1970 r. to jeden z najczarniejszych
dni w historii walki z reżimem komunistycznym
w Polsce. Tego dnia w Gdyni i w Szczecinie od
kul karabinowych zginęło co najmniej 26 osób.
Tego dnia zastrzelony został Janek Wiśniewski,
symbol ofiar Grudnia’70, a tak właściwie Zbyszek
Godlewski, który jechał z Elbląga do Gdyni do
pracy.
Wysoki Senacie, mam podwójny zaszczyt
przedstawienia projektu uchwały związanej
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z mijającą dzisiaj 49. rocznicą krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu.
Po pierwsze, zaszczyt wynika z faktu, że projekt procedowany jest wprawdzie na drugim posiedzeniu Senatu X kadencji, ale na pierwszym
merytorycznym posiedzeniu, czyli można powiedzieć, że X kadencję rozpoczynamy od oddania
hołdu ofiarom Grudnia’70.
Po drugie, zaszczyt wynika z tego, że jestem
senatorem z Elbląga, jednego z 4 miast, w których
protesty były najsilniejsze i represje władzy były
najbardziej okrutne. Niestety, mam doświadczenie z Elbląga – ale myślę, że ono przekłada się na
wiele innych miast – że ta świadomość znaczenia
Grudnia’70 i Sierpnia’80 w naszych miastach jest
ciągle mała. Popełniłem taką książkę, w Elblągu,
i wiem, że my nie odbieramy tych wydarzeń jako
znaczących w historii Polski i także w historii
Europy. Dlatego uważam, że warto o tych wydarzeniach przypominać.
Wysoki Senacie, 17 grudnia 1970 r. wszedł do
historii Polski jako „czarny czwartek”. Po rozmowach z wieloma senatorami, w tym z panem
marszałkiem Tomaszem Grodzkim, uznaliśmy,
że nad tym zbiegiem okoliczności, że rozpoczynamy pracę merytoryczną X kadencji Senatu
i że dzisiaj przypada właśnie ta rocznica „czarnego czwartku”, nie możemy przejść do porządku
dziennego i uszanować go li tylko np. minutą ciszy, ale że potrzebna jest taka stosowna uchwała.
Grudzień’70 jest bowiem bardzo ważnym wydarzeniem w historii Polski, dlatego że skala protestów i ofiar jest bardzo duża, ale także dlatego, że
doświadczenia Grudnia’70 miały wielki wpływ,
znaczenie dla późniejszej walki o suwerenność
i godność narodu.
Treść projektu uchwały, w moim odczuciu, jest
konsekwentnie logiczna. Z założenia nie ma ambicji bycia współczesnym weryfikatorem wiedzy
o tym wydarzeniu i w zasadzie koncentruje się na
samym wydarzeniu. Pokazuje przyczyny protestu i pokazuje proces narastania fali strajkowej,
przy jednoczesnym absolutnym braku woli dialogu i chęci porozumienia ze strony rządowej, za
to z widoczną chęcią, od samego początku, zdławienia protestów siłą – aż do użycia broni palnej włącznie, co zresztą się wydarzyło. Uchwała
ma też pokazywać znaczenie Grudnia’70 dla krystalizowania się opozycji antykomunistycznej
w Polsce, co zaowocowało w 1980 r. powstaniem
„Solidarności”, a później upadkiem nie tylko PRL,
nie tylko komunistycznej władzy w Polsce, ale

i upadkiem całego bloku państw tzw. demokracji ludowej, a de facto upadkiem pojałtańskiego
porządku świata.
Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej
projekt uchwały nie wzbudził większych kontrowersji. Było kilka uwag, 2 z nich uwzględniliśmy
w projekcie, który przedstawiłem na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Jedna z tych zmian
dotyczy tytułu uchwały – zostawiliśmy tylko
informację, że uchwała dotyczy rocznicy protestów, bez literalnego wymienienia, która to jest
rocznica. I na wniosek jednego z senatorów członków komisji wprowadziliśmy jeszcze jeden akapit
o treści: „Niestety do dziś nie zostały osądzone
osoby odpowiedzialne za ofiary grudnia 1970 r.,
m.in. Władysław Gomułka, Wojciech Jaruzelski
i Stanisław Kociołek”.
Po wniesieniu tych uzgodnień, uzupełnień
i poprawek komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Dziękuję wszystkim członkom komisji, którzy pomagali mi w przygotowaniu tej uchwały.
Myślę, że państwo macie projekt uchwały
przed sobą, więc nie ma potrzeby odczytywania
go. Jeżeli jednak jest, to oczywiście mogę odczytać. A jeżeli są pytania, to jestem do dyspozycji.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do wnioskodawcy.
Przypominam, że wnioskodawcą jest również
pan senator Jerzy Wcisła.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Bardzo proszę, pan senator Rybicki.
Senator
Sławomir Rybicki
To nie jest pytanie, tylko prośba o odczytanie
tekstu projektu uchwały.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Wcisła: Tak, Panie Marszałku?)
Bardzo proszę.
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Senator
Jerzy Wcisła
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu.
W grudniu 1970 r. władza komunistyczna zdecydowała się użyć wojska do stłumienia protestów
robotniczych. Wydarzenia na Wybrzeżu to jeden
z najbardziej tragicznych okresów we współczesnych dziejach Polski, a 17 grudnia 1970 r. przeszedł do historii jako «czarny czwartek».
Bezpośrednią przyczyną protestów były drastyczne podwyżki cen żywności wprowadzone
12 grudnia. Jeszcze przed ogłoszeniem podwyżek
postawiono w stan gotowości jednostki bezpieczeństwa wewnętrznego, co dowodzi, że władze
spodziewały się protestów i od początku były zdecydowane użyć siły do ich stłumienia.
Jako pierwsi, 14 grudnia 1970 r., zastrajkowali i wyszli na ulice Gdańska pracownicy
Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Następnego dnia
dołączyli do strajkujących robotnicy Stoczni im.
Komuny Paryskiej w Gdyni i Zamechu w Elblągu,
a w kolejnych dniach – załogi Stoczni im. Adolfa
Warskiego w Szczecinie i wielu innych zakładów
Wybrzeża.
Protestujący organizowali marsze, wiece i demonstracje, najczęściej pod siedzibami komitetów
PZPR, oraz strajki okupacyjne w zakładach pracy.
Do robotników dołączały duże grupy studentów.
Domagano się przede wszystkim wycofania podwyżki cen, podniesienia płac, ale też uwolnienia
aresztowanych wcześniej działaczy.
Z drugiej, rządowej strony woli dialogu nie
było. Milicja i wojsko brutalnie atakowały protestujących, próbowano otoczyć i odizolować
strajkujących w zakładach pracy. Telewizja
informowała o «chuligańskich występkach»
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu.
Władze wydały rozkaz użycia broni. 17 grudnia 1970 r. – w czwartek – doszło do masakry
w Gdyni. Rano ostrzelano robotników na przystanku kolei miejskiej. Wśród zabitych był
Zbyszek Godlewski z Elbląga, którego ciało na
drzwiach demonstranci ponieśli ulicami Gdyni
i który – jako bohater pieśni «Janek Wiśniewski
padł» – stał się symbolem ofiar wydarzeń
grudniowych.
W kolejnych dniach w tłumieniu protestów
uczestniczyło 5 tysięcy milicjantów i 27 tysięcy żołnierzy, 550 czołgów, 700 transporterów

opancerzonych, ponad 100 śmigłowców i samolotów. Wybrzeże zostało spacyfikowane.
Zginęło ponad 40 demonstrantów, ponad tysiąc osób odniosło rany, a ponad 3 tysiące osób
zostało najpierw brutalnie pobitych, a następnie
zatrzymanych. Pochówków ofiar dokonywano
nocami.
Wydarzenia grudniowe pokazały bezwzględność komunistycznej władzy gotowej wydać rozkaz strzelania do tych, którzy się jej sprzeciwią.
Strzelano nie tylko do protestujących, ale także do
osób przypadkowych lub udających się do pracy.
Grudzień 1970 r. miał wielkie znaczenie dla
krystalizowania się opozycji antykomunistycznej na Wybrzeżu, która 10 lat później doprowadziła do powstania wielkiego ruchu społecznego
i niepodległościowego «Solidarność» i obalenia komunizmu nie tylko w Polsce, ale i w pojałtańskim
bloku tzw. krajów demokracji ludowej w środkowej i wschodniej Europie.
Pamięć o grudniu 1970 r. oraz o sierpniu
1980 r. jest ważnym elementem polskiej tożsamości narodowej. Tożsamości, która nie tylko
obejmuje wiedzę o tych wydarzeniach, ale także
traktuje je jako przestrogę przed ogromną ceną,
jaką przychodzi zapłacić za nierespektowanie kanonu zasad demokracji i wolności. Tylko przy takim podejściu możemy mówić, że ofiary walki «za
chleb i wolność i nową Polskę» poniesione zostały
«nie na darmo».
Niestety do dziś nie zostały osądzone osoby odpowiedzialne za ofiary grudnia 1970 r.,
m.in. Władysław Gomułka, Wojciech Jaruzelski
i Stanisław Kociołek.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 49. rocznicę
wydarzeń grudniowych oddaje hołd wszystkim,
którzy sprzeciwili się komunistycznej władzy.
Wszystkim, którzy stracili wówczas życie, zdrowie lub wolność. Składamy hołd bohaterom i ofiarom Polskiego Grudnia 1970 r.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”. Dziękuję.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Przypominam o konieczności zapisywania się
do głosu u senatora prowadzącego listę mówców.

2. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 grudnia 2019 r.

10
Drugie czytanie projektu uchwał y w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych
na Wybrzeżu

Przemówienie senatora w dyskusji nie może
trwać dłużej niż 10 minut. Podpisane wnioski
o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka Senatu do momentu zamknięcia
dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana
Marię Jackowskiego.
Senator
Jan Maria Jackowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa Senatu powstała. Mówię to z kilku powodów, i jako historyk z wykształcenia, praktykujący historyk, i jako
świadek tamtych wydarzeń.
Tak się złożyło, że wówczas, w grudniu 1970 r.,
mieszkałem w Szczecinie i te wydarzenia odbywały się częściowo pod moją szkołą, to była szkoła
nr 64 w centrum Szczecina. Kiedy protestujący
stoczniowcy, którzy wyszli na ulice, byli pacyfikowani przez zorganizowane siły represji, w tym
przede wszystkim ZOMO, wtedy po raz pierwszy
w życiu usłyszałem ten złowieszczy dźwięk uderzenia pały o tarczę, który później naszemu pokoleniu był dobrze znany z okresu stanu wojennego.
Szanowni Zebrani, to były wydarzenia, które
wstrząsnęły opinią publiczną, przede wszystkim
na Wybrzeżu. Ówczesna władza dość skutecznie
blokowała informacje na ten temat. Chciałbym
powiedzieć, że dochodziło do takich sytuacji, jak
w jednym z zakładów pracy w Szczecinie, kiedy
to na zebraniu partyjnym sekretarz podstawowej organizacji partyjnej krytykował towarzyszy, którzy słuchali radia „Wolna Europa”. Na to
wstał jeden z tych pracowników miasta Szczecina
i powiedział tak: Towarzyszu Sekretarzu! Co wy
gadacie? Żebym ja się dowiedział, co się dzieje kilkaset metrów od mojego domu, to muszę słuchać
„Wolnej Europy”, bo nie ma żadnych informacji.
Takie były wówczas nastroje. Nie mówiąc już
o tym, że liczba ofiar według wszelkich szacunków została zaniżona. Została zaniżona z kilku
powodów, m.in. z tego powodu, że na mocy prawa międzynarodowego wydarzenia, w których
zginęło ponad 50 osób, mogły być monitorowane
przez instytucje międzynarodowe. Stąd, jak pan
marszałek Grodzki wspomniał, podano liczbę oficjalną poniżej 50 osób.
Tak się też złożyło, że moja siostra, wówczas
lekarz pogotowia szczecińskiego, była przez 5 dni

na dyżurze ciągłym i później nam opowiadała, co
się działo, co się działo z rannymi, co się działo
z ofiarami. Były one przewożone w nocy, anonimowo, w workach i pochówki odbywały się m.in.
na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w zamkniętych workach. To było wstrząsające. Ja jako
młody chłopak, uczeń siódmej klasy… Dla mnie,
dla moich kolegów, dla rówieśników, dla całej mojej rodziny to były wstrząsające wydarzenia.
Dlatego, Wysoka Izbo, cieszę się, że udało się
podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej
przyjąć poprawki do projektu tej uchwały, i cieszę się, że znalazł się w nim akapit, który wspomina o nierozliczeniu sądowym zbrodni z grudnia
1970 r.
Wysoka Izbo, mam nadzieję, że ta uchwała zostanie podjęta jednogłośnie. Dziękuję.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora
Jerzego Fedorowicza.
Senator
Jerzy Fedorowicz
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jesteśmy w takim miejscu, w którym mówimy o naszej przeszłości. I może to przeszłość
spowodowała, że możemy o tym teraz tak śmiało
mówić. Pozwoliłem sobie na te chwile, bo wtedy
kiedy mój kuzyn, pan Jackowski był chłopcem,
pan marszałek też…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Dwunastolatkiem.)
…12-letnim chłopcem, ja byłem już mężczyzną
i byłem aktorem, wtedy przez chwilę…
(Rozmowy na sali)
Co kolega powiedział?
(Głos z sali: Niech pan mówi…)
(Głos z sali: Byłeś mężczyzną…)
Przepraszam bardzo.
W każdym razie zajmę tylko chwilę, dlatego że chciałbym tym wystąpieniem oddać hołd
tym ludziom. Ja to widziałem na własne oczy,
widziałem też… I rzeczywiście to, co widziałem,
zostawia ślad na całe życie. Ja wtedy widziałem,
jak Polacy zwrócili się przeciwko Polakom, widziałem, jak robotnicy siedemnastego wyszli
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ze stoczni, widziałem, jak walczyli z milicją,
jak mali chłopcy, może w wieku, w jakim właśnie byli wtedy Janek czy pan senator, odrzucali pojemniki z gazem rzucane przez milicję,
odrzucali je w kierunku milicji. Widziałem,
jak wjechały czołgi pod komitet wojewódzki.
Widziałem, jak wyrzucano portret Gomułki
i sekretarza Walaszka, o ile sobie dobrze przypominam, jak się nazywał. Widziałem miejsca,
w których było… Jest takie miejsce przy Zamku
Książąt Pomorskich, gdzie jest ślad po kuli, gdzie
dziewczynka stała na tapczanie i akurat zabłąkana kula ją zabiła.
I teraz, żeby, no, dodać te emocje, to powiem
o takiej chwili, która jest związana z moim zawodem. Czasami aktorów się traktuje tak sobie. Otóż grałem Laertesa w „Hamlecie” Grudy,
w słynnym przedstawieniu, które zaczynało się
od tekstu: „W stoczniach pracują nawet w niedzielę”. My, grający szlachtę duńską czy księcia,
byliśmy w szarych strojach. I wtedy, jak ogłoszono listę zabitych, Laertes – to byłem akurat
ja – niósł na rękach trupa Ofelii. I wtedy ludzie
nie myśleli tymi kategoriami, że Laertes przyczynia się do śmierci Hamleta, tylko myśleli, że
jakiś skrzywdzony chłopiec niesie swoją siostrę
do grobu. I niektórzy ze Szczecina… Nie wiem,
czy marszałek oglądał to przedstawienie. Ale
graliśmy to wtedy bardzo długo, z tego właśnie
powodu. I to był ten znak. I chciałbym, żeby już
nigdy więcej się to w historii naszego kraju nie
powtórzyło, żebyśmy nigdy nie doszli do takiej
sytuacji.
A kolegom, którzy tam wtedy zginęli, i kolegom, którzy pomagali, oddaję hołd jako senator
Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
In for muję, że l ist a mówców zost a ła
wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały w rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu.
Kto z państwa jest za przyjęciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, za – 95, nie było głosów przeciw, nikt z senatorów nie wstrzymał się
od głosu. (Głosowanie nr 1) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu.
Od siebie dodam, że jestem dumny z naszej
Izby, że podjęliśmy tę decyzję jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 13,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 13 A i 13 B.
Poproszę sprawozdawcę Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora Jana
Filipa Libickiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.
Senator Sprawozdawca
Jan Filip Libicki
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
z rozpatrywania ustawy dotyczącej funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
spotkała się na swoim posiedzeniu w dniu 3 grudnia.
Zacznę od przedstawienia wniosków legislacyjnych, które podczas obrad tej komisji zostały
przegłosowane.
Był wniosek pana senatora Majera o przyjęcie ustawy bez poprawek. Uzyskał 2 głosy za, 4 głosy przeciw.
Była zgłoszona przeze mnie poprawka, składająca
się z 3 elementów. Pierwszy element dotyczył tego, by
jasno zapisać, iż środki Funduszu Solidarnościowego
będą przeznaczone na potrzeby osób niepełnosprawnych. Drugi wskazywał, że w planie finansowym tego
funduszu należy wprowadzić stosowne widełki, czyli że 20% środków powinno być przeznaczonych na
usługi asystenckie, a 5% na opiekę wytchnieniową.
I trzeci element tej poprawki: środki niewydatkowane
w danym roku mogą przechodzić na rok następny. Ten
wniosek uzyskał 4 głosy za i 2 głosy przeciw.
Były również 2 wnioski, że tak powiem, zgłoszone
przez Biuro Legislacyjne, które ja pozwoliłem sobie
przejąć. Pierwszy dotyczył wykreślenia z ustawy słów
„o których mowa w odrębnych przepisach”. Uzyskał 4
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głosy za, 2 głosy przeciw. Kolejnym wnioskiem Biura
Legislacyjnego było to, aby tam, gdzie wpisujemy, że
środki przekazywane z Funduszu Solidarnościowego
na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych są kosztem
funduszu, zapisać również, iż środki, które są przekazywane w ten sam sposób na Narodowy Fundusz
Zdrowia, również są kosztem funduszu. Ta poprawka,
poparta przez pana ministra Szweda, że tak powiem,
uzyskała wynik jednogłośnego głosowania za.
Chcę zwrócić uwagę na 4 uwagi Biura
Legislacyjnego, które się pojawiły w trakcie tych
obrad.
W pierwszej uwadze biuro mówiło o braku konsultacji jako naruszeniu trybu ustawodawczego. Zresztą
podczas posiedzenia naszej komisji wielokrotnie pojawiało się stwierdzenie, że ten projekt nie był skonsultowany ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.
W pewnym sensie posiedzenie naszej komisji było formą jak gdyby konsultacji społecznych tego projektu ze
środowiskiem, o czym zaraz powiem.
Drugi wniosek, który przegłosowaliśmy, już omówiłem. Biuro Legislacyjne wskazało, iż było tam odesłanie do przepisów odrębnych, które nie istnieją,
a trudno odsyłać do czegoś, co nie znajduje swojego
odniesienia w innych przepisach.
Również kolejny wniosek Biura Legislacyjnego
przedstawiłem. Chodzi o dopisanie, iż środki przekazane na Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią koszt
funduszu.
I wreszcie Biuro Legislacyjne wskazało, w uwadze
czwartej, że przy tych zapisach, które się w tej ustawie znajdują, narażamy się na naruszenie orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego, które mówi o tym, że
prezydent ma mieć możliwość wykorzystania 30 dni
na rozpatrzenie ustawy. W sytuacji, w której miałaby
ona wchodzić w życie od 1 stycznia, takiej możliwości panu prezydentowi byśmy nie dawali. To była tylko
uwaga Biura Legislacyjnego.
Jak przebiegała dyskusja w naszej komisji?
Myślę, że generalnie ona przebiegała wzdłuż takiej
oto osi. Z jednej strony pan minister Szwed jako strona rządowa zapewniał, iż co prawda z tego Funduszu
Solidarnościowego, zasilonego także z Funduszu
Rezerwy Demograficznej i z Funduszu Pracy, będzie
finansowana trzynasta emerytura, ale to, co było obiecane przez pana premiera Morawieckiego – że tzw.
danina solidarnościowa będzie przekazywana na
pewne elementy wsparcia osób z niepełnosprawnościami – nie zostanie naruszone.
Z drugiej strony była opinia środowiska, która, jak myślę, tak naprawdę najpełniej, że tak

powiem, znalazła swoje odzwierciedlenie w głosie
pana Adama Zawisnego, który mówił, że w związku z tym chciałby, aby została zgłoszona stosowna poprawka, która zapewni, że rzeczywiście
te środki, które z Funduszu Solidarnościowego,
z opodatkowania, z daniny solidarnościowej, się
pojawią, będą przekazywane na potrzeby i na budowę tych elementów wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które do tej pory albo były gorzej
dofinansowane, albo nie były finansowane w ogóle. Wskazywano na to, iż środowisko oczekuje,
aby z tych środków były finansowane zwłaszcza
usługi asystenckie, zatrudnienie wspomagane
i opieka wytchnieniowa. Wskazywano także na
to, iż zapewnienie tych usług i ich finansowanie
Polska wzięła na siebie, ratyfikując ONZ-owską
konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami, gdzie jest mowa o prawie tych osób do
niezależnego życia. Wskazywano w tej debacie,
iż właśnie finansowanie tych 3 elementów, czyli
zatrudnienia wspomaganego, usług asystenckich
i opieki wytchnieniowej, jest elementem realizacji
tych zapisów konwencji.
To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o moje sprawozdanie, Panie Marszałku. Bardzo serdecznie
dziękuję. Jeśli są pytania, to oczywiście z przyjemnością na nie odpowiem.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję. Do pytań wrócimy za chwilę.
A obecnie proszę sprawozdawcę Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora
Ryszarda Świlskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.
Senator Sprawozdawca
Ryszard Świlski
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych procedowała nad tym, dyskutowała na temat zmiany ustawy na posiedzeniu komisji 12 grudnia. Pragniemy
państwa poinformować, że podczas debaty, dyskusji
podjęliśmy wiele wątków, które m.in. pan przewodniczący przed chwilą podniósł. Nie będę ich powtarzał.
Pragnę państwa poinformować, że wniosek komisji
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jest taki, aby zaproponowaną w takiej formie zmianę
ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych odrzucić.
Proszę zwrócić uwagę na następujący fakt.
Sam Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych powstał – i takie są też zapisy ustawy – aby wspierać osoby niepełnosprawne.
Państwo doskonale wiecie, że literalnie są tu zapisane
te zadania, które mamy realizować jako ustawodawcy,
ale też jako władza wykonawcza, w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. O zadaniach tych mówił przed chwilą przewodniczący Libicki. Chcę z tego
miejsca jasno i wyraźnie powiedzieć: Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych nie jest przeciwko wypłacie
trzynastej emerytury. Chcę to jasno i wyraźnie zaznaczyć. Stwierdzamy jednak fakt, że Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie jest
tym funduszem, z którego ta wypłata winna być realizowana. I to jest kolejny wniosek, który przedstawiliśmy jako komisja. Ponadto nie zgadzamy się z faktem,
że – i taki był też głos w dyskusji – w pewien sposób
jedna grupa społeczna jest nastawiana przeciwko drugiej grupie społecznej. Tak, to trzeba jasno i wyraźnie
powiedzieć. Państwo doskonale wiecie, że ten fundusz
miał jasny, klarowny cel, zgodnie z którym został nazwany, a w ten sposób zostaje w pewnym sensie spłycony i tak naprawdę rozmyty.
Mówimy też o tym, o czym… Podnosiliśmy podczas posiedzenia komisji, że reguła wydatkowa zawarta w ustawie o finansach publicznych jest tutaj
omijana w sposób wyraźny. Nie można w taki sposób traktować finansów publicznych. Jeszcze raz
chcę powiedzieć, że wobec takiej formuły rekomendujemy odrzucenie zmiany ustawy w całości. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Władysław Komarnicki
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy,
a w zasadzie 3 pytania.

Pierwsze moje pytanie. Zgodnie z art. 34
Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w wypadku komisyjnych i poselskich ustaw,
w stosunku do których nie przeprowadzono konsultacji, marszałek Sejmu przed skierowaniem do
pierwszego czytania kieruje projekt do konsultacji
w trybie i na zasadach określonych w odrębnych
ustawach. Moje pytanie: dlaczego nie spełniono
tego wymogu? Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji społecznych?
Drugie moje pytanie. W jaki sposób rząd zabezpieczy osoby niepełnosprawne, jak zapewni,
że ich projekty wsparcia będą dalej funkcjonować,
a nie zostaną zamknięte np. z powodu – co jest
najistotniejsze – braku środków?
I trzecie. Jak to jest, że Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który ma roczne przychody na poziomie 1,5 miliarda,
zaciąga pożyczkę w wysokości 9 miliardów? No,
jako wieloletni przedsiębiorca nie spotkałem się
z takim cudem gospodarczym.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
P y t a n ia zadawa ł senator Władysław
Komarnicki.
(Senator Jan Filip Libicki: Ale do kogo?)
Do kogo?
(Senator Ryszard Świlski: Do kogo to pytanie?)
Do którego senatora?
(Senator Ryszard Świlski: To bardziej do… To do
pana ministra?)
(Senator Władysław Komarnicki: Do pana senatora Libickiego.)
(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze.)
Do pana senatora Libickiego.
Proszę uprzejmie.
(Senator Jan Filip Libicki: Już…)
Tych senatorów, dla których to pierwsza kadencja, informuję, że będzie także możliwość
zadawania pytań obecnemu na posiedzeniu
przedstawicielowi rządu.
Proszę bardzo, pan senator Libicki.
Senator
Jan Filip Libicki
Bardzo dziękuję.
Odpowiadając na pytanie pana senatora
Komarnickiego, mogę powiedzieć tyle: pierwsza
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z uwag Biura Legislacyjnego była taka, że nie
przeprowadzono konsultacji społecznych i że
jest to naruszenie trybu ustawodawczego. Nasze
Biuro Legislacyjne jasno to stwierdziło. Cieszę się,
że posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej pozwoliło na pewien rodzaj konsultacji,
choć może mniej formalnych, i jednak te konsultacje
się odbyły. Przypomnę, że w posiedzeniu naszej komisji wzięli udział reprezentanci ponad 30 różnych
podmiotów organizacji pozarządowych, którzy mieli
możliwość wypowiedzenia swoich uwag w tej sprawie.
A dlaczego marszałek Sejmu nie skierował tego projektu do konsultacji? No, to jest pytanie nie do mnie,
tylko do marszałek Sejmu, pani Elżbiety Witek.
Kwestia druga. Myślę sobie… Odpowiadam teraz
na trzecie pytanie, a zostawiam na koniec drugie. Pan
senator Komarnicki mówił jako przedsiębiorca o zaciąganiu zobowiązań. Myślę, że w jakimś sensie odpowiedzią na to pytanie pana senatora jest to, o czym mówił
na posiedzeniu komisji pan senator Marek Plura. Otóż
wygląda na to, iż tak naprawdę ta operacja ma sfinansować nie trzynastą emeryturę, która ma być wypłacona w przyszłości, tylko ma zasypać pewną dziurę,
która powstała na skutek wypłacenia trzynastej emerytury w maju tego roku.
I odpowiadam wreszcie na pytanie drugie. Mogę
powiedzieć tyle: ten fundusz to owoc, rezultat spotkania pana premiera Morawieckiego podczas strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców
niedaleko stąd, w gmachu Sejmu. I kiedy pan premier Morawiecki na tym spotkaniu się pojawił,
to były bardzo jasno artykułowane oczekiwania
osób z niepełnosprawnościami, były wskazania
środowiska, na jakie elementy wsparcia czy dofinansowania systemu wsparcia chciałoby, aby
te środki były przeznaczone. Jest oczywiste, że
dzisiaj np. asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami funkcjonuje, ale funkcjonuje
w formie pilotażu. Możliwość sięgnięcia po środki z tego funduszu była pewną nadzieją na to, że
ten pilotaż przerodzi się jednak w pewną usługę
bardziej powszechną. Zresztą ja mogę tutaj zacytować też panią Aleksandrę Chromik, która
akurat przyjechała do nas z Katowic i która jest
matką dziewczyny, że tak powiem, o niepełnosprawności intelektualnej. Ona jasno wskazywała, że ona jest akurat w takiej sytuacji, że tylko
środki z tego funduszu mogły jej dać jakąś nadzieję na skuteczną i właściwą rehabilitację oraz
wsparcie jej córki.
Tyle, jeśli chodzi o pytania pana senatora
Komarnickiego.

Może ja bym został tu, to technicznie byłoby
łatwiej, a potem ewentualnie w drugiej części byłyby pytania do drugiego pana senatora.
(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo
dziękuję.)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pani senator Danuta Jazłowiecka zadaje
pytanie.
Senator
Danuta Jazłowieck a
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja moje pytanie kieruję do przedstawiciela rządu. Otóż chciałabym zapytać, czemu ma służyć…
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
To nie w tej chwili, Pani Senator.
(Senator Danuta Jazłowiecka: To wobec tego…)
W tej chwili…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Dobrze, to
przepraszam.)
…są pytania do senatorów sprawozdawców,
a potem będą osobne pytania do przedstawiciela rządu.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Ja chciałam to połączyć, Panie Marszałku, ponieważ z jednej strony
chciałam zadać pytanie przedstawicielowi rządu,
a z drugiej strony chciałam poprosić o opinię naszego kolegę, senatora Świlskiego.)
To niech pani poprosi o opinię…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Dobrze.)
…a potem…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Tylko że potrzebna mi jest najpierw odpowiedź przedstawiciela
rządu, a potem opinia.)
No, nie da się w ten sposób.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Skomplikowane…)
Ja nie mogę przerwać odpowiedzi na pytania
senatorów sprawozdawców. Najpierw, zgodnie
z Regulaminem Senatu, odpowiadają senatorowie sprawozdawcy, a dopiero potem jest wystąpienie przedstawiciela rządu i są odpowiedzi na
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pytania, które do niego kierujemy. Tak więc jeżeli
pani chce jeszcze skierować jakieś pytanie do…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Poczekam, aż
będę mogła skierować pytanie do przedstawiciela rządu.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Dziękuję bardzo.)
To teraz pytania zadaje pani senator
Magdalena Kochan.
(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję, Panie
Marszałku. Poproszę o to samo. Poczekam na
przedstawiciela rządu.)
No, myślę, że słusznie.
Czy są jeszcze jakieś pytania do senatorów
sprawozdawców? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy pan wiceminister Szwed pragnie zabrać
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)
To proszę bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Już…)
Proszę bardzo, Panie Ministrze, proszę.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Już, tylko sobie podniosę mównicę.)
A, tak, dobrze, dobrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Już.)
To proszę.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kilka słów, zanim przejdziemy do rundy
pytań.
Chciałbym też odnieść się do wystąpień sprawozdawców komisji i zapewnić wszystkie środowiska osób niepełnosprawnych, że nie ma
żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o realizację
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Wszystkie zadania, działania, które w tym funduszu są zapisane, będą
realizowane. Są zapewnione środki i mogę uspokoić wszystkie grupy, które czują się zaniepokojone zmianą.

Zm ia na polega na t y m, że Fu ndusz
Solidarnościowy, który będzie miał właśnie
taką nazwę, zastępuje Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, tak aby mógł
on mieć dodatkowe zadanie, jakim będzie finansowanie jednorazowego – od przyszłego roku
już każdorazowego – dodatku do świadczenia
emerytalnego w postaci trzynastej emerytury,
a w 2021 r. również czternastej emerytury. Te
działania są podejmowane i tutaj, jak powiedziałem, zagrożenia nie ma.
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych został tak pomyślany, że jego
realizacja przebiega na podstawie programów,
które ogłaszamy. I w tym roku, który się kończy,
te programy zostały uruchomione, jak również te
same programy zostały już uruchomione na przyszły rok. Warto o nich przypomnieć, bo o tym też
jest ta dyskusja. Ja wypowiadam się o tym dlatego, że reprezentuję Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej i chcę zwrócić uwagę właśnie
na ten aspekt wsparcia osób niepełnosprawnych.
Otóż program dotyczący usług opiekuńczych
dla osób niepełnosprawnych już funkcjonuje.
W ramach edycji z 2019 r. ponad 31 milionów zł
przekazaliśmy do 320 gmin. Budżet tegoroczny
to było 60 milionów zł. W przyszłorocznym budżecie mamy zapewnione środki na poziomie
40 milionów zł na usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych.
Opieka wytchnieniowa – taki program też został uruchomiony. W tej chwili ponad 300 gmin
uzyskuje dofinansowanie z tego programu na
kwotę ponad 23 milionów zł. Również w przyszłorocznym budżecie środki są zapewnione.
Centra opiekuńczo-mieszkalne – ten program też został uruchomiony. Do tej chwili już
ponad 10 milionów zł na to przeznaczono, w przyszłym roku przeznaczymy na to działanie ponad
120 milionów zł.
I jeszcze to, co też było już tutaj podkreślane, czyli asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Ten program w tym roku wszedł najpóźniej,
bo był ogłaszany na początku października.
Zakładamy, że… W tym roku kwota, która była
na to przeznaczona, to była kwota 30 milionów,
w przyszłym przewidujemy na ten program kwotę 80 milionów zł.
I jest oczywiście nowe zadanie, które powstało
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych. To jest oczywiście
wsparcie w postaci świadczenia uzupełniającego

2. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 grudnia 2019 r.

16
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
oraz niektórych innych ustaw

dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
czyli dodatkowe środki w kwocie 500 zł dla tych
wszystkich, którzy spełniają określone warunki.
Zakładamy, że skorzysta z tego programu ponad
800 tysięcy uprawnionych.
W tym roku środki, które przeznaczamy na
to z solidarnościowego funduszu, to 820 milionów zł. W przyszłym roku przewidujemy
4,5 miliarda zł, czyli łącznie w przyszłorocznym
budżecie na działania podejmowane w stosunku
do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych
będzie kwota ponad 5 miliardów zł. Nie ma żadnego zagrożenia, że te zadania nie będą finansowane z Funduszu Solidarnościowego, który
– mamy nadzieję – przyjmie taką nazwę w przyszłym roku.
Te działania, które podjęliśmy, działania
dotyczące tego roku, to zaciągnięcie pożyczki
z Funduszu Rezerwy Demograficznej na wyrównanie ubytku, który będzie zrekompensowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli
Fundusz Rezerwy Demograficznej też w tym roku
nie poniesie z tego tytułu żadnej straty.
To tyle takiego wyjaśnienia, Panie Marszałku.
Jeżeli będą pytania, to odpowiem.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Są pytania.
Według kolejności pyta pani senator Danuta
Jazłowiecka.
Senator
Danuta Jazłowieck a
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałabym zapytać, czemu
ma służyć łamanie reguł zarządzania finansami publicznymi – mam na myśli przede wszystkim podatki obywateli – poprzez wprowadzenie
do ustawy incydentalnego finansowania stałych
obciążeń finansowych, omijanie reguły wydatkowej, wprowadzanie nowego instrumentu, jakim są pożyczki, co jest bardzo niepokojące, bo
z tego, co państwo proponujecie, wynika, że z jednego funduszu będziemy pożyczali drugiemu
funduszowi, potem z tego funduszu może jakiemuś innemu, a potem kolejnemu. Jest to bardzo

niebezpieczne, jeśli chodzi o zarządzanie finansami publicznymi. Chciałabym zapytać, jaki jest
prawdziwy powód wprowadzania takiego chaosu
w zarządzaniu tymi finansami. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Panie Marszałku! Pani Senator! Ja może odpowiem pismem pana ministra finansów. Na wniosek pana marszałka Borusewicza po posiedzeniu
komisji zwróciliśmy się do pana ministra, żeby
odpowiedział m.in. na to pytanie, które pani senator zadała. Pan minister finansów odpowiedział
w ten sposób, przywołam całą treść.
Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie
ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw nie zmienia formy prawnej funduszu będącego przedmiotem ustawy. Fundusz
Solidarnościowy w myśl przepisów projektu ustawy pozostaje państwowym funduszem celowym
i podobnie jak wszystkie inne państwowe fundusze celowe, z wyjątkiem Funduszu Pracy, pozostaje poza zakresem podmiotów objętych kwotą
wydatków stabilizującej reguły wydatkowej.
Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach
publicznych kwota wydatków stabilizującej reguły wydatkowej obejmuje organy i jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 z wyłączeniem Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi
Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw. Zatem wydatki funduszu od początku jego istnienia nie wpływają na kwotę limitu
wynikającą ze stabilizującej reguły wydatkowej,
również nie są objęte tą regułą. Natomiast fundusz jest elementem sektora finansów publicznych, zatem jego wynik wpływa na wynik całego
sektora finansów publicznych.
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To jest pismo wyjaśniające, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, dotyczące kwestii
związanej z finasowaniem wsparcia z Funduszu
Solidarnościowego.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pani senator…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy można?)
(Senator Magdalena Kochan: Zgłaszałam się,
tak…)
Pani Senator, ja właśnie pani chciałem oddać
głos. Ja wszystko widzę z tego miejsca.
Pani senator Magdalena Kochan.
Senator
Magdalena Kochan
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja przywołam słowa pana ministra z pierwszego wystąpienia, poprzedzającego nasze pytania. Powiedział pan, że wszystkie działania
i zadania przewidziane dla tego funduszu, który
dzisiaj nazywa się jeszcze funduszem wspierania
osób z niepełnosprawnościami, zostaną zrealizowane. Tymczasem mam wrażenie, że państwo
w ministerstwie zawęziliście liczbę tych działań,
które potrzebne są tej grupie. Na pewno – powtarzam: na pewno – nie ma w tym projekcie ustawy,
także w tych nowych zadaniach, słowa o emeryturach EWK.
Pan minister wie, bo nie od wczoraj tymi
sprawami się zajmujemy, jak niesprawiedliwe jest wypłacanie i niewyrównywanie różnicy między świadczeniem, które mama czy tata,
opiekun dziecka z niepełnosprawnością, otrzymuje w myśl dzisiaj obowiązujących przepisów,
a świadczeniami z emerytury, na którą decydowali się rodzice osób z niepełnosprawnościami,
dzieci z niepełnosprawnościami, żeby ta emerytura była wyższa niż świadczenie obowiązujące za
czasów, kiedy oni na emeryturę się decydowali.
Dzisiaj ta rozbieżność jest ogromna. Pan minister
nie może mówić, że o tym nie wie, bo na ten temat
rozmawiamy ze sobą któryś rok z rzędu.
Pytanie: czy ten fundusz, o którym mówimy,
zaspokoi te potrzeby i wyrówna emerytury EWK?
Czy ten fundusz, o którym dzisiaj mówimy, że

spokojnie czerpie i dostaje pożyczkę nieoprocentowaną z funduszu demokratycznego…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:
Demograficznego.)
…demograficznego, zaspokoi potrzeby i wykona w yrok Tr ybuna ł u Konstytucyjnego
w odniesieniu do opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami? Nie.
I wreszcie, Panie Ministrze, mnie przestały się
zgadzać rachunki. Jeżeli jest tak, że przychód tego
funduszu to jest 1,5 miliarda zł, pożyczka, którą
ma zaciągnąć, to jest 9 miliardów zł, to wychodzi
kwota 10,5 miliarda zł. Pan minister i wszyscy tu
siedzący wiemy, że wypłata trzynastej emerytury
to blisko 11 miliardów. Skąd zatem pieniądze na
zaspokojenie jakichkolwiek potrzeb osób z niepełnosprawnościami z tego funduszu, który państwo
proponujecie?
W całości przychylam się do wniosku komisji finansów publicznych, żebyśmy odrzucili ten
projekt ustawy.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Odpowiadając bezpośrednio na te pytania
pani senator, mogę odpowiedzieć w ten sposób,
że problem EWK jest nam znany od wielu, wielu
lat, bo przecież to jest kwestia kilkudziesięciu lat,
jak to świadczenie funkcjonuje. Dzisiaj sytuacja
jest taka, że środki dla osób, które są w systemie
emerytalnym, są niższe choćby od świadczenia
pielęgnacyjnego. Mamy tego świadomość.
Przypomnę, że Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma 2 źródła. Jednym źródłem jest Fundusz Pracy,
z tego Funduszu Pracy zasilany jest Fundusz
Solidarnościowy – to jest ta składka wynosząca 0,15% z Funduszu Pracy. Drugie to ta danina,
której jeszcze nie mamy, a która będzie pochodziła z 4% najwyższych zarobków, tych powyżej
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1 miliona zł, i ona wchodzi w tym roku. Na działania związane ze wsparciem osób niesamodzielnych zaciągnęliśmy z Funduszu Pracy pożyczkę
w kwocie 4 miliardów zł i ta pożyczka sfinansuje
nam działania, które będą prowadzone w przyszłym roku i które będą dotyczyły tego działania dotyczącego wsparcia, o którym mówiłem,
w kwocie 4,5 miliarda zł. Czyli te działania, które podejmowaliśmy, są realizowane w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. I przekształcenie tego funduszu w Fundusz Solidarnościowy nie zmienia
tej formuły.
Zgadzam się, że problem, o którym pani mówiła, tj. dotyczący zarówno EWK, jak i wykonania
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jest przed
nami. Jesteśmy otwarci na propozycje w tej sprawie, ale nie przy okazji zmiany tego funduszu,
bo to jakby nie jest ta materia, o której dzisiaj
rozmawiamy.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pan senator Adam Szejnfeld.
Senator
Adam Szejnfeld
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam do pana ministra 3 pytania.
Jedno dotyczy poruszonej już kwestii pożyczek, ale chodzi mi o coś innego. Sam pomysł,
żeby jeden fundusz państwowy pożyczał pieniądze innemu funduszowi państwowemu, jest
chyba godny krytyki, a na pewno jest to sytuacja
niezrozumiała. Ale skoro już państwo proponujecie takie dziwne rozwiązanie i skoro mamy tu
do czynienia z tak gigantyczną, niewyobrażalnie
gigantyczną kwotą 9 miliardów zł, to chciałbym
zapytać, na jakich warunkach ta pożyczka ma być
udzielona. Jest podane, że ma być nieoprocentowana. Ale jakie są inne warunki? Na jak długo
ma to być? Kto, kiedy, z czego, z jakich dochodów
ma to spłacić? A jeżeli to ma być, w sposób dorozumiany, taka pożyczka udzielana ad Kalendas
Graecas, to po co i kogo rząd mami, używając pojęcia dosyć jasnego, o jasno określonym znaczeniu, czyli pojęcia „pożyczka”?
Druga kwestia to są sprawy, powiedziałbym, formalne i związane z zasadami państwa

demokratycznego oraz szacunkiem dla obywateli, których sami państwo niemalże codziennie
nazywacie suwerenem, tylko że tego suwerena
nie szanujecie. Chodzi mi o kwestię braku konsultacji społecznych. Każda projektowana ustawa
– bo to nie jest prawda, że dotyczy to tylko i wyłącznie projektów rządowych – musi podlegać
konsultacjom, po pierwsze, międzyresortowym,
a po drugie, społecznym. Tak więc każdy projekt
ustawy, także poselski, powinien – choćby z racji
szacunku do zasady demokratycznego państwa
prawnego i choćby w ramach szacunku dla obywateli – podlegać konsultacjom. A jeśli dotyczy on
tak wrażliwych kwestii i tak wrażliwego tematu
jak w tym przypadku, to tym bardziej powinien
być konsultowany, zwłaszcza z zainteresowanymi środowiskami. Nic jednak nie wiem, żebyście
państwo konsultowali ten projekt ustawy ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Pomijam
już wątpliwość czy pytanie, czy konsultowaliście
to z tymi, którzy mają się składać na ten wspominany fundusz i muszą ze swojej ciężkiej pracy
odprowadzać pieniądze na ten fundusz.
I trzecia kwestia, kwestia wejścia w życie projektowanej ustawy. Tu jest następny element łamania zasady państwa demokratycznego, ale
także łamania zasad zawartych w konstytucji –
potwierdzonych przez Trybunał Konstytucyjny,
zresztą niejednokrotnie – bo proponujecie tu państwo praktycznie brak vacatio legis.
Chciałbym, żeby pan minister odniósł się do
tych 3 spraw. Dziękuję uprzejmie.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja już w jakiś sposób odpowiedziałem na te pytania. Pan senator też potwierdził, że to jest projekt poselski, a projekt
poselski nie musi być, zgodnie z prawem, poddawany konsultacjom społecznym – co nie oznacza,
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że nie może do nich trafić. Ale w tym przypadku tak się nie stało. Ja reprezentuję stronę rządową i my nie byliśmy uczestnikami konsultacji
w takim sensie, że nie było stanowiska rządu do
tego projektu. Projekt był poselski i trudno mi
się odnosić do tego, dlaczego nie było tej formy
konsultacji. Tak że tyle mogę odpowiedzieć w tej
sprawie.
(Senator Adam Szejnfeld: Panie Marszałku…)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Nie, nie, po kolei. Panowie Senatorowie…
(Senator Adam Szejnfeld: Ad vocem!)
No nie, nie, pytania… Panowie Senatorowie,
według regulaminu – ja to przeczytałem, zawsze
to czytam – można zgłaszać trwające nie dłużej
niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu.
W związku z tym proszę o zdania nie oznajmujące, tylko o pytające. Wystąpienia za chwilę będą,
proszę się zapisać do nich. Proszę po prostu skracać i po prostu zadawać pytania.
(Senator Adam Szejnfeld: Przygotowałem listę,
ale minister mi nie odpowiedział…)
Ja rozumiem, ale nie zmusimy pana ministra
do tego, Panie Senatorze, żeby odpowiedział.
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor:
Następny jest senator Czarnobaj.)
Nie, następny jest pan senator Marek Plura.
Pan Leszek Czarnobaj zapisał się.
Proszę bardzo, pan senator Marek Plura.
Czy pan senator…
(Senator Marek Plura: Jestem obecny.)
Proszę bardzo.
Senator
Marek Plura
Panie Marszałku, chciałbym skierować
pytanie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Chcesz się
zapisać jeszcze?)
(Senator Adam Szejnfeld: Nie, dziękuję.)
…do pana ministra, zwłaszcza że, obserwując
debatę sejmową, a także debaty w komisjach senackich, wiem, że pan minister, mimo że to nie
jest projekt rządowy, broni tego rozwiązania. Stąd
też pytania o wiedzę.
Panie Ministrze, stwierdził pan przed chwilą,
jak i wielokrotnie wcześniej, że mimo tych dziwnych ruchów finansowych, w wyniku których

Fundusz Solidarnościowy jest pasem transmisyjnym pomiędzy innymi funduszami dysponującymi dużymi kwotami, wystarczy środków na
zrealizowanie tych zadań, dla których ten fundusz został powołany, a przynajmniej ja tak rozumiałem deklarację pana premiera w czasie
protestu osób niepełnosprawnych, kiedy powołanie tego funduszu miało być, jak rozumiem, taką
społeczną odpowiedzią na ten protest. Wtedy była
to odpowiedź pozytywna, dziś, z tymi zmianami,
według mnie jest to odpowiedź negatywna.
Wspomniał pan minister o tym, że pieniędzy mimo wszystko wystarczy. Ale ja mam pytanie chyba zasadnicze: skąd pan wie, Panie
Ministrze, że wystarczy? Jak szacowane są potrzeby w związku z realizacją wsparcia asystenckiego dla osób niepełnosprawnych? W jaki
sposób? Czy to wnioskodawcy, niemi dzisiaj, nieobecni, czy też może ministerstwo rodziny obliczyło, ilu asystentów potrzeba, aby zrealizować
wreszcie w Polsce opiekę wytchnieniową? Ile potrzeba także pieniędzy, skoro mówimy o zmianach w celach tego funduszu, na zrealizowanie
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który już
od wielu lat nakazuje wyrównanie świadczeń dla
opiekunów będących rodzicami oraz będących innymi członkami rodziny, którzy nie podejmują
zatrudnienia ze względu na konieczną opiekę?
Skąd wiadomo, że pieniędzy wystarczy? Wskazał
pan te programy z udziałem w roku przyszłym
na poziomie, no, ledwie kilku, może kilkunastu
procent w 1,5-miliardowej kwocie, jaką fundusz
ma dysponować. Czy to znaczy, że ten fundusz
jest za duży? Może ten podatek jest za duży? Skąd
wiadomo, że wszystkie potrzeby będą zrealizowane? A może to są tylko te potrzeby, które państwo
sami zauważacie? Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Odpowiedź
jest dosyć prosta. W ostatnich latach na wsparcie osób
niepełnosprawnych przeznaczyliśmy znacznie wyższe
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środki. W 2014 r. na wsparcie osób niepełnosprawnych
przeznaczyliśmy 14 miliardów zł. W roku 2018 była to
już kwota powyżej 19 miliardów zł. W tym roku to będzie kwota ponad 21 miliardów zł. Przewidujemy, że
w 2020 r. na wsparcie będzie 27 miliardów zł. Tak
że mamy jednoznaczny progres, wzrost środków
na wsparcie osób niepełnosprawnych o ponad
10 miliardów zł w tym okresie, w którym rządy
sprawowało Prawo i Sprawiedliwość. I to jest ta
droga, do której zmierzamy.
Problemy… Środków potrzebujemy cały czas.
I m.in. po to powstał Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Szukając różnego zasilenia tego funduszu… Dla mnie, z punktu widzenia ministerstwa rodziny, ważne jest, żebyśmy
te środki, które przeznaczamy, przeznaczali na
wsparcie osób… I te programy… Mogę wymienić
tutaj jeszcze działania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej, wzrost nakładów na ZAZ, czyli zakłady aktywności zawodowej itd. Te środki rosną.
Także wsparcie w innych kwestiach dotyczących
osób niepełnosprawnych…
Problemy dotyczące osób niepełnosprawnych
– wiemy o tym wszyscy, jak tutaj jesteśmy, a wielu
z państwa było też i w Sejmie – są od dziesięcioleci.
Próbujemy je przez te kolejne lata rozwiązywać.
I ta droga, którą wybraliśmy, jest drogą zmierzającą do tego, aby wsparcie dla osób niepełnosprawnych było wyższe. To jest wsparcie dla osób
niesamodzielnych, to będzie wsparcie w systemie
opieki wytchnieniowej. Oczywiście do tego potrzebujemy też działań ze strony samorządu, ze strony
tych, którzy się do tego włączają. Bo kiedy mówimy
o opiece, o usługach opiekuńczych, no to ogromna
jest tutaj rola samorządu, który musi się do tego
wszystkiego włączyć. Nie jesteśmy w stanie tylko ze strony ministerstwa czy rządu oddziaływać
tutaj bezpośrednio, bo… Czy, nie wiem, kwestia
posiłków. Mamy w programie „Posiłek w szkole i w domu” możliwość dowożenia posiłków dla
osób starszych, są inne usługi opiekuńcze, które
gmina może realizować. Obecnie, jeśli popatrzeć
na te programy, które uruchomiliśmy – 4 programy pilotażowe w tym roku, w przyszłym roku będą
to już programy – można zobaczyć, że zainteresowanie było na różnym poziomie. Mówiłem tutaj
wcześniej, w tej mojej wypowiedzi, że ok. 300 gmin
z tych programów skorzystało. To oczywiście jest
bardzo mało, ale liczymy, że w kolejnych latach samorządy będą do tego przystępowały, dając większe możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych.
I do takiej dyskusji też jesteśmy gotowi.

Rozpoczynamy kolejną kadencję. Myślę, że jeden z takich tematów, które będziemy poruszać,
to jest to, o czym pani senator mówiła, czyli kwestia EWK, kwestia wykonania wyroku Trybunału
Konstytucyjnego. Tutaj przypominam, że jesteśmy przed bardzo trudną reformą, jaką jest reforma orzecznictwa. Wiele rządów się do tej reformy
przymierzało i nie doprowadziliśmy do nowego
systemu orzecznictwa. To jest przed nami. Mamy
przygotowany projekt, przygotował go międzyresortowy zespół jeszcze w poprzedniej kadencji.
Warto będzie z tego projektu korzystać. Ale bez
podjęcia olbrzymiego wysiłku przez nas wszystkich, wspólnie, dotyczącego nowego systemu
orzecznictwa nie zbudujemy nowego systemu
wsparcia, prawidłowego systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych. Chodzi o to, żeby przeznaczając środki… żeby te środki były przeznaczane dla
tych osób, które najbardziej potrzebują wsparcia.
No, nie będę już wracał do historii, ale pamiętacie państwo, jak zostało otwarte… Choćby kwestia
związana ze świadczeniami pielęgnacyjnymi. Co
się wydarzyło? Z 300 tysięcy osób uprawnionych
nagle zrobiło się 1 milion 200 osób uprawnionych.
Pamiętamy to. Później była konsekwencja, że poprzednia koalicja próbowała to zmienić, później
był wyrok Trybunału Konstytucyjnego i do dzisiaj z tym stoimy w miejscu. Trzeba to po prostu
próbować uregulować, ale uregulować sensownie. A jednym z sensownych działań jest kwestia
orzecznictwa, nowego systemu orzecznictwa.
Dzisiaj mamy kilka systemów orzecznictwa, które się nakładają i mieszają. Jeżeli chcemy zbudować system wsparcia, realny, prawidłowy system
wsparcia dla osób niepełnosprawnych, to musi
być nowy system orzecznictwa. Bo bez tego sobie z tym wszystkim nie poradzimy, choćbyśmy
jeszcze kolejne miliardy złotych do tego systemu
dokładali.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
zadaje pytanie.
Senator
Agnieszk a Kołacz-Leszczyńsk a
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, Panie Ministrze, ja chciałabym zapytać o to, dlaczego przygotowując swoje
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obietnice wyborcze, nie podjęliście państwo wysiłków i nie znaleźliście państwo innego źródła
finansowania choćby trzynastych emerytur,
tylko tak w najprostszy sposób w tej chwili absolutnie demolujecie system ubezpieczeń społecznych. Otóż zbierane przez 20 lat środki w tej
chwili w blisko 1/4 zostaną zabrane – państwo
mówicie „pożyczone” – na jednorazowe świadczenie, które, no, wiemy, jaki ma charakter.
Pytam o to podjęcie wysiłku, ale pytam również
o przyszłość. Czy w ten sam sposób, w najprostszy sposób będą finansowane kolejne trzynaste
i czternaste emerytury? I czy w związku z tym
pan minister ma świadomość, że po roku 2022
Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie można
po prostu zamknąć? Jakie są plany państwa, jeśli
chodzi o kolejne lata? Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Panie Marszałku! Pani Senator! W tym
przedłożeniu, które państwo macie przed sobą…
Fundusz Rezerwy Demograficznej nic nie straci na tej operacji. Będzie zaciągnięta pożyczka,
która będzie spłacona z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Fundusz Rezerwy Demograficznej
pozostanie na tym samym poziomie.
To jest szersza dysk usja na temat…
Moglibyśmy dyskutować o Funduszu Rezerwy
Demograficznej. Oczywiście fundusz, który tworzyliśmy wiele, wiele lat temu, miał na celu to,
abyśmy zabezpieczyli sobie środki na przyszłość.
Z różnych względów – nie mamy czasu, żeby to
tutaj tłumaczyć – jest tak, jak jest. Na funduszu
jest kwota tylko czterdziestu paru miliardów złotych, a nie np. 400 miliardów zł. Możemy sobie
wspólnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak
się stało, co się działo przez kilkadziesiąt lat, że
na tym funduszu nie ma takiej kwoty. Ja mógłbym
się podjąć dyskutowania na ten temat.
W samym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
mamy rocznie 270 miliardów zł. To jest jakby

podstawowy fundusz, który wypłaca nasze świadczenia. On jest bezpieczny, on jest zabezpieczony.
Jest również zabezpieczony środkami z budżetu
państwa. Czyli ubytki w Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych są zabezpieczane środkami z budżetu państwa. Fundusz rezerwy, tak jak dzisiaj powiedziałem, na tej operacji nic nie straci.
Myślę, że wyjaśnienie, które państwo otrzymali
z Ministerstwa Finansów, tłumaczy te operacje.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pani senator Kochan. Proszę bardzo.
Senator
Magdalena Kochan
Bardzo dziękuję.
Ja tylko chcę o coś dopytać.
Panie Ministrze, bardzo trudno uwierzyć, że
rząd beztrosko spogląda na hasanie posłów w miliardach. Jeśli akceptujecie państwo to, że posłowie wnoszą projekty, w ramach których pożyczają
środki z funduszu, przesuwają je z innego, a nie są
to środki rzędu 100 czy 200 tysięcy zł…
(Senator Jan Filip Libicki: Czy nawet miliona.)
…czy nawet miliona, jak mi tutaj podpowiadają koledzy, ale kilkunastu, kilkudziesięciu miliardów złotych, to albo rząd nie jest kompetentny,
albo pozwalacie państwo parlamentarzystom,
którzy tworzą prawo, na zbyt wielką interwencję w finanse publiczne. Najzwyczajniej w świecie nikt z nas tutaj w bajki nie wierzy, Panie
Ministrze.
Projekt został przygotowany, a właściwie zgłoszony przez posłów, ponieważ chcieliście państwo uniknąć wymogu konsultacji społecznych.
Jeśli tak jest… Zapytam o to pana ministra, bo
jakkolwiek do tego podejść, to rząd musi to zaakceptować. Bez trudu zaakceptowaliście państwo
wypłacanie rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych z Funduszu Solidarnościowego. Do tej
pory były to zasiłki i renty wypłacane z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Można lubić ten fundusz, można go nie lubić, ale jest to instytucja
państwowa, która gwarantuje swoim obywatelom wypłacanie i emerytur, i rent, i wszystkiego. Środowisko się boi. Jak ten fundusz przejmie
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renty socjalne i zasiłki pogrzebowe… Co więcej,
państwo w projekcie ustawy piszecie, tzn. posłowie piszą, a państwo to akceptujecie, że ludzie dostaną pieniądze, jeśli te pieniądze będą. Bo one
mogą być wypłacane, ale nie muszą być wypłacane. Proszę mi powiedzieć, czy to środowisko może
być spokojne o wypłatę świadczeń.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Panie Marszałku! Pani Senator! Renta socjalna jest wsparciem dla osób niepełnosprawnych.
Przypomnę, że to jest świadczenie wypłacane do
osiemnastego roku życia lub do dwudziestego piątego roku życia w przypadku dzieci uczących się.
Czyli nie jest to quasi-system emerytalny. Jeśli
chodzi o szukanie źródeł finansowania, to myśmy znaleźli takie źródło, jakim jest Fundusz
Solidarnościowy. Tak że nie ma żadnego zagrożenia, że to nie będzie wypłacane z tego funduszu, który też jest funduszem państwowym. Nie
jest to inny fundusz, taki, który byłby, że tak powiem, zagrożeniem, jeśli chodzi o wypłatę rent
socjalnych.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Filip Libicki. Proszę bardzo.
Senator
Jan Filip Libicki
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, ja tylko w celu uściślenia
pewnej rzeczy. Pan tutaj powiedział – to jest
oczywiście prawda – wymieniając te wszystkie elementy wsparcia, które są finansowane,

że 40 milionów zł przeznaczane jest na opiekę
wytchnieniową, na usługę opiekuńczą – 30 milionów, na centra opiekuńczo-mieszkalne – 120
milionów, na usługi asystenckie – 80 milionów.
Mówił pan… Część tych danych padła tutaj dzisiaj w pana wystąpieniu, część padła na posiedzeniu komisji. I to jest oczywiście prawda. Problem
tylko polega na tym – proszę mnie wyprowadzić
z błędu, odpowiadając na to pytanie – że pan tutaj
podaje środki przeznaczone na programy o charakterze pilotażowym, a tak naprawdę ta umowa
między panem premierem Morawieckim a protestującymi osobami z niepełnosprawnościami
i ich rodzicami dotyczyła właśnie tego, żeby środki z Funduszu Solidarnościowego pozwoliły na
to, abyśmy wyszli z poziomu pilotażu na poziom
w miarę powszechnie dostępnych usług. I tak naprawdę, jeśli środowisko się domaga przywrócenia poprzedniego stanu tego funduszu, to właśnie
po to, aby te pilotaże mogły wreszcie zamienić się
na usługi bardziej ogólnodostępne. Czy rzeczywiście to, co pan podawał, dotyczy finansowania
programów pilotażowych? Bardzo dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja rozumiem to w ten sposób, tak jak tłumaczyłem, że to pierwsze działanie
było działaniem pilotażowym, a teraz ogłaszamy
i ogłosiliśmy już programy, które będą realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego. Nie
ma żadnego zagrożenia, bo w tym zakresie niczego nie zmienialiśmy. Dokładamy tylko do działań,
które są w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych, działania związane
z wypłatą trzynastki, rent socjalnych itd. Czyli
w tym zakresie nic się nie zmienia. Ale oczywiście my jesteśmy otwarci, przecież co roku do
końca listopada ogłaszamy te programy. I te programy zostały ogłoszone. Następny raz będzie to
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w 2020 r., wtedy znowu będą ogłoszone te programy. A więc jesteśmy otwarci. Jeżeli będą jeszcze
jakieś dodatkowe działania, to będziemy o tym
rozmawiać, dopasowywać do tego, żeby te programy były realne, i szukać też w ramach Funduszu
Solidarnościowego wsparcia finansowego dla
tych programów.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.
Senator
Leszek Czarnobaj
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jest to
projekt poselski, więc chciałbym zapytać pana
ministra, czy pan minister osobiście lub któryś
z przedstawicieli, z pracowników ministerstwa,
pracował przy projekcie tej ustawy. Jeżeli pan minister nie wie – bo przecież może pan minister
tego nie wiedzieć – to prosiłbym wtedy o odpowiedź na piśmie, „tak” lub „nie”. To jest pierwsze
pytanie.
Drugie pytanie. Pan minister powiedział,
że FUS, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
sfinansuje to, co pożyczy Fundusz Rezerwy
Demograficznej. Czy mógłby pan mi powiedzieć…
Bo według mnie jest to bardzo interesujący element matematyczny. My udzielamy wsparcia
z budżetu na poziomie 45 miliardów zł przeznaczonego dla FUS. To skąd FUS weźmie środki,
żeby oddać te 9 miliardów? Czy mógłby pan mi to
wyjaśnić? Bardzo mnie to ciekawi. To jest ciekawy element ekonomii i matematyki. To jest drugie pytanie.
I trzecie. Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć: dlaczego FUS, no i oczywiście ZUS jako
element wykonawczy, nie może finansować tych
3 zadań…
(Senator Bogdan Borusewicz: Bezpośrednio.)
…bezpośrednio? Dlaczego, według pana ministra jako człowieka z branży, nie może tego finansować? To jest trzecie pytanie.
I czwarte. Panie Ministrze, spotykam się
z wyborcami, z suwerenem, a oni pytają: słuchaj, czytamy i nie wiemy, jak to tam będzie finansowane, skąd te pieniądze płyną. No, tak

z ciekawości… Zaczynam tam mieć trochę wątpliwości. Czy mógłby pan minister pokazać
taką inżynierską ścieżkę: bierzemy z Funduszu
Rezerwy Demograficznej, przekazujemy do
Funduszu Solidarnościowego, a w Funduszu
Solidarnościowym biorą to i wypłacają emerytom. Jaka jest droga od Funduszu Rezerwy
Demograficznej do osoby uprawnionej do świadczenia? Gdyby pan minister mógł te etapy nazwać… Bez komentarza, komentarz to już sobie
sam dopiszę na spotkaniu. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Panie Marszałku! Panie Senatorze! W naszym
ministerstwie nie trwały prace nad tą propozycją,
którą dzisiaj…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja nie pytam, czy
trwały, tylko czy ktokolwiek z państwa uczestniczył. To jest zasadnicza różnica.)
Ja panu odpowiadam tak, a pan mówi, pan komentuje… a ja odpowiadam panu na pytanie. Pan
może przyjąć moją odpowiedź albo nie, to już jest
pana decyzja. Ja panu mówię, że w naszym ministerstwie nie trwały prace nad tym projektem.
Jeśli chodzi o środki, które są wypłacane
z funduszu…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie trwały,
tak? Nie trwały prace?)
Nie trwały.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bo pytanie
było…)
Nie trwały prace.
Jeśli chodzi o pytanie, które pan zadał, dotyczące inżynierii finansowej, to posłużę się jeszcze raz odpowiedzią ministra finansów w tym
zakresie, bo to jest jakby w zakresie finansowania… Ja bardziej się skupiam na odpowiedzi
dotyczącej działalności naszego ministerstwa,
wsparcia i ochrony praw osób niepełnosprawnych, które wynikają z funduszu wsparcia
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osób niepełnosprawnych, z Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Chciałbym…)
Za chwilę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Czy mogę złożyć
wniosek o odpowiedź na piśmie?)
Proszę, jak jest wniosek, to tak.
Senator
Leszek Czarnobaj
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zgodnie ze
zwyczajem tej Izby chciałbym złożyć prośbę o odpowiedź na piśmie. Pytanie brzmi następująco:
czy pan minister lub ktokolwiek z pracowników
ministerstwa uczestniczył w pracach związanych
z powstaniem tej ustawy? Znak zapytania i nic
więcej. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Zapisujemy to do protokołu. A teraz…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku,
tylko tak dla statystyki chciałbym powiedzieć, że
pan minister nie odpowiedział na żadne pytanie.
Ale spodziewałem się tego, tak że dziękuję, Panie
Ministrze, bardzo serdecznie.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
I teraz pan senator Andrzej Kobiak zadaje
pytanie.
Senator
Andrzej Kobiak

ustawy przez prezydenta, łamie zasady konstytucyjne, narusza konstytucję. W związku z tym
mam takie proste pytanie: kto będzie winien złamania konstytucji? Czy twórcy tej ustawy, czy
parlament, jeśli tę ustawę przyjmie? Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Panie Marszałku, Panie Senatorze, decyzję
o podpisaniu ustawy będzie podejmował pan
prezydent i to jest jego kompetencja. On ma możliwość podpisania ustawy w terminie do 30 dni
i on będzie podejmował decyzję, czy ten okres,
który zostanie mu, że tak powiem, pozostawiony
na podpisanie ustawy, jest wystarczający. To jest
w kompetencji pana prezydenta, trudno mi się do
tego odnosić.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Jest.)
A, jest, przepraszam bardzo. Przepraszam,
Pani Senator.
Pani senator…
(Głos z sali: Jazłowiecka.)
…Danuta Jazłowiecka, proszę uprzejmie.
Senator
Danuta Jazłowieck a

Panie Ministrze, to pytanie już padło, ale odpowiedzi też jakby nie usłyszeliśmy, w związku
z tym pozwalam sobie jeszcze raz je zadać. Mamy
przed sobą opinię Biura Legislacyjnego Kancelarii
Senatu, która w jasny sposób mówi, iż ta ustawa, jeżeli chodzi o vacatio legis i czas podpisania

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. My tutaj zadajemy pytania
w imieniu społeczeństwa polskiego i przyznam
się, że zdumiona jestem tym, że dla pana jest
obojętne, czy my przyjmiemy pana odpowiedź,
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czy nie przyjmiemy pana odpowiedzi. Większość
pana odpowiedzi nie satysfakcjonuje nas. Przede
wszystkim mnie nie satysfakcjonuje, bo odczytanie listu ministra finansów w odpowiedzi na
pytania, które ja zadałam, to nie jest odpowiedź
na te pytania. I muszę panu powiedzieć, że jest to
niepokojące tym bardziej, że coraz częściej i coraz
głośniej słyszymy, że rząd prowadzi kreatywną
księgowość. To jest naprawdę niepokojące, a podejrzewam, że brak odpowiedzi na te pytania
i brak szczegółowej odpowiedzi, dlaczego fundusz
celowy zamieniamy na fundusz do wszystkiego,
szczególnie niepokojący będzie dla środowiska
osób z niepełnosprawnościami, ponieważ dotychczasowe doświadczenia tego środowiska są
bardzo złymi doświadczeniami w kontekście żenującego traktowania przez rząd właśnie tego
środowiska.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani
Senator, proszę o pytanie.)
Bardzo proszę, by…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Może pani
powtórzy pytanie.)
…odpowiedział mi pan, by zapewnił pan to
środowisko, że fundusz, który w tej chwili będzie funduszem do wszystkiego, będzie realizował
zadania, które ma, i te 10 zadań, które państwo
sobie zapisaliście do realizacji, będzie w pełni zrealizowanych w przyszłym roku. Bo w tym roku
zaledwie kilka z nich zostało zrealizowanych.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Panie Marszałku, Pani Senator, każdego z państwa szanuję i odpowiadam tak, na ile mam wiedzę co do tych tematów, o które państwo mnie…
Pani może uważać, że tak nie jest. Ja odpowiadam
zgodnie z prawem, które na mnie państwo nałożyliście. I jeszcze raz potwierdzam, że w przypadku tych 4 programów, które zrealizujemy

w przyszłym roku, mamy zapewnione finansowanie z solidarnościowego funduszu wsparcia.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania
zadane przez pana senatora Leszka Czarnobaja.
Otwieram dyskusję.
Przypominam o konieczności zapisywania
się do głosu u senatora prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji nie może
trwać dłużej niż 10 minut. Podpisane wnioski
o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka Senatu do momentu zamknięcia
dyskusji.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Marka
Borowskiego.
Senator
Marek Borowski
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oczywiście i ja miałem wiele pytań do pana
ministra, ale nie zadałem ich, bo pana ministra
też jako posła znam od lat, lubię i naprawdę nie
chciałem stawiać go w tak trudnej sytuacji, w jakiej postawił go rząd. Bo pan, Panie Ministrze,
musiał tutaj odpowiadać na pytanie, dlaczego
projekt, który przewiduje obrót 9 czy10 miliardami zł jest wnoszony przez posłów. Nie da się na
to pytanie odpowiedzieć, jak się okazuje, szczerze. Pan tu musiał wyjaśniać, dlaczego Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych po prostu nie otrzymuje zwiększonej dotacji z budżetu i nie wypłaca
tej trzynastej emerytury, tylko odbywa się jakaś
kombinacja, którą lud warszawski nazywa kombinacją z 3 palców. Wreszcie zapewnia pan, ale
przecież bez żadnych gwarancji, że te środki,
które w tym funduszu mają być przeznaczone na
wsparcie dla niepełnosprawnych, będą w całości
na ten cel przeznaczone. A przecież mamy jeden
worek i w tym worku znajdują się zarówno wpłaty
z Funduszu Pracy oraz od tzw. milionerów, które miały iść dla niepełnosprawnych, jak również
jakaś kwota, która ma iść na zupełnie inny cel.
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Mało tego, jak z tego wynika, ten fundusz może
być do tego celu używany również w przyszłości. No i wreszcie strasznie trudno odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego ta ustawa dotyczy również
wypłaty trzynastej emerytury, wypłaty, która się
już odbyła. Emerytury, którą wypłacono. Kiedy?
W marcu tego roku…
(Głosy z sali: W maju, w maju.)
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:
W maju.)
Czy w maju. Dobrze, w maju tego roku.
Zdawałoby się, że dawno już ją zapisano
w księgach, a okazuje się, że nie. Albo ją wypisano z tych ksiąg i w tej chwili się ją przeprowadza przez Fundusz Rezerwy Demograficznej,
Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych.
No więc muszę powiedzieć, że nie zazdrościłem panu tej roli. A przecież odpowiedzi są tutaj
bardzo proste. Odpowiedź jest taka, że reguła wydatkowa jest omijana. To jest naruszenie ustawy,
Panie Ministrze. Reguła wydatkowa na ten rok
przewidywała określone wydatki. Okazało się, że
tej trzynastej emerytury się już w nich nie zmieści. W związku z tym powstał pomysł wykorzystania tych funduszy, o których tutaj była mowa.
I teraz: ja pamiętam, że na początku tamtej kadencji, kiedy była tutaj omawiana ustawa budżetowa, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości,
pan senator Bierecki, który był wówczas… O, jest
pan senator Bierecki!
(Senator Grzegorz Bierecki: Dzień dobry.)
Pan senator Bierecki, wówczas sprawozdawca tej ustawy, bardzo pastwił się nad poprzednimi rządami, które stosowały pożyczki dla
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pan senator
na pewno to pamięta. Otóż rzeczywiście Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych korzystał z pożyczek,
które omijały wydatki budżetowe, a znajdowały odbicie jedynie w długu publicznym. No ale to
były ciężkie czasy, to były czasy kryzysu ekonomicznego, czasy, kiedy walczono z deficytem. To
nie była ładna praktyka, ale przynajmniej miała
jakieś usprawiedliwienie.
Senator Bierecki wówczas żartował tutaj, że to
była… używał takiego sformułowania, że to była
frywolność, takie frywolne ustalanie budżetu
na zasadzie, że FUS pożyczy, nie wiadomo kiedy
odda, skąd odda itd., itd. To samo robił premier
Morawiecki, który dumnie oświadczył, że ten
rząd nie będzie w żadnym razie korzystał z żadnych tego typu pożyczek i z żadnych tego typu

bajpasów finansowych. No, starczyło, że tak powiem, tych zapewnień na 3 czy 4 lata i nagle się
okazuje, że jednak trzeba wykorzystać tę metodę,
tym razem w wypadku funduszu, którego nazwę
na dodatek trzeba zmienić, bo w przeciwnym wypadku nie bardzo wiadomo, dlaczego przekazywać te pieniądze.
Tak że, proszę państwa, Panie Ministrze,
mamy do czynienia… Pan odczytał to, co panu pan
minister finansów napisał, i ja to rozumiem. Ale
co pan minister finansów napisał? Pan minister
finansów napisał, że Fundusz Solidarnościowy
jest wyjęty z reguły wydatkowej i po prostu dlatego on z tego korzysta. Tak na marginesie warto
będzie się tym zająć i poprawić trochę tę regułę
wydatkową w przyszłości.
Tak więc punkt pierwszy: to jest absolutne łamanie reguły wydatkowej… może omijanie reguły wydatkowej, nie łamanie, ale omijanie reguły
wydatkowej. W związku z tym ja się nie dziwię,
że komisja budżetu i finansów zgłosiła wniosek o odrzucenie tej ustawy, jak również temu, że wielu
senatorów się buntuje przeciwko tego rodzaju
ustawom i przyjmowaniu tego rodzaju ustaw.
Z drugiej jednak strony jest tak, że z całą pewnością – i mówię to także w imieniu klubu Koalicji
Obywatelskiej – nie jesteśmy przeciwni wypłacie
tej trzynastej emerytury. Niezależnie od tego, co
sądzimy na temat tego, że te trzynastki wypłacane są jakoś tak dziwnie przed wyborami, nie
jesteśmy przeciwni. Głosowanie za odrzuceniem
tego mogłoby być tak odczytane. Ale to nie jest
najważniejsze. Najważniejsze jest to, co wynika
z konsultacji…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Drugich
konsultacji.)
…które były odbyte… Senator Libicki, przewodniczący komisji takie konsultacje zwołał.
I właśnie wtedy osoby niepełnosprawne i ich
przedstawiciele, którzy tu przybyli, podnieśli jeden zasadniczy temat: no dobrze, a jaka
jest gwarancja, że po te środki, które wpływają
z Funduszu Pracy i od tzw. milionerów i mają być
przeznaczone wyłącznie dla niepełnosprawnych,
środki, które teraz się znalazły w jednym worku z jakimiś innymi pieniędzmi, rząd nie zechce
sięgnąć, może przejściowo, może tylko pożyczyć,
ale sięgnąć, w związku z czym na niepełnosprawnych one nie pójdą? No, pan minister gwarantuje,
że tak się nie stanie. Jednak jeśli chodzi o niepełnosprawnych, to oni woleliby gwarancję na
piśmie…
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ustawową.)
…znaczy woleliby gwarancję ustawową.
Dlatego pozwalam sobie złożyć wspólnie z panem senatorem Libickim małą poprawkę. Ona
mówi o tym, że środki wpływające z tych źródeł, które do tej pory były wymienione w ustawie o funduszu wsparcia, mogą być przeznaczone
wyłącznie na te cele, które w tej ustawie do tej
pory były zawarte. A zatem jeżeli rząd tam wrzuci jakieś inne pieniądze, to już trudno, i jeżeli te
pieniądze gdzieś chce pożyczać, to proszę bardzo,
ale w żadnym razie nie będzie mógł sięgnąć po
te pieniądze, które mają być przeznaczone dla
niepełnosprawnych.
I to, Panie Ministrze, będzie sprawdzian, bardzo prosty sprawdzian. Ja mam nadzieję, że ta
poprawka zostanie przyjęta, bo ona jest oczywista, że ona zostanie również przyjęta przez Sejm
i rząd ją po prostu zwyczajnie poprze, bo sam
pan powiedział, że nie ma tu niebezpieczeństwa,
tak więc nie powinno być problemu. W związku
z tym chcielibyśmy jakoś dać wyraz temu – mówię tutaj o klubie koalicji – że nie podoba nam się
ani tryb przeprowadzania tej ustawy, ani omijanie reguły wydatkowej, która ma bardzo ważne
znaczenie i przez ostatnie lata bardzo pomogła
w stabilizowaniu finansów. I dlatego w głosowaniu nad całością ustawy się wstrzymamy, nie
przeszkadzając w jej przyjęciu, ale jednocześnie
dając do zrozumienia, że tak nie wolno prowadzić procesu legislacji. Poprawkę składam na ręce
pana marszałka. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Ryszarda Majera.
Senator
Ryszard Majer
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!
Kilka słów gwoli przypomnienia tego, co się
stało na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej. Pan przewodniczący,
w tym przypadku sprawozdawca, pan senator
Libicki, mówił o tym, że komisja nie dokonała

ostatecznego rozstrzygnięcia co do poparcia którejś z form. Myśmy w związku z tym nie zgłaszali
żadnego wniosku mniejszości, ponieważ wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek cały czas jest
w obiegu prawnym.
Pragnę uczulić państwa na jedną rzecz.
Polityka społeczna powinna cechować się elastycznością, racjonalnością, ale też umiejętnością
alokacji środków finansowych. W waszych rozważaniach nad tym dokumentem prawnym, nad
ustawą, która buduje porządek prawny, pamiętajcie państwo również o tym, że grono osób niepełnosprawnych w naszym kraju nie jest grupą
jednorodną, to jest grupa bardzo zróżnicowana.
Nie możemy zapominać o tym, że wśród niepełnosprawnych są również osoby, które osiągnęły
wiek emerytalny.
Drodzy Państwo, jeżeli popatrzymy na liczby, to zobaczymy, że mamy w naszym kraju
ok. 4 milionów osób niepełnosprawnych z orzeczeniem. Ale jest też, Drodzy Państwo, takie pojęcie jak niepełnosprawność biologiczna. I w wielu
przypadkach jest tak, że osoby starsze, które są
na emeryturze, nie zabiegają o orzeczenie o niepełnosprawności, bo uważają, że nie jest im to
do niczego potrzebne. A są niepełnosprawne.
I mówienie, Szanowni Państwo, o tym, że alokacja środków, dzięki której nastąpi m.in. wypłata
trzynastej emerytury, nie będzie służyła osobom
niepełnosprawnym, nie jest do końca prawdą. Bo
jeżeli ktoś, kto ma 75 lat, 80 lat czy więcej – z wiekiem, co pokazuje statystyka, niepełnosprawność
się pogłębia – i nie musi koniecznie korzystać
z orzeczenia o niepełnosprawności, nie chodzi
do urzędu, nie chodzi do PCPR, do innych instytucji… Ten ktoś środki, które przekazujemy mu
w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
może wykorzystać również na rehabilitację. Czy
nie jest to pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych? Jest.
Drodzy Państwo, to jest często grupa, o której się nie pamięta, o której się zapomina. Często
osoby starsze są zamknięte w czterech ścianach
swojego domu, nie wychodzą na zewnątrz, nie pokazują się, my ich nie widzimy, ale one są. Drodzy
Państwo, w 9-milionowej rzeszy osób w wieku
emerytalnym jest znaczna grupa osób niepełnosprawnych, która będzie mogła korzystać z tych
środków.
W pytaniach do pana ministra pojawiały się zarzuty, że rząd Prawa i Sprawiedliwości
niedostatecznie dba o osoby niepełnosprawne
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w naszym kraju. W moim przekonaniu są to zarzuty mocno chybione. Drodzy Państwo, jak popatrzymy na skalę wydatków, które są ponoszone
na przestrzeni ostatnich 4 lat na wsparcie osób
niepełnosprawnych, to zobaczymy, że w 2015 r.
zaczynaliśmy od poziomu 14–15 miliardów, a dochodzimy do 27 miliardów w 2020 r. Mamy postęp? Mamy. Nie można tego, proszę państwa, nie
zauważyć.
Na tej sali zawsze królowały prawda i szacunek dla prawdy, dlatego też zachęcam państwa
do bardzo głębokiej refleksji mimo różnych poglądów osobistych. Każdy może mieć własne
spojrzenie na sprawę, ale z faktami, z liczbami się nie dyskutuje. Wprowadziliśmy, Drodzy
Państwo, Fundusz Solidarnościowy. Pragnę przypomnieć, że po tej stronie sali nie było zwolenników Funduszu Solidarnościowego. Było wręcz
budowane napięcie, że oto najbogatsi mają finansować osoby niepełnosprawne, że to jest niepotrzebne, że to jest negatywne. Przeprowadziliśmy
to. Mamy, Drodzy Państwo, dodatkowe środki
finansowe na centra pobytowo-opiekuńcze, na
usługi asystenckie, na to wszystko, co jest przeznaczane dla osób niepełnosprawnych. Fundusz
Solidarnościowy jest, będzie i przez cały czas rząd
Prawa i Sprawiedliwości dba o to, by osobom niepełnosprawnym, osobom w wieku senioralnym
żyło się w naszym kraju lepiej. I ta ustawa, ta regulacja prawna też ma temu służyć, co bardzo
proszę wziąć pod rozwagę. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Artura
Dunina.
Senator
Artur Dunin
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Ministrze, do pana się zwrócę w pierwszej kolejności. Zakłamujecie rzeczywistość. To
jest po pierwsze. Fundusz dla osób niepełnosprawnych był zamykaniem i mydleniem oczu
ludziom, którzy przyszli protestować w imieniu
osób, które nie są w stanie protestować, wyjść na
ulicę. Wtedy zadecydowaliście, żeby wynieść ich

z Sejmu, a mowa była właśnie o tym funduszu.
Dzisiaj ta ustawa ministerstwa, nie poselska, tu
już padały te głosy… Tylko po to, żeby nie przechodziła ona ocen społecznych, była to ustawa
złożona przez posłów. Dzisiaj jasno dajecie świadectwo tego, że was nie interesują osoby niepełnosprawne. Robicie wszystko, aby wypowiedź pana
premiera, który mówił, że będzie budżet zrównoważony… Tego chcecie dotrzymać, ale i tak wam
się to nie uda.
Dzisiaj to Senat będzie stał na straży tego, aby
osoby niepełnosprawne mogły godnie żyć. Jestem
dumny z tego, że komisja finansów zadeklarowała
odrzucenie ustawy w całości. Ale rozumiem również wypowiedź senatora Borowskiego. Panie
Senatorze, tak, ta poprawka da sygnał, czy ministerstwo, czy rząd, który tak niby dba o wszystkich, faktycznie będzie chciał zadbać o osoby
niepełnosprawne. Wy tylko rolujecie budżet. Nie
daj Boże… nie wyrolujcie osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka
Plurę.
Senator
Marek Plura
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo się cieszę, że możemy na ten bardzo ważny temat dyskutować w Senacie o godzinie 1.00 w południe, nie o 1.00 w nocy, jak to miało
miejsce jeszcze niedawno w Sejmie. Być może
dlatego tej poważnej debaty o porze sprzyjającej
refleksji, ale i pozwalającej na utrzymanie logiki wypowiedzi… być może dlatego zabrakło tego
w Sejmie. Padają tutaj dzisiaj argumenty, które
być może poruszyłyby jednak sumienia sejmowej większości, która przygotowała projekt, nad
którym dzisiaj się pochylamy. Bardzo się cieszę
także, zwłaszcza mówię to w stosunku do moich
koleżanek i kolegów klubowych, z tej dużej aktywności w tym temacie, z dużej wiedzy i z obecności,
zwłaszcza teraz, bo ta obecność świadczy o tym,
że reprezentować chcemy tych, którzy często nie
mają nawet jak opowiedzieć o swojej sytuacji.
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Miałem nadzieję, zadając pytanie panu ministrowi, że o tej sytuacji dowiemy się tutaj więcej,
o sytuacji osób potrzebujących wsparcia asystenckiego, sytuacji rodziców i bliskich, którzy
potrzebują opieki wytchnieniowej, i o wielu innych sytuacjach. Miałem nadzieję na uzyskanie
rzetelnej wiedzy, jednak pan minister nie powiedział – bo chyba nie wie – jak duże są te potrzeby.
Dowiedzieliśmy się o tym, że w ramach pilotażów zaspokajane są potrzeby dotyczące zgłoszeń,
jakie wpłynęły, ale to przecież wcale nie świadczy o tym, jaka jest rzeczywistość. Od pana ministra dowiedzieliśmy się też, że to samorządy
powinny wspierać właśnie te cele, do których
realizacji zasadniczo przeznaczony jest Fundusz
Solidarnościowy. Ale to wsparcie – i taka jest rzeczywistość – jest relatywnie niewielkie. Nie może
być inne, dlatego że samorządy muszą dać sobie
radę ze wzrostem cen energii, żebyśmy nie chodzili ciemnymi ulicami, ze spadkiem dochodów
po zmianach podatkowych, ze wzrostem kosztów
po reformie edukacji, ze wzrostem kosztów instytucji publicznych, ponieważ rosną najniższe
płace. I w takiej sytuacji, w której samorząd nie
jest w stanie podołać tym zadaniom, jakie w dużej części do niego też należą, ten fundusz, o którym mówimy, ma jeszcze większy i głębszy sens,
większe znaczenie.
Wielokrotnie była przywoływana tu sytuacja,
w której on powstawał: dramatyczny 40-dniowy
protest osób niepełnosprawnych i opiekunów,
protest w Sejmie, protest, który obserwowaliśmy
wszyscy w kraju, ale który także był widoczny
w całej Unii Europejskiej. Ja wtedy, jako wiceprzewodniczący parlamentarnej grupy do spraw osób
niepełnosprawnych w Parlamencie Europejskim,
zostałem poproszony o zorganizowanie spotkania informacyjnego, ponieważ te wieści, dochodzące chociażby do Europejskiego Forum Osób
Niepełnosprawnych, były przyjmowane z niedowierzaniem. Jednak relacje naocznych świadków potwierdziły te najgorsze obawy, że w tak
nadzwyczajny sposób osoby z niepełnosprawnościami w Polsce upominają się o tak zwyczajne
wsparcie, najbardziej podstawowe świadczenie.
Ten fundusz i te dobre programy, które zostały
w nim zapisane – co podkreślam, choć przecież
politycznie nie wspieram rządu, który ten fundusz nakreślił – powinny być realizowane, i to
w znacznie szerszym zakresie, niż to jest planowane. Słyszymy tutaj – i też słyszeliśmy wielokrotnie o tym – że rosną środki na wsparcie osób

z niepełnosprawnościami w Polsce. To normalne. Wzrastają też płace, wzrastają też emerytury,
rośnie też, choć na szczęście powoli, inflacja. To
wszystko jest normalne, tak powinno być. Ale nie
powinno zabraknąć nam… czy tym bardziej nie
powinno zniknąć nam z pola widzenia to, co najbardziej podstawowe, najbliższe życiu. Jeszcze raz
powiem: asystentura, wsparcie rodzin poprzez
opiekę wytchnieniową, otwarcie możliwości wyjścia poza ten zamknięty krąg 4 ścian, najbliższego
otoczenia.
I wreszcie pytanie, które się nie pojawiło
i pewnie też zostanie bez odpowiedzi, jak wiele
innych. Słyszymy o tym, że cała ta zmiana ma
dać jakieś gwarancje co do wspierania osób starszych, emerytów tzw. trzynastą emeryturą. Nie
słyszałem żadnej opinii tego środowiska na ten
temat. Być może ci, do których ta zmiana jest adresowana, nie są zachwyceni z tego powodu, że
ich trzynasta emerytura odbierze tak wielu najsłabszym współobywatelom szansę na choć odrobinę bardziej godne życie. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana
Filipa Libickiego.
Senator
Jan Filip Libicki
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Myślę, że najpierw w tej debacie trzeba by
trochę wrócić do historii – to już tutaj padało na
tej sali – do tego, jak się narodził ten fundusz,
dzisiaj zwany Funduszem Solidarnościowym,
a wcześniej… To znaczy tak naprawdę jeszcze cały czas, bo debatujemy nad tą nazwą, jest
to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Otóż historia jest taka,
że kiedy trwał, jak mówił pan senator Plura,
40-dniowy strajk osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, do tych strajkujących po iluś
tam dniach przyjechał pan premier Morawiecki.
Wydawał się wtedy trochę zagubiony, zaskoczony itd. Jako efekt tego spotkania pojawiła się
propozycja daniny solidarnościowej, a co za tym
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idzie, Funduszu Solidarnościowego, który miał
wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Na tym
spotkaniu i w ramach dyskusji o tym funduszu
środowisko i ci strajkujący artykułowali bardzo
jasno, na co te środki miałyby zostać przeznaczone, czego chcieliby. To była asystencja osobista,
zatrudnienie wspomagane, opieka wytchnieniowa itd., itd. Powiem szczerze, że ja należałem do
tych, którzy… No, kiedy rząd to zaproponował, to
przede wszystkim uważałem, że to jest takie ratowanie na szybko problemu wizerunkowego pana
premiera Morawieckiego. No i jak dzisiaj nad tym
debatujemy, to wygląda na to, że miałem trochę
racji, bo fundusz w tym pierwotnym kształcie
długo nie pożył, nie pofunkcjonował.
Ale miałem też drugie ostrzeżenie, o którym
mówiłem. Uważam, że np. mechanizm, wedle
którego jest finansowany Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przynajmniej ten jego największy składnik, jest bardziej
logiczny. Zatrudniasz, to nie płacisz i otrzymujesz wsparcie osoby z niepełnosprawnościami, nie
zatrudniasz, to płacisz. Uważałem, że takie oto
zestawienie: ponieważ dużo zarabiasz, to masz
zrzucać się na osoby z niepełnosprawnościami,
właśnie dlatego, że zarabiasz więcej niż 1 milion zł rocznie i tylko dlatego, że jesteś w takiej sytuacji finansowej, może powodować… No, będzie
to pewne antagonizowanie grup. Zresztą były takie głosy środowiska. Ale dobrze – fundusz się pojawił, przeszedł, został uchwalony. Oczekiwania
środowiska co do tego, jakie obszary miałyby być
wspierane z tych środków, zostały, że tak powiem,
bardzo jasno określone i sprecyzowane.
Teraz jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście brakuje gwarancji, czy środki z daniny solidarnościowej będą rzeczywiście skierowane na to,
na co pan premier Morawiecki z tymi strajkującymi się umówił. Bo to była umowa, pan premier
Morawiecki na coś się umówił, a dzisiaj powstają
wątpliwości, czy ta umowa nie jest łamana. Ci,
których zaprosiliśmy na posiedzenie komisji mówili o tym, np. pani dr Zima-Parjaszewska mówiła o tym, że jest łamana umowa ze środowiskiem
w tej sprawie.
Oczywiście to nie jest tak, że to jest rzecz właściwa, że można sobie brać z Funduszu Rezerwy
Demograficznej czy z innych funduszy środki
na trzynastą emeryturę. Już pomijam cały zabieg księgowy, to, że się to robi za pośrednictwem Funduszu Solidarnościowego. No dobrze,
chce rząd to robić, to z mojego punktu widzenia

jest tak: chcecie, to róbcie, jednak jest potrzeba
absolutnie jednoznacznego zapisu co do tego, że
te środki z daniny solidarnościowej nie będą kierowane na trzynastą emeryturę. Jeśli mają na to
iść środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej,
z Funduszu Pracy, to proszę bardzo, ale nie z daniny solidarnościowej, bo to byłoby właśnie złamanie umowy. Powstaje pytanie, czy nie jest to
jednak pewne nadużycie, że z tego funduszu finansowane jest tzw. świadczenie uzupełniające,
czyli tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami.
Jak to jest, że 500+ dla rodzin jest płacone po prostu ze środków budżetowych, a świadczenie uzupełniające ma być płacone akurat z tego funduszu,
na jakichś innych zasadach? To jedno.
I druga rzecz, o której już mówiliśmy w poprzedniej kadencji. W przypadku 500+ czy
trzynastej emerytury nie mamy do czynienia
z jakimiś progami. Nie jest tak, że jak dostajesz
wsparcie z funduszy publicznych w takiej a w takiej wysokości, to świadczenie to ci się nie należy.
Nie, dostaje każdy. A tutaj, w przypadku osoby
z niepełnosprawnościami te progi się pojawiają.
I teraz co do poprawek ja chcę bardzo jasno
powiedzieć…
Aha, nie, jeszcze jedna sprawa. Zanim przejdziemy do poprawek, to ja bym chciał jedną rzecz
bardzo mocno zadeklarować. Tak, ja się zgadzam
z panem senatorem Majerem i z panem ministrem Szwedem, że jest potrzebna głęboka reforma systemu orzekania o niepełnosprawności.
Ja przypomnę, że pani premier Szydło powołała zespół w tej sprawie, ten zespół pracował chyba 2 lata. Pan minister Szwed mówi, że są jakieś
owoce pracy tego zespołu. Jeśli tak, to chcielibyśmy je zobaczyć, chcielibyśmy się dowiedzieć, co
mamy po 2 latach pracy tego zespołu, jaki projekt
z tego wyszedł, czy jest to coś, nad czym możemy
dyskutować. Szczerze mówiąc, bardzo wątpię, bo
spotkałem jednego z członków tego zespołu, który mi powiedział: jakbym wiedział, że to jest taka
poważna praca, tobym się nie zgodził na wejście
do tego zespołu. Ale uważam, że także z tego powodu, że rzeczywiście osoby starsze są osobami
z niepełnosprawnościami, a są poza systemem,
bo rzadko która z osób starszych decyduje się na
to, żeby orzec swoją niepełnosprawność, warto
zbudować taki system, który będzie także rozpoznawał osoby z niepełnosprawnością biologiczną
jako osoby z niepełnosprawnością. Ja mogę tu zadeklarować, przynajmniej z mojej strony, że jeżeli będziecie chcieli państwo podjąć takie prace
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ponad podziałami, to ja się chętnie do tych prac
włączę, z przyjemnością, bo uważam, że powinniśmy tę sprawę uregulować.
I wreszcie ostatnia rzecz, kwestia poprawek. Ja pozwoliłem sobie razem z… Może tak.
Najpierw na posiedzeniu komisji zgłosiłem poprawkę, która zawierała 3 rzeczy: po pierwsze,
przywracała stan aktualny; po drugie, rozpisywała w planie finansowym funduszu konkretny procent tej kwoty na konkretne zadania,
czyli 20% na usługi asystenckie, 5% na opiekę
wytchnieniową; po trzecie, mówiła o tym, że
jeżeli w tym funduszu pozostaną jakieś środki, to one przechodzą na rok następny. To była
poprawka, moim zdaniem, dużo bardziej pełna i dużo bardziej zgodna z oczekiwaniami środowiska osób z niepełnosprawnościami, które
m.in. takiego podziału chciały. Ale rozumiem,
że zgłaszanie… Odbyliśmy pewne konsultacje
z panem marszałkiem Borowskim i pan marszałek Borowski trafnie zauważył, że zgłaszanie
tak rozbudowanych poprawek może spowodować, że ta główna idea, która sprowadza się do
tego, aby danina solidarnościowa w tym nowym
funduszu szła rzeczywiście na wsparcie osób
z niepełnosprawnościami… to może skomplikować osiągnięcie przez nas tego finalnego, oczekiwanego efektu. W związku z tym ja pozwolę
sobie tę moją poprawkę, która w zestawieniu
wniosków funkcjonuje pod nrem 2, wycofać,
pozostawiając swój podpis pod poprawką zgłoszoną przez pana marszałka Borowskiego. To
jedna kwestia.
I kwestia druga. Doszliśmy też wspólnie
do porozumienia, że to nie jest jednak tak, że
uszczegółowienie tych wydatków pozostawiamy,
tylko że w formie odrębnego senackiego projektu ustawy z zagwarantowaniem głosów kolegów
z Koalicji Obywatelskiej… że będziemy mogli na
początku roku ten odrębny projekt przygotować,
w którym to wszystko, co jest w tej mojej poprawce, którą dzisiaj wycofuję, będzie zawarte.
I wtedy spróbujemy doprowadzić do sytuacji, że
te wszystkie oczekiwania rzeczywiście zostaną
spełnione.
Chcę powiedzieć jeszcze jedno. Oprócz kwestii
wniosku o wycofanie tej mojej poprawki, który
tu na piśmie składam, jest jeszcze taka sprawa: Biuro Legislacyjne, że tak powiem, zwróciło się do mnie z prośbą o doszlifowanie pewnego
zapisu w formie pewnej dodatkowej poprawki. To jest czysto legislacyjne przedsięwzięcie.

Ta poprawka mówi tak: zmiany wprowadzone
w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu
uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji powodują, że ze środków
Funduszu Solidarnościowego będą finansowane
także koszty świadczeń zdrowotnych związanych
z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji, a w konsekwencji powyższego należy wprowadzić odpowiednie zmiany we wskazanych przepisach. I tę legislacyjną
poprawkę pozwalam sobie na ręce pana marszałka złożyć, wraz z wnioskiem o wycofanie mojej
poprawki, która znajduje się w pkcie 2 w zestawieniu wniosków komisji. Bardzo serdecznie dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
I teraz o zabranie głosu poproszę pana senatora Jacka Burego.
Senator
Jacek Bury
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To, w jaki sposób powstał omawiany fundusz, już parokrotnie było dzisiaj tutaj powiedziane, moi przedmówcy mówili o tym.
Ja chciałbym przytoczyć tylko słowa, na bazie
których ten fundusz był powoływany, słowa
premiera Mateusza Morawieckiego. Brzmiały
one tak: „Zaproponujemy w najbliższym czasie daninę solidarnościową, tak by najlepiej
zarabiający mogli w niewielkim stopniu zostać
opodatkowani po to, żeby złożyć się na tych
najbardziej potrzebujących. Tak powstanie
fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych”.
I drugi cytat: „Dziś chcemy zaproponować,
aby ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci.
Solidarne i sprawiedliwe państwo to takie, które jest wspólnotą. Musi też polegać na tym, że
ci najsilniejsi wspierają tych najbardziej potrzebujących, najsłabszych”.
Pana premiera nie ma tutaj dzisiaj z nami, jest
niewielu senatorów z Prawa i Sprawiedliwości,
ale chciałbym zadać pytanie: co takiego zrobiły
te osoby, czym wam zawiniły, że chcecie je tak
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ukarać? Chodzi być może o to, że nie zawsze popierają one Prawo i Sprawiedliwość. A może jest
to takie bardzo cyniczne postępowanie, bezwzględne szukanie finansów po to, aby spełnić
obietnice wyborcze, które Prawo i Sprawiedliwość
poczyniło – mam tu na myśli trzynastą emeryturę. Wiem, że to są trudne pytania i dużo jest
takich pytań, ale, szczerze mówiąc, w głowie mi
się nie mieści, jak można tak oszukiwać ludzi. To
naprawdę nie przystoi parlamentarzystom, nie
przystoi partii, szczególnie takiej, która twierdzi,
że jest partią ujmującą się za tymi słabszymi, tak
jak powiedział premier.
Proponowany projekt, poza ewidentnym odebraniem wsparcia dla najbardziej potrzebujących, jest też projektem fatalnie przygotowanym
pod względem legislacyjnym. Zawiera szereg błędów, powoduje wątpliwości, o których w swoich
analizach i opiniach mówi Biuro Legislacyjne.
I jest projektem, którego nie popierają żadne organizacje, poza jedną organizacją – poza partią
PiS. Jeśli państwo z PiS realnie chcecie pomóc
emerytom, to powinniście pochylić się nad propozycją, która była już dyskutowana w parlamencie, tj. nad propozycją zwolnienia emerytur
z podatku. Będzie to realne wsparcie tych, którzy otrzymują emeryturę, i będzie to zagwarantowane na stałe, nie będzie uznaniowe. To, co
mi bardzo się nie podoba w tej ustawie, to uznaniowość. Po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość
tworzy prawo uznaniowe. Jeżeli będzie tak nam
się podobało, damy trzynastą emeryturę, jeżeli
nie, to nie damy. Jak nas poprzecie, to dostaniecie, jak nie, to nie.
Pytanie, czy jeżeli zabraknie tych pieniędzy,
to Prawo i Sprawiedliwość sięgnie też po inne.
Zachęcałbym do szukania pieniędzy gdzieś indziej, nie u tych najsłabszych. Można ograniczyć
dotacje na telewizję publiczną, która jest tylko
tubą propagandową, można ograniczyć dotacje
dla ojca Rydzyka i wesprzeć tych, którzy naprawdę potrzebują tych pieniędzy. Ten projekt to dla
mnie hańba i grabież nadziei osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka
Czarnobaja.

Senator
Leszek Czarnobaj
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze! Szanowni Państwo!
Zapewnienia o trwałości finansowania osób
niepełnosprawnych z funduszu to tylko oświadczenia polityków. I myślę, że ta poprawka, którą pan marszałek Borowski i pan senator Libicki
składają, będzie takim papierkiem lakmusowym:
sprawdzam, czy chcecie państwo – mówię o większości rządowej w Sejmie – dać wyraz wiarygodności w postaci potwierdzenia tej poprawki. Ja
właściwie trochę się dziwę – przepraszam – koledze Filipowi i koledze Markowi, że nie wierzą
rządowi. No, przecież rząd nieraz mówił, że bardzo dobrze, że szanuje was, kocha, lubi. Dlatego
trochę się dziwię, ale dobrze, jeżeli to ma uspokoić
środowisko, niech tak będzie.
Ale wracam do samej konstrukcji tego i myśli.
Pan minister na moje pytanie dotyczące tego, jak
będzie przebiegał proces, odpowiedział, że będzie
przebiegał tak: jest deklaracja polityczna, że dajemy trzynastą pensję, bo mamy na to pieniądze,
jest dobry stan budżetu… No, przecież gdy otworzymy jakiekolwiek publikatory, to okazuje się, że
jesteśmy w świetnej kondycji finansowej…
(Senator Jan Filip Libicki: Olimpijskiej wręcz.)
…wręcz kondycji olimpijskiej. Ale jak przychodzi co do czego, to gdzie trzeba sięgnąć? No,
już więcej podwyżek danin nie można zrobić, bo
tak jak zostało wyliczone – niedawno to czytałem
– ponad 30 różnego rodzaju danin, co wskazują
opracowania, podnieśliście państwo w poprzedniej kadencji, więc już teraz nie wypada tego robić. No, dla porządku powiem, że również kilka
obniżyliście, to jest również fakt, który ma miejsce. Więc gdzie trzeba sięgnąć? Do Funduszu
Rezerwy Demograficznej. Przecież po co się martwić teraz, skoro dopiero za paręnaście lat będzie
w ogóle taka sytuacja, że będzie on potrzebny. To
po co będziemy się martwić teraz? Przecież wiadomo, że nie będziemy u władzy za parę lat, niech
inni się martwią. To stara dobra strategia Prawa
i Sprawiedliwości: martwimy się o to, żeby mieć
władzę, a co się stanie z finansami, to już jest
sprawa drugorzędna.
Chcę również powiedzieć, że jak sobie przejrzałem wszystkie zapisy dotyczące Funduszu
Rezerwy Demograficznej, Panie Ministrze… No,
tu jest napisane tak: środki z Funduszu Rezerwy
Demograficznej mogą być wypłacane w wypadku
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problemów demograficznych i one trafiają do
FUS. Rozumiem, że takiej sytuacji nie ma. No,
jest świetna koniunktura, w związku z czym takiej sytuacji nie ma. Po drugie, fundusz może
udzielać nieoprocentowanej pożyczki Funduszowi
Ubezpieczeń Społecznych. I to są te 2 filary. No,
w różnych sytuacjach może to być stosowane.
Załóżmy, że jest sytuacja kryzysowa, trzeba wspomóc Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, można
to zrobić z Funduszu Rezerwy Demograficznej.
A tu nagle pojawia się trzecie zadanie: wspomożenie Funduszu Solidarnościowego. A dlaczego
Funduszu Solidarnościowego? No, to prosta państwa metoda: jak nie można zrobić czegoś normalnie, to trzeba naokoło. A co znaczy: naokoło? No, to
znaczy: wyrwać to z reguły wydatkowej. Czemu
mamy mieć gorsze wskaźniki? Czemu ma być komentarz, że łamiemy ustawę o regule wydatkowej?
No, państwo jej nie łamiecie, bo wyprowadzacie
to poza regułę wydatkową. Ale my złożymy taki
projekt, o czym mówił pan Marek Borowski, żebyście państwo zagłosowali nad tym, że wszystkie finanse państwa, również środki Funduszu
Solidarnościowego, podlegają regule wydatkowej.
I teraz, Szanowni Państwo, jest ta konstrukcja,
o której mówił pan minister: Fundusz Rezerwy
Demograficznej pożyczy pieniądze Funduszowi
Solidarnościowemu, a jak przyjdą dobre czasy, to
fundusz je odda. A wiecie państwo, z czego odda?
Zamiast 45 miliardów dotacji z budżetu trzeba będzie zrobić 60 czy 70 miliardów, ale przecież was
już to nie będzie dotyczyć. No, Kochani… Patrzę
teraz w oczy mojego byłego przewodniczącego, no
i nie mogę, że tak powiem, nie powiedzieć tego,
o czym mówił pan przewodniczący, jak występował tutaj pan minister finansów Rostowski: Boże,
co za kreatywna księgowość! Panie Senatorze, minister Rostowski to w ogóle jest taki mały przy
tym, co wy tu wyprawiacie. Przecież on w ogóle robił rzeczy bardzo drobne, a to jest naprawdę
świetna rzecz.
I teraz, zobaczcie państwo, trzeba wypłacić… O,
przepraszam, co ja mówię, nie wypłacić, tylko sfinansować wypłacone trzynaste emerytury. No to co,
zapłaciliście za nie już czy dopiero szukacie sposobu, jak zapłacić? No, okazuje się, że szukacie. I teraz
jak to trzeba zrobić? Wypłaci to Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, biorąc, jak rozumiem, pieniądze
z FUS. Ale teraz, żeby te pieniądze gdzieś się znalazły, to co trzeba zrobić? Z rezerwy demograficznej
wyprowadzić je do Funduszu Solidarnościowego,
a stamtąd finansować bezpośrednio czy pośrednio

trzynaste emerytury. Trzeba było w kampanii powiedzieć, że będziecie korzystali z pieniędzy odłożonych na przyszłe lata i że te pieniądze, które
wypłaciliście, będą, jak już wygracie, zabrane z rezerwy demograficznej. A przecież mówiliście, że
wiecie, jak to zrobić – tutaj padł taki głos.
Ja przy ustawie budżetowej pokażę te rubryki, z których należy sfinansować tego rodzaju
przedsięwzięcia. Chcę tylko powiedzieć, że takie drobne rzeczy… W kadencji, która upłynęła,
powołaliście państwo swoimi decyzjami ok. 20
instytucji centralnych. Są szacunki, ile one kosztują. To po pierwsze. Po drugie, popatrzcie sobie
na wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
No nie, oszczędne państwo – prawie 80% wzrostu
w ciągu 4 lat. No, rewelacyjnie. I tak dalej, i tak
dalej… I ja to pokażę w momencie, kiedy będziemy
rozmawiali o budżecie.
No, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że takiego ciekawego manewru, w ramach którego przejadamy pieniądze, które mają służyć przyszłym
pokoleniom… To po pierwsze. Po drugie, omijacie
państwo prawo, w oczywisty sposób wyprowadzając pieniądze poza regułę wydatkową, i jeszcze, co najlepsze, mówicie, że oddacie te pieniądze
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tylko że
już w następnym zdaniu jest mowa o tym, że do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych te pieniądze
muszą pójść z dotacji, z budżetu. I taki będzie finał państwa deklaracji dotyczących tego funduszu.
Ja osobiście będę gorąco popierał tę poprawkę,
bo – o czym tutaj mówili pan senator Libicki i pan
marszałek Borowski – to będzie taki sprawdzian
dla państwa, sprawdzian tego, czy państwo chcecie osobom niepełnosprawnym zagwarantować
stabilność finansowania zadań, które zostały zapisane w ustawie o Solidarnościowym Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora
Adama Szejnfelda.
Senator
Adam Szejnfeld
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni
Państwo!
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Słyszeliśmy tutaj w wystąpieniu przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości krytykę opozycji
za to, że mieliśmy obawy, mieliśmy dystans do
idei powoływania Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ale dzisiaj,
przy okazji tej ustawy, te nasze obawy się potwierdziły. Życie pokazało, że państwa cele, państwa
idee to bardzo często mistyfikacja, to bardzo często kłamstwo, to bardzo często oferta, za którą
nie idzie nic poza, ewentualnie, zwiększaniem
danin i prowadzeniem kreatywnej księgowości.
Szkoda, że musimy o takich przywarach Prawa
i Sprawiedliwości mówić w odniesieniu do tak
delikatnych, ale zarazem ważnych kwestii jak
wspieranie emerytów, ponieważ my nie kwestionujemy trzynastej emerytury. Większość osób,
która pobiera po zakończeniu aktywności zawodowej tego rodzaju środki, ma trudności z bieżącym utrzymaniem się, w związku z czym taka
pomoc wydaje się uzasadniona. Szczególnie trudno mówić o państwa praktyce legislacyjnej, gdy
w kontekście występuje problem osób niepełnosprawnych, bezwzględnie wymagających wsparcia nie tylko finansowego, ale przede wszystkim
finansowego. Niestety w przypadku tej ustawy
pojawiły się wszystkie złe cechy funkcjonowania
Prawa i Sprawiedliwości na co dzień, zwłaszcza
w procesie legislacyjnym.
Dobre praktyki legislacyjne to jest dla was pojęcie chyba już nawet nie teoretyczne – ono nie istnieje. Ono nie istnieje i na podstawie tej ustawy
można wykazać w sposób absolutnie prosty, że tak
właśnie jest. Wspominałem już o tym, że nie przeprowadzono konsultacji społecznych. I to, Boże kochany, z kim? Kogo się tu pomijało? No, te właśnie
osoby niepełnosprawne czy emerytów, rencistów.
Brak wymaganego konstytucją i zasadami ustanowionymi przez Trybunał Konstytucyjny vacatio
legis, omijanie reguły wydatkowej, o czym tu już
była mowa. I coś, co jest karygodne i co obserwujemy od 4 lat non stop w Polsce, czyli omijanie zasady
inicjatywy ustawodawczej, kłamanie w żywe oczy,
kładzenie na stół ustawy, która została napisana
przez urzędników i polityków, pracowników ministerstw, i prezentowanie jej jako ustawy poselskiej – to jest coś nieprawdopodobnego. Ja myślę,
że prośba, która tutaj padła, o odpowiedź na piśmie na pytanie o to, czy pracownicy ministerstwa
pracowali nad tą ustawą, powinna być już moim
zdaniem stałym pytaniem i żądaniem. Chodzi mi
o oczekiwanie na odpowiedź na piśmie na tego rodzaju pytania w przypadku każdej ustawy, która

będzie tutaj fałszywie prezentowana jako ustawa
poselska.
Kolejna kwestia to ta, która dotyczy kreatywnej księgowości. Nie ma mowy o tym, kto, skąd
i kiedy odda te ogromne pieniądze. O regule wydatkowej była mowa, ale natychmiast pojawiają
się pytania szersze, bo gdy mówimy, że państwo
potraficie z dnia na dzień zmienić przepisy czy
próbować zmienić przepisy dotyczące nowo powołanej instytucji Funduszu Solidarnościowego,
bo zabrakło wam pieniędzy na realizację obietnic
wyborczych, bo zabrakło pieniędzy na to, żeby budować sobie kapitał wyborczy na następne wybory, tym razem, jak rozumiem, prezydenckie,
kiedy wiemy, że brakuje już pieniędzy, miliardów,
na działalność samorządów terytorialnych, brakuje pieniędzy na oświatę, dla szkół i nauczycieli,
gdy wiemy, że brakuje pieniędzy – to są miliardy, podane jest 14 miliardów zł, szacunki mówią
nawet o 17 miliardach zł – na szpitale… Można
tak wymieniać i wymieniać. Wszędzie brakuje pieniędzy, i to setek milionów i miliardów.
A z drugiej strony państwo mówicie, że budujecie i tworzycie zrównoważony budżet. To przecież
kompletna bzdura, to znowuż jest kłamstwo, jak
to się kolokwialnie mówi, w żywe oczy. Jak możemy mieć pewność, że w przypadku innych funduszy i budżetu, i zasad wydatkowych państwo
nie będziecie robili takiej samej manipulacji finansowej, by ratować wizerunek swój i finansów
publicznych?
Proszę państwa, jeśli chodzi o wsparcie osób
niepełnosprawnych, to, moim zdaniem, nikt na
tej sali nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że
ono musi być. Wsparcie dla emerytów – nikt nie
ma wątpliwości, że musi być. Ale musi być ono
zgodne z zasadami, musi być zgodne z prawem,
musi być zgodne z polską konstytucją i przede
wszystkim musi być z szacunkiem dla obywateli.
Państwo przy tej ustawie – to nie dziwi, ponieważ robicie to niemalże codziennie – prezentujecie brak szacunku dla obywateli w Polsce. Przykro
mi, że tak jest. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Michał Kamiński)
Wicemarszałek
Michał K amiński
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Zanim poproszę o zabranie głosu pana senatora Biereckiego, państwo pozwolą, że skieruję do
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was kilka słów w związku z tym, że rozpoczynam
teraz swoją pracę jako wicemarszałek Senatu.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować
Wysokiej Izbie za zaufanie. Spotkał mnie wielki honor. Siłą rzeczy w tym bardzo ważnym dla
mnie momencie, kiedy zaczynam tę misję, moje
myśli krążą wśród tych, którym to zawdzięczam, czyli przede wszystkim wokół moich wyborców, państwa senatorów, a także osób, które
spotkałem na swojej drodze życiowej, które bardzo mi pomogły i dzięki którym jestem tu, gdzie
jestem. Myślę o panu marszałku Wiesławie
Chrzanowskim, marszałku pierwszego Sejmu
wolnej Polski. Myślę o śp. Lechu Kaczyńskim,
prezydencie Rzeczypospolitej, któremu miałem
honor służyć, i pani premier Ewie Kopacz, której
też bardzo wiele zawdzięczam.
Chciałbym państwu powiedzieć, że w mojej pracy jako wicemarszałek tej Izby będę robił
wszystko, by być osobą bezstronną i szanować
każdy głos w tej Izbie, mając świadomość, że
każdy głos w tej Izbie pochodzi od naszych, też
różniących się, obywateli tej samej Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej.
Dziękuję bardzo. Przepraszam za ten wstęp,
ale proszę zrozumieć, że to dla mnie moment
szczególny. (Oklaski)
Bardzo proszę pana senatora Biereckiego o zabranie głosu.
Senator
Grzegorz Bierecki
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Życzę
powodzenia w wykonywaniu obowiązków.
Obawiałem się, że będzie to dłuższe exposé, ale
zmieściliśmy się w normie.
Proszę państwa, ponieważ byłem kilkukrotnie
wywoływany przez moich przedmówców, czuję
się w obowiązku zabrać głos i powiedzieć kilka
słów w sprawach, które były podniesione w trakcie tej debaty.
Mój kolega, senator Czarnobaj, kolega z komisji, zechciał zwrócić uwagę na kreatywność rozwiązań księgowych, budżetowych
zastosowanych przy okazji ustawy o Funduszu
Solidarnościowym. Chyba pan senator Borowski
wyrażał podobną opinię.
Chciałbym powiedzieć, że właściwie powinniśmy pamiętać o tym, że kiedy dwóch robi to
samo, to nie zawsze jest tak samo. To bardzo

ważne stwierdzenie dla zrozumienia sposobu
konstruowania finansów publicznych. Celem
nadrzędnym jest tu przecież doprowadzenie stanu naszego budżetu do równowagi. To jest stan
oczekiwany, ważny, którego osiągnięcie przyniesie ze sobą konkretne korzyści wynikające z oceny
stanu polskiej gospodarki i polskiego budżetu. Ta
ocena często wynika wprost z prostej, jasnej prezentacji danych. Informacja o tym, że Polska jest
krajem, który ma zrównoważony budżet, jest bardzo ważna nie tylko dla wizerunku naszego kraju,
ale także dla oceny naszego kraju przez rynki finansowe. Ta ocena przekłada się na koszt finansowania długu publicznego.
Jest to bardzo ważny cel i apelowałbym do
państwa senatorów, aby do tego celu podchodzić
ze zrozumieniem i nie atakować go z tego powodu,
że nielubiany przez was premier ten cel deklaruje
i, co więcej, ten cel osiąga. To po pierwsze.
Oczywiście alternatywą dla rozwiązań zaproponowanych w tej ustawie byłoby proste
zwiększenie deficytu. Tego przecież chyba nie
oczekujemy i rozumiem, że nikt z moich przedmówców, którzy krytykowali te rozwiązania, nie
chciałby być autorem wezwań o zwiększanie deficytu. I tak też, jak rozumiem, wyłącznie z powodu błędu, a raczej braku skojarzenia tych historii,
tych 2 spraw, pojawiają się takie wypowiedzi na
tej sali, do których się zresztą odnosiłem.
Mój kolega, senator Czarnobaj mówił o tym,
że krytykowałem ministra Rostowskiego. Tak,
to prawda. Robiłem to wielokrotnie. Pamiętam,
że apelowałem przede wszystkim o uszczelnienie
systemu podatkowego, nawet pamiętam, jak to
mówiłem do niego. Mówiłem: „Zatkaj pan dziury,
nie będziesz pan musiał dolewać”. To wtedy, kiedy
przychodził po zwiększanie deficytu budżetowego. Te dziury zostały przez ten rząd pozatykane
albo jeszcze są zatykane. Efekty widzimy. Dążymy
do zrównoważonego budżetu, do równowagi finansów publicznych. I to jest z całą pewnością
rzecz, która sprawia, że nie można działań tego
rządu porównywać z działaniami, które przeprowadzał w rządzie PO-PSL minister Rostowski.
Minister Rostowski, przypomnę, 160 miliardów
z OFE lekką ręką wziął, aby zatkać dziurę, deficyt.
I szybko te pieniądze zostały zjedzone.
Pan senator Czarnobaj… To też ważne, żeby
sprostować, bo informacja jest nieprawdziwa,
o wzroście, gwałtownym wzroście wydatków
kancelarii premiera, i bez zrozumienia przyczyn ona brzmi rzeczywiście nieładnie. Trzeba
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pamiętać, że kancelaria premiera przejęła dużą
część obowiązków zlikwidowanego ministerstwa
skarbu, stąd mamy tutaj do czynienia z przesunięciem środków pomiędzy jednostkami w ramach tego budżetu.
No i wreszcie chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę to ci senatorowie, którzy uczestniczyli…
czy firmowali rząd PO-PSL przez 8 lat, powinni
powściągnąć się od krytykowania tego rozwiązania, bo przez tamten czas nie zaproponowali
osobom niepełnosprawnym takiego rozwiązania,
które wyszłoby naprzeciw ich oczekiwaniom czy
realizowałoby podpisaną przez Polskę konwencję
z 2012 r. My w tej chwili tym funduszem wprowadzamy przecież narzędzia, do których Polska się
zobowiązała w konwencji w roku 2012. Późno to
wprowadzamy, to prawda, późno to wprowadzamy, ale wprowadzamy. Jest jakiś plan, są jakieś
propozycje. Jeśli mielibyście państwo pomysły na
poprawienie tego albo na inną dobrą propozycję,
chętnie będziemy słuchać. W tej chwili, jak rozumiem, właściwe jest głosowanie, tak jak zapowiedział senator Borowski, za przyjęciem tej ustawy.
(Głos z sali: Z poprawkami.)
Tak więc tyle, proszę państwa, mojego odniesienia się do tych głosów w dyskusji, także tych,
które odnosiły się do mnie osobiście.
Na koniec chcę powiedzieć, że kiedy będziecie
wypominać nam kreatywną księgowość, to uważajcie, bo zawsze może powstać pytanie: i kto to
mówi? I kto to mówi? Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz o zabranie głosu poproszę panią senator
Agnieszkę Gorgoń-Komor.
Senator
Agnieszk a Gorgoń-Komor
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie
i Panowie Senatorowie!
Przysłuchuję się tej dyskusji i jest mi niezwykle smutno, jako nowej osobie, która zasiada w izbie wyższej, ponieważ dotyczy to 2 bardzo
niebagatelnych problemów, a mianowicie kwestii osób z niepełnosprawnościami i emerytów,

których uposażenia są zbyt niskie, żeby starczyć
na godziwe życie. I, proszę państwa, no, każdy,
kto brał udział – czy to w samorządzie, czy gdziekolwiek – w konstruowaniu budżetu, wie, że budżet nie jest z gumy. I skoro jest tak dobrze, jak
mój przedmówca powiedział, to chcę zapytać, dlaczego osoby, których problem dotyczy, mają tyle
obaw co do zapisów, które są zawarte w tej ustawie. Tego nie rozumiem.
2 godziny rozmawiamy na temat tego, skąd
wziąć pieniądze, aby dać je osobom z niepełnosprawnościami. I chcemy wziąć z funduszu,
który… Znaczy skąd wziąć pieniądze, żeby dać
trzynastą emeryturę, a więc spełnić obietnicę wyborczą. I chcemy zabrać osobom, które je
sobie wywalczyły poprzez protest w Sejmie, te
gwarantowane fundusze właśnie w Funduszu
Solidarnościowym. I, proszę państwa, im bardziej
to wszystko jest skomplikowane, tym więcej jest
furtek do tego, żeby to wszystko… żeby nie spełnić
tych swoich obietnic. Myślę, że legislacja i prawo
powinny być na tyle proste, żeby jasno właśnie
w budżecie zapewnić tym osobom, których problem dotyczy… Jak dalej będziemy procedować…
Oczywiście, jeżeli państwo chcecie mnie czegoś nauczyć w kwestii procedowania tego punktu, to ja chętnie to przyjmę. Niemniej jednak, jak
myślę, w głosowaniu wyrazimy swój stosunek do
tego, co zostało zawarte zarówno w poprawce, jak
i w ustawie. Dziękuję.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator
Alicję Chybicką.
Senator
Alicja Chybick a
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trochę to jest smutne, że przerzuca się pieniądze, które należą się najbardziej pokrzywdzonej
grupie społecznej, jaką są osoby niepełnosprawne.
Sama ustawa, ta o Solidarnościowym Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, rysowała
się bardzo dobrze. Przykre jest to, że dla spełnienia obietnic wyborczych te środki zostaną przesunięte do drugiej grupy – niby pożyczone, ale
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jest pytanie, czy na pewno ta pożyczka zostanie
zwrócona. A poza tym potrzeby osób niepełnosprawnych są tak ogromne, że nie można przesuwać środków w kierunku grupy, która… Te
osoby również pieniędzy potrzebują i ta trzynasta, a może i czternasta emerytura na pewno powinny się na ich kontach znaleźć, ale dlaczego ze
środków dla osób niepełnosprawnych? Jak można było poczynić tego typu obietnice wyborcze,
kompletnie nie mając na nie pokrycia? Ja nie za
bardzo to rozumiem.
Wiem, że my w głosowaniu wyrazimy swoje
zdanie, każdy z siedzących tutaj pań i panów senatorów. Ale legislatorzy Senatu wyrażają się nie
tylko o tym pociągnięciu, lecz także o samym sposobie procedowania w sposób negatywny. I wydaje mi się, że nie powinno się odbierać jednym
potrzebującym po to, żeby przelać to innym potrzebującym. Są niewątpliwie źródła, z których
te pieniądze mogłyby być wcześniej zaplanowane – bo ich w ogóle w tym pierwotnym budżecie,
jaki myśmy mieli przedstawiony w Sejmie, nie
było, proszę państwa. Tego nowego budżetu jeszcze nie ma, bo obietnice, które zostały poczynione,
przekroczyły to, co było poprzednio zaplanowane.
I powiem szczerze, że jest to przykre i przerażające, że coś takiego się w polskim parlamencie
odbywa. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Następnie zabierze głos pan senator Wojciech
Konieczny.
Wyrażę nadzieję, że pan, Panie Senatorze, nie
jest osobą przesądną, albowiem jest pan trzynastym mówcą w dyskusji nad tym punktem.
Senator
Wojciech Konieczny
Nie jestem. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja jestem debiutantem w Senacie i idąc do
Senatu, miałem pewne obawy, że przyjdzie mi
głosować nad trudnymi sprawami, nad takimi
węzłami gordyjskimi, które nie wiadomo, jak
rozwiązać, gdyż rzeczywiście sytuacje czasami są takie, że wybieramy mniejsze zło i trudno

jest znaleźć dobre rozwiązania. Wiadomo, że tak
bywa. Dzisiaj jest jednak trochę inna sytuacja. Co
leży u podstaw tego naszego dzisiejszego głosowania? No, spełnienie obietnic wyborczych. To jest
coś, co jest głównym motorem napędowym tego,
o czym dzisiaj dyskutujemy.
I chciałbym zaapelować do senatorów Prawa
i Sprawiedliwości: obietnice wyborcze są na pewno bardzo ważne i należy ich dotrzymywać –
wszyscy o tym wiemy – jednak nie za wszelką
cenę. Wielokrotnie były przemowy w Sejmie czy
w Senacie… Nawiązuję do historii odnoszącej się
do tego, że nie znamy pojęcia pokoju za wszelką
cenę itd. Nie jest też tak, że obietnice wyborcze
należy spełniać za wszelką cenę. Nie za cenę środków przeznaczanych dla ludzi niepełnosprawnych. To jest jednak nadużycie i idziemy tutaj za
daleko.
Skąd wziąć pieniądze? Jak to realizować?
Jesteście większością, macie rząd, możecie zrealizować to w różny sposób, niekoniecznie zabierając pieniądze ciężko wywalczone i należące się
osobom, które naprawdę tego bardzo potrzebują.
Po pierwsze, słowa o tym, że realizowane są programy dla osób niepełnosprawnych, nie do końca są prawdziwe, a po drugie, nie zaspokajamy
tych potrzeb tak, jak powinniśmy. To, że ledwo
starcza na coś, co jest dzisiaj, to nie znaczy, że
jest dobrze, i nie możemy skorzystać z tego, że są
jakieś pieniądze.
Proszę państwa, ja będę głosował bardzo prosto. Popatrzę, a obok mnie siedzi pan senator
Marek Plura, i zagłosuję tak jak on, ponieważ on
wie bardzo dobrze, jaka jest sytuacja. I tutaj nie
należy specjalnie dzielić włosa na czworo.
Ale wzywam też państwa do zastanowienia.
Padały tu słowa, że nie można zwiększyć deficytu. Przez dziesiątki lat w Polsce był deficyt, różne
rzeczy były finansowane z tego deficytu. Można
poszukać oszczędności w różnych działach gospodarki i naprawdę nie trzeba tej obietnicy wyborczej spełniać kosztem ludzi niepełnosprawnych.
Apeluję jeszcze o zastanowienie, bo naprawdę
można poprowadzić to inaczej. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Do głosu zapisał się pan senator Marek
Borowski. Ja z przykrością muszę powiedzieć, że
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tym razem, Panie Senatorze, tylko 5 minut będziemy mogli pana słuchać, albowiem to drugie
wystąpienie.
Senator
Marek Borowski
Nie zaskoczył mnie pan marszałek.
Jak zwykle z uwagą wysłuchałem wystąpienia pana senatora Biereckiego, ale muszę powiedzieć, Panie Senatorze, że to było jedno ze
słabszych pańskich wystąpień. Co pan właściwie powiedział? Pan powiedział, że jeżeli się chce
mieć zrównoważony budżet, jeżeli nie chce się
mieć deficytu, to możemy omijać różne reguły,
możemy tak naprawdę naruszać prawo. No więc
na to nie ma zgody. Ja jestem ostatni, który byłby
przeciwnikiem zrównoważonego budżetu. Moje
wykształcenie, moja przeszłość itd. wskazują, że
zawsze marzyłem o tym, żeby polski budżet był
zrównoważony. Tylko w jaki sposób się to robi?
Jeżeli to się robi właśnie naruszając regułę, której
się nie kwestionuje, jeżeli się to robi w ten sposób,
że się ogranicza niezbędne wydatki na zdrowie,
na edukację, na służby publiczne, to w taki sposób
można bardzo łatwo osiągnąć zrównoważony budżet. A więc jakby ten sukces jest podminowany.
To nie jest ten sukces, o który naprawdę chodziło.
Jeżeli zaś chodzi o obecne działania i o ten rok,
to rzecz przecież nie polega na tym, że te wydatki
zwiększałyby deficyt, dlatego że reguła wydatkowa nie pozwoliła i nadal nie pozwala w tym roku
zwiększyć wydatków. Tutaj jedynym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie innych wydatków, ale
oczywiście rządu nie było na to stać. Niemniej
jednak okazało się, że coś źle przewidziano, czegoś zabrakło. Bo skoro wypłacono w maju… Ile?
10 czy 11 miliardów zł. I dlatego nagle się okazało,
że te kwoty nie mieszczą się w wydatkach, które
były dopuszczalne według reguł wydatkowych.
I wreszcie kwestia otwartych funduszy emerytalnych. Poruszył pan temat tego, że te 160 miliardów zostało przesunięte… No, pan nie użył
słowa „przesunięte”, tylko powiedział pan, że
zostały one zabrane – inni mówią „ukradzione”
itd. Ale one zostały zapisane na kontach obywateli w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i one
nie zostaną obywatelom odebrane, żaden podatek
nie został od nich odciągnięty, one mogą być również dziedziczone. Z kolei to, co obecnie się proponuje, a czym niedługo będziemy się zajmować,

mianowicie likwidacja pozostałości tych funduszy – tak na marginesie dodam, że wchodzi tu
w grę mniej więcej taka sama kwota – skończy
się, jak wiemy, tym, że jeśli obywatel zdecyduje się na przesunięcie tych środków do indywidualnych kont emerytalnych, to zapłaci 15% na
rzecz budżetu, a więc na rzecz tych potrzeb, które
rząd ma i które chce sfinansować, a jeśli się na to
nie zdecyduje i zechce, żeby te środki były w ZUS,
to wtedy nie będą one mogły być dziedziczone.
A więc muszę powiedzieć, że te działania, które
były podjęte w poprzedniej kadencji przez ministra Rostowskiego, były uczciwe wobec obywateli,
wobec przyszłych emerytów, teraz zaś proponuje się takie rozwiązanie, które w gruncie rzeczy
oznacza uszczuplenie ich środków.
No i coś zupełnie na koniec. To jest stały punkt
dyskusji między nami, naszej polemiki. Pan,
Panie Senatorze, odwołuje się do tamtych czasów,
zupełnie nie biorąc pod uwagę otoczenia ekonomicznego, w jakim przyszło działać rządowi – i to
każdemu, jaki by był, temu czy innemu – w latach
2009–2013, 2014. A to było otoczenie kryzysu ekonomicznego. To nie była sytuacja, w której można
było rozdawać pieniądze, dawać trzynaste emerytury, dawać 500+ itd., itd. – chociaż i tak pewne
pociągnięcia, działania socjalne były wtedy realizowane. A więc ponieważ pan senator Majer
występował tutaj i mówił o tym, że w tej Izbie –
jak rozumiem, trochę w przeciwieństwie do innej Izby – powinniśmy trzymać się prawdy, to ja
pana senatora wzywam, aby w tej prawdzie stanął. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Bierecki.
Senator
Grzegorz Bierecki
W trybie sprostowania. Chciałbym tylko zauważyć, że pan senator w początkowej części
swojego wystąpienia przypisał mojej wypowiedzi
słowa, które nie padły. Łatwo to sprawdzić w stenogramie. A więc mam nadzieję, że wynikało to
wyłącznie z pańskiego subiektywnego wrażenia,
z tego, że tak pan może to zrozumiał. Niemniej
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jednak takie słowa nie padły. I proszę o sprostowanie tego.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
In for muję, że l ist a mówców zost a ła
wyczerpana.
Dla porządku informuję też, że senator
Komarnicki złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję również, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli senatorowie
Marek Borowski i Jan Filip Libicki.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować
się do przedstawionych wniosków? Nie.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisję
Budżetu i Finansów Publicznych o ustosunkowanie
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Ogłaszam 15-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie – to jest bardzo ważne, Drodzy
Państwo – rozpatrzymy punkt trzeci porządku obrad
i w trakcie tego punktu odbędzie się głosowanie, które
rozstrzygnie o ewentualnym rozszerzeniu porządku
obrad. W związku z tym bardzo proszę wszystkich
państwa senatorów o obecność na sali.
Ogłaszam przerwę: 15 minut.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 00
do godziny 14 minut 17)
Wicemarszałek
Michał K amiński
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 14,
a sprawozdanie komisji w druku nr 14 A.
P r z y pom i n a m , że Kom i s ja Bud żet u
i Finansów Publicznych dostrzegła potrzebę
*

Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy. Na podstawie art. 69
ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawiła wniosek
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Wniosek ten
wraz z projektem ustawy zawarty jest w druku
nr 16, a ocena skutków regulacji dotycząca tego
projektu zawarta jest w druku: do druku nr 16.
Przypominam, że wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przedstawiany jest przez
sprawozdawcę wraz ze sprawozdaniem komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy. Po wysłuchaniu wniosku Senat rozstrzyga w głosowaniu
o przystąpieniu do drugiego czytania projektu
ustawy. W przypadku przyjęcia wniosku drugie
czytanie przeprowadza się na tym samym posiedzeniu jako odrębny punkt porządku obrad.
Niepodjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
drugiego czytania oznacza skierowanie projektu
do rozpatrzenia w trybie określonym w dziale IX
Regulaminu Senatu.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, senatora Kazimierza
Kleinę, o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy oraz wniosku komisji o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę
o zabranie głosu.
Senator Sprawozdawca
K azimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W nawiązaniu do tego, co powiedział pan
marszałek o pracy nad ustawą o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym, wyjaśnię, że moje sprawozdanie będzie składało się z 2 części. Pierwsza
część to będzie omówienie tych poprawek i tych
wniosków, które podjęliśmy, dyskutując nad
ustawą, która wpłynęła do Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, a więc sprawozdanie zawarte w druku nr 14 A. Proponujemy, aby Wysoka
Izba przyjęła tę ustawę i równocześnie zaakceptowała 3 poprawki przygotowane przez komisję.
Ponadto do mojego sprawozdania dołączony jest
wniosek mniejszości, który będzie przedmiotem
odrębnego sprawozdania.
Wysoka Izbo, pracując nad tą ustawą, zaproponowaliśmy zmiany, które prowadzą do tego…
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Proponujemy, aby wzrost podatku akcyzowego
w roku przyszłym nie był tak duży, jak proponuje to Sejm, a więc o 10% w stosunku do obecnych
stawek. Ten wzrost nie powinien być wyższy niż
3%. Tak więc proponujemy, żeby wzrost podatku
akcyzowego na rok przyszły był wzrostem o 3%.
Dlaczego przedstawiamy taką propozycję,
proponujemy Wysokiej Izbie takie rozwiązanie?
Myśmy na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych zaprosili wielu partnerów społecznych, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, tych wszystkich, których ten podatek
od strony przedsiębiorców dotyczy, nie mówię
o konsumentach, choć ostatecznie każdy podatek, w tym podatek akcyzowy, dotyczy bezpośrednio konsumentów. Zaprosiliśmy przedstawicieli
firm, które są zobowiązane do płacenia tego podatku, a więc dystrybutorów, przedsiębiorców
produkujących alkohole, napoje alkoholowe,
produkujących papierosy, produkty, które mają
charakter produktów papierosowych, tzw. e-papierosy. Była to ogromna liczba osób, cała sala,
bo zainteresowanie tym było naprawdę ogromne.
Dlaczego było tak duże zainteresowanie tą
dyskusją? Wiadomo, że nikt nie lubi wzrostu podatków, ale to zainteresowanie wynikało z tej
szczególnej sytuacji, z tego, że rząd przez cały ten
rok, a szczególnie jesienią, rozmawiając, dyskutując z branżą, proponował, mówił, że wzrost tego
podatku będzie wzrostem o 3%. Partnerzy społeczni oczywiście niechętnie, ale zaakceptowali tę podwyżkę o 3%, przygotowując swoje firmy,
dystrybutorów, programy komputerowe związane ze sprzedażą itd., oprogramowania do tego
projektu podwyżki akcyzy o 3%. Wzrost akcyzy
miał nastąpić z dniem 1 stycznia przyszłego roku.
Niestety, na kilka dni przed posiedzeniem Sejmu,
na którym miała być rozpatrywana ta ustawa,
rząd dokonał dużej wolty, dokonał zmiany swojego stanowiska i wbrew tym uzgodnieniom,
bez poinformowania środowiska postanowił, że
wzrost podatku akcyzowego będzie wzrostem
o 10%. A więc jest to trzykrotnie, ponadtrzykrotnie wyższy wzrost niż ten, który proponowano
w uzgodnieniach społecznych.
I w trakcie naszego posiedzenia, w trakcie posiedzenia komisji budżetowej ci partnerzy społeczni, którzy byli, zwracali na to uwagę, mówili:
jesteśmy gotowi do tego, żeby zapłacić ten podatek
wyższy o 3%, tak jak uzgadnialiśmy i jak proponowała to strona rządowa, ale 10% jest dla nas
dużym zaskoczeniem.

I po wysłuchaniu racji strony społecznej, po
wysłuchaniu także tego wszystkiego, co mówił
minister, podjęliśmy decyzję, tak jak to wynika
z załącznika do naszego sprawozdania.
Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden
aspekt. Minister finansów, który reprezentował
rząd i przedstawiał stanowisko rządu w tej sprawie, mówił, że jedynym argumentem za wzrostem podatku akcyzowego, powodem tej zmiany
i tego wzrostu nie jest powód budżetowy. Myśmy
uważali, większość komisji uważała, że jednak to
jest ten główny powód, dla którego podnosi się
podatek akcyzowy. Tymczasem minister finansów i osoby przez ministra zaproszone mówili,
że jedynym powodem wzrostu akcyzy, opłaty akcyzowej jest walka z nadużywaniem alkoholu, ze
zbyt wielkim spożyciem alkoholu, chęć ograniczenia sprzedaży i palenia papierosów. W związku
z tym ministrowi finansów towarzyszyli ministrowie oraz prezesi organizacji, instytucji rządowych, które zajmują się walką z tymi plagami,
i taka argumentacja była przedstawiana. Gdyby
był to ten jedyny czynnik czy główny czynnik,
to oczywiście ta sprawa powinna być wcześniej
przedyskutowana, te argumenty powinny być
używane wcześniej i używane także w stosunku
do partnerów społecznych. Tak więc wydawało
mi się, także większości senatorów, członków komisji budżetu, że ten argument jest tylko przykrywką chęci wprowadzenia do budżetu większej
kwoty, bo skutkiem budżetowym tej ustawy miał
być dodatkowy wpływ do budżetu 1 miliarda
700 milionów zł.
I dopiero w drugim dniu posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych, ponieważ to posiedzenie komisji trwało 2 dni… Dopiero drugiego dnia posiedzenia, jak dyskutowaliśmy
nad konkretnymi poprawkami, minister finansów zwracał uwagę na to, że wprowadzanie poprawek, które większość proponuje, spowoduje
mniejszy wpływ do budżetu państwa. Tak więc
dopiero wówczas pojawił się ten argument budżetowy. Ale chcę powiedzieć, że większość Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych, która przegłosowała tę poprawkę, zwracała uwagę na to, że
po prostu wprowadzanie kolejnych podwyżek –
obojętnie, czego to dotyczy, czy dotyczy to energii
elektrycznej, czy dotyczy to alkoholu, czy dotyczy
to innych rzeczy, które są przedmiotem konsumpcji powszechnej – to niestety złe praktyki. One są
także wbrew zapowiedziom większości rządzącej.
Te zapowiedzi takich niestety dość powszechnych
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podwyżek od roku przyszłego są dla wielu obywateli naszego kraju zatrważające. Bo przecież to
nie dotyczy tylko akcyzy na alkohol, na papierosy, ale także wzrostu cen energii elektrycznej. On
jest szczególnie dotkliwy i dla gospodarstw domowych, i dla przedsiębiorców. No, użytkowanie
wieczyste. Dla przedsiębiorców o 70% wzrastają od roku przyszłego – w większości wypadków
o ok. 70% – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. To są może drobne rzeczy, ile to jest…
Proszę państwa, konkluzja jest taka, że proponujemy, żeby – i to jest decyzja Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych – ten wzrost stawek, i to
jest zawarte w tym naszym sprawozdaniu, był takim wzrostem, jaki był uzgodniony, a więc wzrostem o 3%. I proszę Wysoką Izbę o przyjęcie takiej
propozycji.
Jednak w trakcie pracy komisji – a już wcześniej członkowie Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych otrzymywali informacje, że taki problem się pojawia – okazało się, że część przedsiębiorców, którzy zajmują się głównie dostawami
paliwa do samolotów, paliwa do statków, kutrów
rybackich, jachtów i wszystkich tych urządzeń,
które pływają po morzach i po oceanach… że także akcyza dla innych podmiotów, które zajmują się
przerobem alkoholi czy wykorzystują alkohol do
różnych produktów chemicznych, np. w kosmetyce, w służbie zdrowia itd… Akcyza na te produkty
jest zerowa, ma to swoje uzasadnienie i nikt nie
chciał i nie chce tej stawki zerowej zmienić. Ale
ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy obracają tymi
paliwami, od 1 stycznia 2020 r. mieli się posługiwać tzw. elektronicznym dokumentem dostawy.
Brak tego elektronicznego dokumentu dostawy
i rozliczanie się na papierze prowadziło do takiej
sytuacji, że akcyza na te produkty wzrastała do
poziomu podstawowego, a więc ceny tych paliw,
szczególnie paliw, wzrosłyby w sposób skokowy
dla właśnie tych odbiorców i mogłoby to doprowadzić do tego, że np. polskie samoloty czy statki,
okręty, kutry zaopatrywałyby się w paliwo gdzie
indziej. My tę sprawę dostrzegliśmy, zrozumieliśmy. W związku z tym podczas posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych pojawiła się nawet
poprawka, która zakładała, że możemy wprowadzić
do ustawy o podatku akcyzowym właśnie zapis przywracający to prawo. Bo było obiecane przez stronę rządową, obiecane wcześniej, wiele miesięcy wcześniej,
przedsiębiorcom, że będzie można korzystać z tego dotychczasowego sposobu dokumentowania obrotu, czyli będzie ten nieelektroniczny dokument dostawy tych

paliw. Ale prawdopodobnie w wyniku jakiegoś przeoczenia w Ministerstwie Finansów nie dostrzeżono tego
problemu. Dostrzeżono go dopiero w trakcie prac naszej
komisji. Stąd pojawiła się poprawka. Niestety, ona miała
charakter… Bo nie było jakby złej woli w tej sprawie,
gdyż wszyscy – bez względu na to, z jakiego środowiska
politycznego pochodzimy – uważaliśmy, że tę sprawę
trzeba jednak jakoś załatwić, mimo że ona jest tak późno zgłoszona przez stronę rządową. A w zasadzie
została nam ona zgłoszona nie przez ministra właściwego do spraw finansów, ale przez partnerów
społecznych. To oni na to zwrócili uwagę na kilka
dni przed posiedzeniem komisji.
A więc ta poprawka, która została zgłoszona, a która tutaj, w naszym sprawozdaniu, jest
wnioskiem mniejszości, jest niestety niekonstytucyjna, ponieważ my w Senacie nie mamy prawa
uchwalać przepisów, które stanowią ingerencję
w te artykuły czy nawet ustawy, które nie były
przedmiotem zmian podczas prac sejmowych.
To jest pewna słabość naszego procedowania.
Wolelibyśmy móc dokonywać takich szerszych
zmian w ustawach, nad którymi pracujemy, ale
taka jest konkluzja już kilku orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego, taka jest praktyka i taki jest regulamin i Sejmu, i Senatu. Sejm w zasadzie nie
powinien nawet rozpatrywać zgłoszonych przez
nas poprawek, które mają tę wadę konstytucyjną.
Mimo tego mniejszość komisji upierała się przy
tym i zgłosiła w konsekwencji wniosek mniejszości. Ten wniosek mniejszości będzie omawiał
przedstawiciel mniejszości.
Myśmy zaś podjęli inicjatywę ustawodawczą, szybką inicjatywę, która dokładnie taki sam
przepis wpisuje do ustawy. Tak jak mówiliśmy
i deklarowaliśmy i ministrowi, i partnerom społecznym, jesteśmy w stanie tę całą procedurę
przeprowadzić na tyle szybko, żeby od 1 stycznia
roku przyszłego te firmy mogły pracować na zasadach dotychczasowych. I ten projekt ustawy jest
w druku nr 16, który państwo otrzymaliście. To
jest krótka ustawa, w zasadzie 1 krótki zapis, który umożliwia te właśnie zmiany.
W międzyczasie – to także wymaga wyjaśnienia, bo sprawa się dużo bardziej skomplikowała
– chyba 12 grudnia odbyło się specjalne posiedzenie w Sejmie. To było już po naszym posiedzeniu
komisji, ale może to przypadek. I wówczas grupa
posłów zgłosiła projekt ustawy, który jest kopią
naszej inicjatywy ustawodawczej, projekt dotyczący właśnie tego, aby umożliwić ten obrót bez
użycia dokumentów elektronicznych.
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Tak więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji,
że w Senacie, po pierwsze, jest ta główna ustawa,
którą zmieniamy, ta z tymi 3 poprawkami i wnioskiem mniejszości – to jest jeden dokument – i, po
drugie, jest nasza inicjatywa ustawodawcza, która
nabrała już odpowiedniego tempa. No i jest ta trzecia ustawa, która jest inicjatywą Sejmu. Myśmy ją
natychmiast… Marszałek – mimo że ma miesiąc na
to – żeby nie doprowadzić do jakichś sytuacji konfliktowych i żeby nie doszukiwano się w tym jakichś
argumentów politycznych i chęci robienia komuś na
złość, natychmiast skierował tę ustawę, która przyszła z Sejmu, do naszej komisji i myśmy ją także
przyjęli bez poprawek. A więc jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta przez Wysoką Izbę – ta, która dotarła
z Sejmu – no to wówczas bezprzedmiotowa będzie
nasza inicjatywa ustawodawcza i w odpowiednim momencie, zgodnie z procedurą, wycofamy ją
z Wysokiej Izby. I wydaje mi się, że w tym kierunku
będziemy zmierzali, bo w ten sposób szybciej zapanuje jasność po stronie przedsiębiorców, o 1 dzień
wcześniej nasi partnerzy, ci społeczni, przedsiębiorcy, będą wiedzieli, że ustawa weszła już w życie.
No, chcę powiedzieć, że myśmy tu deklarowali, w tym także pan marszałek, że gdyby ta nasza
inicjatywa ustawodawcza przeszła w trybie pilnym, w dniu jutrzejszym czy najdalej pojutrze bylibyśmy w stanie przegłosować ją także w Senacie.
I ta nasza inicjatywa, już jako ostateczny dokument, mogłaby być skierowana do prezydenta.
Tak się nie stało. Sejm, że tak powiem, zrobił tę
ustawę tak jakby w trybie specjalnym i w ten oto
sposób dostaliśmy te 2 dokumenty. Nie ma w tej
sprawie tragedii, my z tego wybrniemy oczywiście, ale wydaje mi się, że zawsze warto lepiej się
porozumiewać między Sejmem i Senatem, między komisją – naszą czy inną, także w innych
sytuacjach – a ministrami, że można pewne rzeczy po prostu robić prosto, bez jakichś konfliktów
i sporów, szczególnie wtedy, kiedy dotyczy to jakichś uprawnień obywateli czy przedsiębiorców.
Panie Marszałku, dziękuję za uwagę.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora Grzegorza Biereckiego, o zabranie głosu i przedstawienie wniosku mniejszości komisji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca
Grzegorz Bierecki
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić wniosek mniejszości komisji. Ten wniosek jest właściwie jednobrzmiący z projektem ustawy, który Wysoki Senat będzie
rozpatrywał w punkcie czwartym, w związku z czym
w uzgodnieniu z pozostałymi senatorami wnioskodawcami wniosku mniejszości wycofuję ten wniosek jako
bezprzedmiotowy. Będziemy mogli rozstrzygnąć tę
kwestię w kolejnym punkcie.
Kilka słów komentarza. Ten wniosek mniejszości senatorowie Prawa i Sprawiedliwości składali
w pełnym poczuciu odpowiedzialności za stan finansów państwa, a także za sytuację podatników,
którzy w wyniku niewątpliwego błędu byli zagrożeni koniecznością ponoszenia kosztów akcyzy, co nie
było zamiarem, nie było intencją. Korekta tego błędu
była niewątpliwie konieczna, stąd też decyzja o złożeniu z pełną świadomością wniosku mniejszości.
Większość komisji na etapie, kiedy składaliśmy wniosek mniejszości, nie była zainteresowana przegłosowaniem takiej poprawki.
Mój przedmówca, senator Kleina bardzo rzetelnie
przedstawił bieg wydarzeń związanych z tą poprawką i szczęśliwie możemy ją teraz wycofać, ufając, że
przyjmiemy tak ważną dla wielu tysięcy podatników
ustawę w punkcie czwartym, że ponadpolitycznie poprą ją wszystkie kluby. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora
sprawozdawcy.
Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Bardzo proszę. Pan senator Szejnfeld.
Senator
Adam Szejnfeld
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pomijam już kwestię, którą podnosiłem przy
omawianiu poprzedniej ustawy, że również w tym
przypadku mamy do czynienia z określoną praktyką
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legislacyjną czy brakiem dobrej praktyki legislacyjnej PiS. Nie mamy tutaj vacatio legis ani konsultacji
społecznych.
Chciałbym zapytać – kieruję to pytanie do przedstawiciela rządu – jak wyglądają OSR w przypadku…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Nie teraz, Panie
Senatorze. Teraz…)
Do sprawozdawcy…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Proszę mi pozwolić wyjaśnić. Teraz kierujemy pytania wyłącznie
do senatora sprawozdawcy.)
Okej. Dobrze.
To zapytam, czy panu senatorowi sprawozdawcy znane są wyniki badania oceny skutków regulacji
w zakresie ustawy. Chodzi mi o wzrost szarej strefy
w przypadku podniesienia akcyzy o 3% i w przypadku podniesienia jej o 10%. Jaka byłaby to zmiana?
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator życzy sobie odpowiadać bezpośrednio po każdym pytaniu, czy zbiorczo?
(Senator Kazimierz Kleina: Bezpośrednio.)
Bezpośrednio.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Senator
K azimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze,
analizowaliśmy tę sprawę na posiedzeniu komisji.
Na problem szarej strefy zwracali uwagę szczególnie
nasi partnerzy społeczni, organizacje przedsiębiorców.
Wyraźnie mówili, że każdy istotny wzrost podatku,
akcyzy musi skutkować jakimś poziomem wzrostu
szarej strefy. Jak duży jest to poziom? To jest trudne
do wyliczenia i do oszacowania. Wskazywano także
na doświadczenia wcześniejsze – gdy zmniejszano
akcyzę, szczególnie na alkohole, to wpływy z tytułu akcyzy, oczywiście nie od razu, nie w pierwszym
roku, ale po 2 latach wzrosły. A nie nastąpił jakiś
radykalny wzrost problemów społecznych związanych z alkoholizmem. To wynikało z tego, że
po prostu ludzie, kupując alkohol czy papierosy,
wybierali legalne źródło pochodzenia tych towarów. Myśmy, podejmując tę decyzję, m.in. na to
zwracali uwagę.

Jeszcze nie podałem tutaj jednej informacji, więc może bym to dodał w tym miejscu. Jest
jeszcze jedna istotna poprawka w naszej grupie
poprawek, tj. przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy tak, aby było rzeczywiste vacatio legis, żeby przedsiębiorcy i wszyscy inni mogli się
przygotować do wprowadzenia w życie ustawy.
W zasadzie czas wejścia w życie będzie zależał od
tego, jak szybko pan prezydent podpisze tę ustawę. Z naszą propozycją pierwszy realny termin
byłby 1 lutego 2020 r., a więc praktyczny termin
vacatio legis wynosiłby ok 1 miesiąca. Ale, jak mówię, decyzja będzie zależała od tego… Pan prezydent ma czas, żeby podpisać ustawę.
Zwróciliśmy też uwagę na taki problem, że…
Często się porównujemy, jeśli chodzi o akcyzę, do
krajów sąsiednich. Prawda? Mówimy o wódkach
czy mocniejszych alkoholach i o piwie. I okazuje
się, że akcyza u nas jest wyższa niż w krajach sąsiednich, np. w Czechach i w Niemczech.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Następne pytanie zadaje pan senator marszałek Stanisław Karczewski.
Bardzo proszę.
Senator
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie.
Czy państwo podczas posiedzenia komisji… Mam
2 pytania, ale myślę, że zmieszczę się w minucie.
Czy państwo analizowaliście to konkretnie?
Przed chwilką z panem senatorem sprawdziliśmy, bo oczywiście nie kupujemy alkoholu i nie
pijemy…
(Wesołość na sali)
Sprawdziliśmy. Mniej więcej 20 zł kosztuje
0,5 l albo 0,7 l. Chyba 0,75 l. O ile wzrośnie cena
butelki alkoholu, który kosztuje średnio 20 zł,
przy wzroście akcyzy o 3% i o 10%? O takie same
informacje bym prosił w odniesieniu do papierosów. Jaka jest cena papierosów?
(Senator Grzegorz Bierecki: Z 15 zł.)
15 zł podobno. O ile ona wzrośnie przy wzroście akcyzy o 3% i 10%?
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Senator
K azimierz Kleina
Oczywiście myśmy zwrócili uwagę na jeszcze
jeden problem, taki, że nawet ci, którzy nie piją
alkoholu, tak jak mówi pan marszałek, i go nie
kupują, są niestety skazani na to, żeby widzieć te
ceny praktycznie codziennie. I to jest, że tak powiem, dramat polskiego systemu i ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Bo jak idziemy po bułkę
lub po chleb, jak wchodzimy do piekarni, to najczęściej pierwszą rzeczą, którą widzimy, jest niestety stoisko z alkoholem. I to jest kłopot. W wielu
miejscach, gdzie się sprzedaje, także w piekarniach… To jest dramat i myśmy zwracali na to
uwagę. Co więcej, nawet się zadeklarowaliśmy,
że jesteśmy gotowi uczestniczyć w przygotowaniu nowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
właśnie m.in. z tego powodu, że promocja alkoholi
w sklepach różnych branż nie powinna być tak
nachalna, nawet na stacjach kolejowych czy na
lotnisku. Jak przechodzi się przez lotnisko, żeby
dojść do bramki, to trzeba przejść przez ogromne, wielkie stoiska z alkoholem. To jest poważny
problem.
Kwestia ceny. O tym też mówiliśmy. Wzrost
wynikający ze wzrostu akcyzy nie byłby jakiś
dramatycznie ogromny. To byłaby kwota ok. 1 zł.
Ten wzrost wynosiłby maksymalnie ok. 1 zł,
a w przypadku piwa mniej. Tak więc tu nawet
nie o to chodzi. My mówimy o pewnej praktyce,
która nas najbardziej martwi, takiej, że ciągle dotykają nas, wszystkich konsumentów, w różnych
obszarach życia dramatyczne wzrosty różnych
podatków i opłat. Prawda? I to jest ważna sprawa. Ja zwracam tu uwagę na drobną rzecz. A od
przyszłego roku wzrosty cen różnych towarów
i usług, które będą świadczone na rzecz obywateli, wzrastają w sposób, że tak powiem, bardzo
istotny. A każdy, nawet najdrobniejszy podatek
wywołuje później skumulowane skutki w innych
miejscach. Czyli ta wartość sprzedaży, wartość
czy koszt zakupu towaru wzrasta na różnych…
No, dotykamy tego, widzimy to i po prostu nawet nie ma się co do tego oszukiwać. I w tym nie
ma nawet jakiegoś kontekstu politycznego, bo to
jest po prostu problem dzisiejszy, tych dni. Jeżeli
dziś, przed świętami, idziemy do sklepu i robimy
zakupy, to widzimy, jak ceny wszystkich po kolei
produktów wzrosły w stosunku do tego, jakie były
jeszcze kilka miesięcy temu czy jakie były w poprzednich latach. I do tego dokładają się wzrosty

podatków, dokładają się różnego rodzaju opłaty…
No, skutek musi być tylko taki, że jest trudniej,
i to z punktu widzenia czy to konsumenta, czy to
przedsiębiorcy.
(Głosy z sali: Nie, nie…)
To nieprawda?
(Senator Stanisław Karczewski: Nieprawda.)
No przecież… Mam wyliczać, jak wzrosły ceny
poszczególnych produktów?
(Głos z sali: Pan wszystko wyliczy, wszystko.)
No, możemy pójść za chwileczkę do sklepu.
Nawet tu, do najbliższego, na ulicy Wiejskiej…
(Głos z sali: Do wiejskiego…)
Nie, do wiejskiej spółdzielni „Społem”, gdzie
są produkty spożywcze…
(Rozmowy na sali)
Wicemarszałek
Michał K amiński
Ale, Panowie… Panowie Senatorowie, ja bym
prosił o zachowanie procedur…)
(Głos z sali: O, właśnie!)
…i nieprzerywanie panu sprawozdawcy.
Każdy może zadać – przez minutę – pytanie,
i zachęcam do tego, ale równie intensywnie zachęcam do tego, by przestrzegać regulaminu i nie
przerywać, nie czynić tzw. wrzutek z sali. Bardzo
dziękuję. (Oklaski)
Bardzo proszę, panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Ja już odpowiedziałem. Dziękuję.)
Aha.
Tak więc ja proszę teraz o zadanie pytania
pana senatora Jerzego Wcisłę.
Senator
Jerzy Wcisła
Panie Senatorze, słyszałem, że na posiedzeniu
komisji zauważone zostało to, że poziom akcyzy
w Polsce jest wyraźnie wyższy niż w krajach sąsiednich. Jest wyższy o 240% niż w Niemczech,
jest o 50% wyższy niż w Czechach, o 28% wyższy niż na Słowacji. Czy rząd przedstawił analizy,
jaki będzie skutek podwyższenia akcyzy dla rynku piwnego w Polsce? Bo może się okazać, że po tej
zmianie produkcja z krajów ościennych będzie dla
Polaków bardziej konkurencyjna i wyeliminuje
polskie piwo z polskiego rynku. Dziękuję.
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Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę o odpowiedź.
Senator
K azimierz Kleina
Panie Marszałku Wysoka Izbo! Myśmy zwracali uwagę na problem wynikający z wyższego poziomu akcyzy w Polsce niż w krajach sąsiednich,
ale rząd w zasadzie nie odnosił się do tej sprawy…
Nawet nie „w zasadzie”, tylko po prostu się do tego
nie odnosił, ponieważ, jak mówię, w argumentacji
rządu w tej sprawie był przedstawiony wyłącznie
taki argument, że podniesienie akcyzy ma skutkować ograniczeniem spożycia tych produktów.
Z tym że myśmy oczywiście mówili: jeżeli ma być
spożywane mniej, to dlaczego przewiduje się, że
będzie wzrost wpływu do budżetu państwa rzędu 1 miliarda 700 milionów zł? Ale na posiedzeniu komisji to była sprawa nierozwiązywalna ze
względu na to, że były wskazywane różne argumenty dotyczące powodów podwyższenia akcyzy.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Jacek Bogucki.
Senator
Jacek Bogucki
Panie Przewodniczący, chciałbym spytać,
od ilu lat nie było już podwyżek akcyzy. I czy
po tylu latach można nazwać ten wzrost wzrostem dramatycznym, wysokim? Czy mówimy
tu o wzroście akcyzy na używki, czy na produkty spożywcze? Bo ja już się troszkę pogubiłem.
Chodzę rano po bułki i przyznam, że w mojej piekarni nie ma alkoholu. Może pan przewodniczący
podałby adres takiej piekarni, w której sprzedają
alkohol. Ale mnie się wydaje, że piekarnia do tego
nie służy.
(Senator Kazimierz Kleina: Proszę wejść do sklepu… A, przepraszam, że tak się…)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę, by wszystkie strony tej debaty przestrzegały
regulaminu.)

A więc zasadnicze pytanie brzmi: czy rzeczywiście można nazwać ten wzrost dramatycznym,
po kilku latach niepodnoszenia akcyzy na – przypomnę – używki? Dziękuję.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę.
Senator
K azimierz Kleina
À propos tych sklepów, o których pan senator
mówi, to warto wejść chociażby do sklepu spożywczego na ulicy Wiejskiej, gdzie żeby dojść do
chleba, trzeba przejść przez stoisko z alkoholami.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale to nie
piekarnia…)
Ale to jest już inna kwestia, już nie wracamy
tu do tej sprawy.
A ostatnia podwyżka, jaka była, to było…
Myśmy też o tym mówili, tylko ja już… To było
chyba 5 lat temu.
(Głos z sali: Chyba z 9…)
Nie, nie, nie, chyba w 2013 r. lub w 2014 r. To
było za czasów Platformy Obywatelskiej. Tylko
że… Tak, to był istotny wzrost akcyzy. Tylko jeszcze raz chcę panu senatorowi powiedzieć, że problem z tą podwyżką de facto nawet nie dotyczy
tego, że ona została zaproponowana przez rząd
jako tak wysoka, czyli o 10%. Problem jest w czym
innym: cały czas rozmawia się z ludźmi, z partnerami społecznymi i mówi się im, że podwyżka będzie o 3%, a później jest wrzutka, że o 10%,
i nikt z nikim nie rozmawia. I o to chodzi, w tym
jest ten główny problem. Bo możliwe, że konsumenci by i tę 10-procentową podwyżkę jakoś, że
tak powiem, udźwignęli. Możliwe, że nawet by nie
było jakiegoś dramatycznego zwiększenia się szarej strefy. Tylko chodzi tutaj o pewne zasady, o to,
jak się stanowi prawo. O tym cały czas mówimy.
I o to, że się wprowadza takie zmiany, które są
istotne. Podatki w różnych sprawach to są z reguły grosze, tak? I się zmienia o grosz, o grosz,
o grosz… Tylko że w ekonomii życie składa się
z groszy. Ten grosz do grosza powoduje takie
wzrosty, że na końcu są duże kwoty. Ale, jak mówię, sprawa najważniejsza to jest to, że rozmowa
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dotyczyła podwyżki mającej wynosić 3% – w tej
sprawie była zgoda i rządu, i partnerów społecznych, i przedsiębiorców – a pojawiła się kwota
całkiem inna, oderwana od tych uzgodnień. I na
tym polega problem.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Władysław Komarnicki, kolejne
pytanie.
Senator
Władysław Komarnicki
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym podziękować za szczególne uzasadnienie dotyczące kwestii tej natarczywej reklamy alkoholu. Muszę powiedzieć, że wiele kobiet
pisze do mnie prośby i błaga o zniesienie w naszym mieście, w moim okręgu, co najmniej 50%
takich sklepów.
(Senator Przemysław Błaszczyk: Pytanie.)
Cieszę się, że o tym mówimy.
A moje pytanie, Panie Senatorze, brzmi… Ja
rozumiem, że dyskutowaliście na posiedzeniu komisji i przedstawiciel rządu na pewno uzasadniał
tę podwyżkę. Moje pytanie brzmi: to jak ta podwyżka ma się do wykorzystywania jej do walki
z uzależnieniem? Bo to jest kwestia, o której powinniśmy rozmawiać.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę o odpowiedź.
Senator
K azimierz Kleina
No więc pan minister i później szefowie instytucji… urzędu przeciwdziałania alkoholizmowi…
Jak to się nazywa?
(Głos z sali: Agencja.)
Pa ń s t wow a A genc ja R oz w i ą z y w a n i a
Problemów Alkoholowych. Oni argumentowali to

tak. Po pierwsze, oczywiście wzrost akcyzy może
zniechęcić część konsumentów do tego, żeby kupować alkohol czy papierosy.
(Głos z sali: Stały tekst.)
I po drugie, przeznaczy się dodatkowe, większe środki w budżecie państwa na programy
zwalczania właśnie tych nałogów. To była taka
deklaracja. Ale jaka będzie kwota…
(Głos z sali: Stały tekst.)
…tych dodatkowych środków przeznaczonych
na ten cel, tego nam nie przedstawiono, to będzie
widoczne dopiero w przygotowywanym budżecie.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Karczewski z kolejnym pytaniem.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.
Senator
Stanisław K arczewski
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, bo pan wielokrotnie
posługuje się takimi określeniami jak „partnerzy społeczni” czy „organizacje społeczne”.
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Proszę powiedzieć: jakie to były organizacje
społeczne? Jacy to byli partnerzy społeczni? Czy
byli lobbyści na sali? Jeśli tak, to ilu i jacy? Bardzo
proszę o odpowiedź.
Senator
K azimierz Kleina
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oczywiście, to
jest rutynowe pytanie, które zawsze zadaje każdy
prowadzący posiedzenie komisji: czy w posiedzeniu komisji uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową – przynajmniej ja zadaję takie
pytanie – lub reprezentują firmy albo instytucje
prowadzące działalność lobbingową w myśl obowiązujących przepisów prawa. I oczywiście osoby, które taką działalność prowadzą, zgłaszają się.
To jest odnotowywane w protokole. Takie pytanie
oczywiście zadałem także podczas wspomnianego posiedzenia – kolejnego dnia również – związanego z ustawą akcyzową. I na to pytanie nie
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było pozytywnej odpowiedzi. Tak więc nie było na
posiedzeniu osób, które reprezentowałyby takie
podmioty lub prowadziły działalność lobbingową. Niemniej jednak było bardzo dużo ludzi, no,
myślę, że około 30 osób. Wszystkie te osoby, które
były obecne i które były zaproszone… Ta informacja jest publiczna, jest zamieszczona na stronie
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Ja nie jestem w stanie w tej chwili wymienić wszystkich tych
partnerów, ale wszyscy byli zaproszeni.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale organizacja
społeczna… Chociaż jedną organizację społeczną, jedną organizację społeczną…)
No, to jest np… Zaraz, zaraz… Oczywiście
w tej chwili nie pamiętam takich pełnych nazw,
ale np. to jest stowarzyszenie abstynenckie, czyli
reprezentujące…
(Głos z sali: AA.)
Nie, nie AA, tylko stowarzyszenie, które zabiega o te sprawy jako osoba fizyczna. To także
stowarzyszenie pracodawców i przedsiębiorców,
„Lewiatan” i tego typu duże instytucje. A równocześnie byli tam nawet przedstawiciele konkretnych firm, bo też mają prawo w tym uczestniczyć.
Tak że, jak mówię, nie mam przed sobą tej listy
osób, ale za chwileczkę dostarczę ją panu marszałkowi, poproszę panie z sekretariatu komisji,
żeby to przedstawić.
Ta sprawa nie budziła żadnych, niczyich wątpliwości; wszyscy, którzy byli, mieli prawo się
wypowiedzieć. Więcej: jeżeli ktoś miał chęć złożenia propozycji poprawki, to też prosiłem o to,
żeby ją złożyć, a jeżeli ktoś złożył… Dlatego 2 dni
trwało posiedzenie w tej sprawie i tych poprawek
czy tych propozycji różnych zmian było więcej.
Jednak senatorowie nie podjęli większości tych
propozycji, bo czuliśmy… niektórzy czuli – może
powiem tak – że to były indywidualne sprawy,
które poszczególne grupy przedsiębiorców jakby
chciały załatwić jedna przeciwko drugiej, bo jedna
chciała być lepiej traktowana. Tak nam się wydawało, więc nie podejmowaliśmy tych inicjatyw
i zgłosiliśmy tylko tę poprawkę przywracającą
pierwotną propozycję strony rządowej, uzgodnioną – bo może nie wprost, tak jak mówię, była
to propozycja strony rządowej – z przedstawicielami rządu plus tę dotyczącą przesunięcia terminu wejścia w życie tej ustawy i żadnej więcej.
Tak że żadnych, że tak powiem, innych poprawek
czy propozycji nikt z senatorów ani Platformy
Obywatelskiej, ani Prawa i Sprawiedliwości nie
zgłosił. No, senatorowie oczywiście mają prawo

zgłosić poprawki także dzisiaj na posiedzeniu planarnym, ale to już jest inna kwestia.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogucki i kolejne pytanie.
Senator
Jacek Bogucki
Panie Przewodniczący, czy w związku z tym
uprawniona byłaby teza, że tak naprawdę to nie
organizacje społeczne, tylko przedstawiciele
szeroko rozumianych branży tytoniowej i alkoholowej uczestniczyli w tym posiedzeniu, a przynajmniej zabierali głos i składali wnioski? No bo
senatorowie mogą odnieść takie mylne wrażenie,
że byli przedstawiciele organizacji abstynenckich,
byli przedstawiciele strony społecznej – a przynajmniej ja nie słyszałem, żeby zabierali głos…
(Senator Kazimierz Kleina: Zabierali.)
…być może to przeoczyłem – że byli przedstawiciele strony społecznej, a więc związków, organizacji społecznych szeroko rozumianych, a nie
tylko głównie branży. Dziękuję.
Senator
K azimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, ma pan
rację, Panie Senatorze, byli. Zresztą był pan przecież na posiedzeniu komisji, więc pan doskonale
to pamięta. Byli po prostu także przedstawiciele związku zawodowego „Solidarność” i oni zabierali głos. To jest także odpowiedź dla pana
marszałka Karczewskiego. Byli przedstawiciele
„Solidarności”, którzy bardzo mocno zabiegali o to
– tak się wypowiadali – żeby właśnie wrócić do
tej stawki 3-procentowej, bo mówili, że ta 10-procentowa w ich zakładach, w których oni mają
swoich członków, może doprowadzić do tego, że
właściciele tych przedsiębiorstw nie będą skłonni do podwyżek pensji, wynagrodzeń. Taka była
konkluzja, chyba pan senator zgodzi się ze mną.
Byli także przedstawiciele organizacji abstynenckich i oni zabierali głos w tej sprawie. I właśnie
w odpowiedzi na wypowiedź przedstawicieli
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organizacji abstynenckich sam zaproponowałem, powiedziałem, że jesteśmy skłonni, że tak
powiem, przygotować, próbować przygotować jakąś nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości, tak aby te sytuacje, które wielu wydają
się złe, mogły być objęte tą nową ustawą. I o tym
dosłownie mówiliśmy na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych. A więc byli ci
przedstawiciele, którzy reprezentowali organizacje abstynenckie. Jednak z oczywistych względów większość tych osób, które się wypowiadały
na tym posiedzeniu, to były osoby, które albo reprezentowały producentów, albo same były producentami czy dystrybutorami tych towarów. To
jakby normalna sytuacja, tak z reguły jest na posiedzeniach komisji, że właśnie w taki sposób to
się odbywa. Gdy mówimy „czynnik społeczny”,
„organizacje społeczne”, to mamy na myśli także
organizacje przedsiębiorców, pracodawców, różne organizacje, które reprezentują nawet duży,
ogromny kapitał.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Karczewski.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.
Senator
Stanisław K arczewski
Ja nie uzyskałem, Panie Przewodniczący,
odpowiedzi… A le czy prawdą jest, Panie
Przewodniczący, że w wyniku 10-procentowej
podwyżki cena butelki piwa wzrośnie o 6 gr, butelki wina o 15 gr, 1/3, czyli 5 gr, zgodnie z propozycją komisji, i 30% z tego… Tak, podwyżka ceny
papierosów to 1 zł 2 gr, podwyżka ceny cygar to
40 gr, a butelki wódki – 1 zł 40 gr. Czy to prawda,
czy nie?
Senator
K azimierz Kleina
Panie Marszałku, nie pamiętam, czy myśmy
te wyliczenia robili na posiedzeniu komisji. Ale ja
znam ten dokument i oczywiście tak jest, i ja to
potwierdzam. Jeszcze raz mówię o tym, że główny

spór dotyczy czegoś całkiem innego – tego, że
cały czas z branżą rozmawiało się o 3%, a praktycznie w przeddzień, że tak powiem, podjęcia
decyzji podniesiono to do 10%. To czyni, że tak
powiem, niewiarygodnym każdego, ktokolwiek
by był ministrem finansów czy premierem, bo
jeżeli się uzgadnia, że będzie 3%, a jest 10%… I o to
jest główny spór. Nawet przedstawiciele tej branży mówili, że oni byliby w stanie przetrzymać tę
podwyżkę, i mówili to na posiedzeniu komisji,
gdyby wcześniej z nimi w takim duchu rozmawiano. Rozmawiano dokładnie odwrotnie…
(Senator Stanisław Karczewski: To nie dotyczy
producentów, tylko obywateli, Polaków…)
Ale to dotyczy wszystkich. Tak jak mówię,
każda podwyżka, Panie Marszałku – możliwe, że
jeżeli… nie chcę tutaj używać jakichś demagogicznych haseł, bo to wiemy – jest zawsze uciążliwa.
Proszę nawet zapytać ludzi o to. Ja nie palę, nawet
nigdy nie miałem w ustach papierosa, jednak alkohol się zdarza. Nie tak, jak w przypadku pana
marszałka, bo pan marszałek mówi, że nie pije.
Ja czasami mam tę słabość, ale bez nadużywania.
(Wesołość na sali)
Ta kwestia jest istotna dla wielu ludzi. No, kupują tak jak każdy inny towar. Nie ma co nad tym
dyskutować. Ale, jak mówię, nie tego dotyczy spór.
Spór był całkiem innego rodzaju.
A tu już mam chyba… O, wymienię teraz
przedstawicieli, powiem, kto został zaproszony i kto był, a więc na tej… Oczywiście minister
finansów, minister zdrowia, minister rodziny,
pracy i polityki społecznej – tu byli przedstawiciele – minister rozwoju, rzecznik małych
i średnich przedsiębiorców, przewodniczący
Forum Związków Zawodowych, prezes zarządu
Związku Pracodawców „Business Centre Club”,
przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
S p o ł e c z n e g o , n a w e t p r e z e s Zw i ą z k u
Przedsiębiorców i Pracodawców – z reguły w ich
imieniu ktoś inny się podpisywał na tej liście –
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Ogól nopolsk ie Poroz u m ien ie Zw i ą zków
Zawodowych, Konfederacja „Lewiatan”, Związek
Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”,
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego,
Stowarzyszenie Regiona lnych Browarów
Polskich… Posłowie też byli zaproszeni, nie pamiętam, czy byli wszyscy. No, Biuro Legislacyjne,
Polski Związek Niewidomych, głuchych… No,
przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami
to na inne posiedzenie… Tak że byli ci partnerzy…
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(Rozmowy na sali)
Proszę? No tak, przepraszam. Oczywiście
Towarzystwo Pomocy Głuchoniemym także, jeżeli
tutaj… Aha, Polski Związek Plantatorów Tytoniu.
No, oni mocno podnosili tę kwestię, bo to dość poważnie ich dotyczy. A, NSZZ „Solidarność”, Polska
Organizacja Handlu i Dystrybucji, Izba Doradców
Podatkowych itd. Tak więc naprawdę duża grupa ludzi.
Wicemarszałek
Michał K amiński
I jeszcze jedno pytanie.
Pan senator, pan marszałek Karczewski.
Bardzo proszę.
Senator
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym chciał, Panie Przewodniczący – bo
pan powiedział przed chwilką, że był przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia – poznać opinię
Ministerstwa Zdrowia.
(Senator Kazimierz Kleina: No, ministerstwo…)
Co powiedziało Ministerstwo Zdrowia? Było
za czy przeciw?
Senator
K azimierz Kleina
No, oczywiście przedstawiciele rządu byli za
tą ustawą, tzn. nie pamiętam, co mówił minister
zdrowia, ale raczej mówił w duchu…
(Senator Stanisław Karczewski: To jest właśnie
najważniejsze, co mówiło Ministerstwo Zdrowia.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Marszałku, bardzo proszę o…)
To, co powiedziałem – że ministerstwu zależy
na ograniczeniu spożycia alkoholu. Wszystkim
nam na tym zależy, jak tutaj jesteśmy. Ja myślę,
że nikt nie… Chociaż myśmy zauważyli coś innego. Tak? Że propozycja ministra finansów…
Panie Marszałku, Panie Marszałku Karczewski,
przepraszam, bo odpowiadam na pana pytanie,
a pan tam…
(Senator Stanisław Karczewski: Ja mam podzielność uwagi.)

Bo widziałem, że pan z panem senatorem
Biereckim… A, pan ma podzielność uwagi. No,
wiadomo – marszałek.
Panie Marszałku, my byśmy nawet wierzyli
w te deklaracje różnych ministerstw i urzędów, bo
zawsze chcemy wierzyć, tylko że, jak mówię, jeżeli
chodzi o ten skutek finansowy, to, jak się okazało
następnego dnia, już kwestia zdrowotna była na
drugim planie, za to ubytek do budżetu państwa
będzie mniejszy, niż planowano. Głównym celem
jednak, co przecież czujemy wszyscy, nawet chyba
pan marszałek, chociaż nie wiem, pan marszałek
może nie, ale niektórzy państwo senatorowie…
Jednak główny cel tej ustawy nie jest związany
z ograniczeniem spożycia, a raczej z tym, żeby
więcej pieniędzy wpłynęło do budżetu państwa.
To jest chyba główny cel. I myśmy w większości,
że tak powiem, to podskórnie czuli.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panie Senatorze, ale najpierw
pani senator Jadwiga Rotnicka.
Bardzo proszę.
Senator
Jadwiga Rotnick a
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ta taka ożywiona dyskusja właściwie do
niczego nie prowadzi, bo, Szanowny Panie
Sprawozdawco, główny cel tej ustawy to jest fiskalizm i zdobywanie pieniędzy po stronie PiS na
nie wiadomo jakie cele… Chociaż podejrzewam,
jakie mogą być – żeby wypłacać…
(Głos z sali: Na podwyżki dla ministrów.)
Proszę? Tak jest.
W każdym razie, jeżeli nie chodzi o ograniczenie spożycia alkoholu, bo pan mówił, że nad
tym będziemy pracować w jakiejś dalszej przyszłości, to ja się po prostu zastanawiam, po co
my w ogóle o tym mówimy. Odrzućmy tę ustawę, bo nie chodzi o to, żebyśmy dołożyli 3%, 10%
czy inną wielkość akcyzy. Właściwie ta dyskusja
jest bezprzedmiotowa. My powinniśmy mówić
o tym, czy będziemy produkować alkohol w postaci tzw. małpek, żeby każdy mógł sobie walnąć
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rano przed pójściem do pracy i ewentualnie przed
pójściem spać. Ta dyskusja jest bezprzedmiotowa,
a głównym dyskutantem jest były pan marszałek
Senatu. Właściwie bezprzedmiotowa jest ta dyskusja. Ja bym prosiła o zamknięcie tej dyskusji,
bo ona już niczego nowego nie wnosi. Dziękuję
bardzo.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Pani Senator, ja przypomnę, że teraz jest czas
na zadawanie pytań i że każdy z senatorów ma
prawo do zadania pytań w liczbie, jaką uznaje za
stosowną, jak mniemam.
Czy mam potraktować wniosek pani senator
jako wniosek formalny o zamknięcie…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Zastanowię się
jeszcze.)
Okej. W takim razie moment, kiedy pani senator będzie się zastanawiać, wykorzysta pan senator Bierecki i zada pytanie.
Senator
Grzegorz Bierecki
Bardzo dziękuję.
Ja w jakimś sensie w nawiązaniu do wypowiedzi pani senator, która uważa, że cel jest wyłącznie fiskalny… Chciałbym, aby pan senator
w skrócie streścił dyskusję, dość obszerną przecież, która była na posiedzeniu komisji i w której
uczestniczyłem. Dyskusja ta wykazała związek
ceny alkoholu z wielkością spożycia. Były przecież przedstawiane konkretne przykłady krajów,
w których alkohol ze względu na wysokość opodatkowania jest kosztowny, co ma swoje przełożenie na wielkość spożycia.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, bardzo proszę o odpowiedź.
Senator
K azimierz Kleina
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, tak, rzeczywiście, duża
część dyskusji była poświęcona tym elementom

związanym z wychowaniem w trzeźwości.
Prawda? Potwierdzam to. O tym mówił także
pan minister finansów. I mówił, że to jest główny cel tej inicjatywy ustawodawczej, a nie taki
powód, że do budżetu państwa ma wpłynąć 1 miliard 700 milionów zł. I też podczas tej dyskusji przedstawiciele rządu mówili o programach
związanych z walką z alkoholizmem. Nie będę
tu przedstawiał szczegółowo tych programów,
bo nie były one szczegółowo przedstawione, ale
sygnalizowano, że one będą. Także przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia podawał, że środki są
przeznaczane na cele lecznicze w związku z chorobami alkoholowymi czy wynikającymi z nadużywania palenia. To wszystko było powiedziane
na posiedzeniu komisji, z tym że to były takie
ogólne deklaracje, bo po prostu nawet przy okazji podatku akcyzowego nie bardzo można dyskutować nad tym, jaka część wpływu do budżetu
z tego konkretnego podatku i z takiej podwyżki
będzie przeznaczona na ten czy inny konkretny
wydatek. Możliwe, że w innych komisjach, tych,
które zajmują się problemami społecznymi, można byłoby się tym zajmować. Ale z perspektywy
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych jednak trochę inaczej się na to patrzy. Prawda? Jakie są wpływy
do budżetu państwa z tego tytułu, a jak one są później
rozdysponowywane, to jest decyzja rządu, a później
Sejmu w ustawie budżetowej. Jaka część z tego 1 miliarda 700 milionów zł miałaby być dodatkowo wydana
na walkę z problemami alkoholowymi, nie jesteśmy
w stanie przewidzieć. Co więcej, nawet na tak postawione pytanie przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
nie mówił, że nastąpi wzrost kwoty przeznaczanej na
ten cel, bo mówił ogólnie, że przecież trzeba leczyć
tych ludzi, a więc szpitale w kontraktach itd., itd., pieniądze idą na leczenie osób, które doświadczyły problemów alkoholowych… Więc tak to trzeba…
Ale była także nasza jasna deklaracja, że jeżeli
będzie taka wola po stronie i administracji rządowej,
i partnerów społecznych, to jako Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych jesteśmy gotowi uczestniczyć
w przygotowaniu nowelizacji czy nowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości, bo widzimy, że tak powiem,
bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne, że
obecna ustawa ma wiele słabości, wiele rzeczy można
byłoby inaczej załatwić i w sposób rzeczywisty zapobiegać nadmiernemu spożywaniu alkoholu.
I chcę powiedzieć, że te wzrosty cen alkoholi – na
co zresztą pan marszałek Karczewski zwrócił uwagę,
Panie Senatorze Bierecki – nie będą miały większego
skutku… Według pana marszałka one w sumie będą
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tak niewielkie, że nie będą miały wpływu na to, że
ktoś będzie mniej z tego powodu pił, tylko że będzie
to po prostu taki wpływ do budżetu…
(Rozmowy na sali)
Wniosek jest prosty…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę państwa o…)
Jeszcze raz chcę to powiedzieć: uważamy, że
trzeba ustalić podatek na takim poziomie, jaki
był wynegocjowany ze stroną rządową. Dlatego
propozycja pani marszałek Rotnickiej… Ja nie
jestem jej specjalnym zwolennikiem, ponieważ
uważam, że ten podatek po prostu może wzrosnąć. I że on powinien wzrosnąć w taki sposób,
jak było to uzgodnione. Chodzi o to, żeby po prostu
nie oszukiwać ludzi i tyle.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Karczewski, kolejne pytanie.
Senator
Stanisław K arczewski
Nie, właśnie nie pytanie, Panie Marszałku,
tylko chciałbym w formule ad vocem odnieść się
do wypowiedzi pani senator Rotnickiej, bo mam
takie prawo i chciałbym z tego skorzystać, jeśli
pan marszałek pozwoli.
Pani Senator, jesteśmy zawsze za debatą i dyskusją i, jak pani sobie przypomina, nie ograniczaliśmy jej, i bardzo bym się zdziwił, gdyby pani
senator złożyła w takim momencie wniosek o zamknięcie dyskusji czy przejście do następnego
punktu porządku obrad.
(Głos z sali: Były takie wnioski.)
Każda debata, każda dyskusja, każdy głos
i każde pytanie są ważne, Szanowna Pani Senator.
Ja jestem głęboko przekonany, że… Powiedziałem
przed chwilą, że nie piję i nie palę – i to jest prawda – ale kiedyś piłem i paliłem i te ceny relatywnie były dużo wyższe, dużo wyższe. Jestem więc
gorącym zwolennikiem tego, aby ceny alkoholu i ceny papierosów były wyższe, tak żeby powstrzymać przede wszystkim młodzież przed
paleniem. Nie chodzi, jak pan niefortunnie powiedział, o konsumpcję powszechną, bo nikt nie konsumuje ani papierosów, ani wódki powszechnie,

tylko chodzi nam o to, żeby dzieci i młodzież po
to nie sięgały. I każda złotówka ma w tym przypadku kolosalne znaczenie. A niestety trzeba również wziąć pod uwagę to, że jesteśmy liderami,
jeśli chodzi o spożycie alkoholu na głowę, i każde
działanie, najmniejsze nawet działanie, powinno
być ponadpolitycznie i ponadpartyjnie poparte.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja pragnę pana…
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku…)
Sekundeczkę.
Nie, Panie Senatorze, teraz ja mówię.
Ja chcę zapewnić pana senatora, że my prawa
debaty w tej Izbie będziemy strzegli jak źrenicy
oka. Tak, debata jest istotą naszego parlamentaryzmu i bardzo się cieszę, że właśnie z pana strony te słowa padły. I mogę pana zapewnić, że nikt
z nas nie ma nawet cienia woli, by tę debatę w tej
Izbie tłumić, a odnosimy się z szacunkiem i musimy się odnosić z szacunkiem do każdego z głosów
w tej debacie płynących.
Panie Senatorze, przepraszam…
Pani Senator, jak rozumiem, w trybie ad
vocem?
Senator
Jadwiga Rotnick a
Tak, w trybie repliki.
Szanowny Panie Marszałku, zdarzyło się chyba po raz pierwszy, żebym w ogóle zabierała głos
w takiej sprawie, która moim zdaniem jest wyjątkowo niefortunna. Zarzuca mi pan, że składam
wniosek o przerwanie dyskusji. Nie było takiego
wniosku. Ale proszę sobie przypomnieć praktykę
z minionej kadencji…
(Głos z sali: Senator Martynowski.)
Trzy czy czterokrotnie jeden z pańskich kolegów – nie będę mówiła, który – wnosił o przerwanie dyskusji. I wtedy państwo przerywaliście
tę dyskusję.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Cztery razy dziennie to było…)
(Wesołość na sali)
Ja pamiętam wyraźnie takie sytuacje.
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Teraz dyskutujemy o sprawach, które są moim
zdaniem mało istotne, bo jedyną istotną kwestią
jest to, czy to 3%, czy 10% i nic więcej, a reszta to
jest wychowanie w trzeźwości. I o tym mówił pan
przewodniczący komisji. Myślę też, że to nie jest
komisja wiodąca w przypadku tego zagadnienia,
ale skoro się tego podejmuje, to dobrze, żeby to
było zrobione. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Michał K amiński
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Rozmowy na sali)
Sekundeczkę…
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)
Pan senator Borowski w trybie pytania?
(Senator Marek Borowski: Nie, w kwestii
formalnej.)
W kwestii formalnej? Bardzo proszę, Panie
Senatorze.
Senator
Marek Borowski
Panie Marszałku, chcę tylko przypomnieć, że
mamy jeszcze przed sobą i pytania do przedstawiciela rządu, i dyskusję, w której można te wszystkie argumenty wyłożyć.
Chcę również powiedzieć, że na mocy art. 48
ust. 2 pkt 3 można wnosić o zamknięcie listy
zgłoszonych. Ja jeszcze tego nie proponuję, bo nie
wiem, ilu tam jest, ale na pewno…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Jest jeszcze
1 osoba zgłoszona do zadawania pytań. Tylko
senator…)
No, jest jedna osoba. Ja tylko apeluję po prostu… Nie chcę zgłaszać tego wniosku, ale apeluję
po prostu o to, żeby nie przeciągać, nie zadawać
tych samych pytań i nie dręczyć pana senatora.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję,
Panie Senatorze…)
O to przede wszystkim chodzi. Tak że na razie
się wstrzymam, ale…
Wicemarszałek
Michał K amiński
Dziękuję, Panie Senatorze.
Mimo wszystko ja, dopóki zasiadam na tym
miejscu, będę zawsze starał się o to, aby każdy

miał poczucie, że jeśli chce zabrać głos w debacie,
to może w niej zabrać głos. A ocena merytoryczności, sensu wypowiedzi itd. w dużym stopniu
powinna zależeć od wyborców, a nie od innych
polityków, jak zawsze uważałem.
I kierując się zasadą, którą przed chwilą wygłosiłem, zapraszam do zadania pytania pana senatora Przemysława Błaszczyka.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Senator
Przemysław Błaszczyk
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, dlaczego pan przewodniczący nie chce uwierzyć, że ta nasza inicjatywa
jest związana ze zdrowiem?
(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)
Chciałbym zapytać, czy na posiedzeniu komisji… Już wiemy o tym, że akcyza nie była
podnoszona przez ostatnich 5 lat, ale czy pan
przewodniczący miał taką wiedzę? Chciałbym
także poinformować pana przewodniczącego –
jeśli na tym posiedzeniu komisji nie było takiej
informacji, co potwierdzi pan przewodniczący –
że przez ostatnie 4 lata szara strefa, jeśli chodzi
o branżę tytoniową, spadła z 20% do 10%. A jeśli chodzi o zużycie papierosów, to ich zużycie
wzrosło.
(Senator Leszek Czarnobaj: To do debaty…)
Jeśli chodzi o wpływy do budżetu przez ostatnie 4 lata, to one wzrosły mimo niepodnoszenia akcyzy dzięki temu, że szara strefa została
zmniejszona.
(Rozmowy na sali)
Czy nie jest zasadne… Czy o tym nie było dyskusji na posiedzeniu komisji? I czy nie jest zasadne, aby właśnie w tym momencie podnieść
akcyzę, aby ograniczyć dostęp, jeśli chodzi o branżę tytoniową, jeśli chodzi o branżę alkoholową?
Bo tam była taka sama sytuacja. Branża tytoniowa dziękowała nam, parlamentarzystom Prawa
i Sprawiedliwości, za to, że przez te ostatnie 4 lata
właśnie tak się zachowywaliśmy, bo wcześniej, za
waszych rządów, akcyza była co rok podnoszona,
szara strefa rosła, a wpływy z podatków spadały.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nieprawda.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nieprawda.)
Teraz to się zmieniło. Dlatego my odpowiedzialnie zdecydowaliśmy…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze…)
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…że jest to moment, kiedy trzeba podnieść akcyzę, bo zużycie i tytoniu, i alkoholu wzrasta.
Wicemarszałek
Michał K amiński
Panie Senatorze, dziękuję bardzo.…
(Senator Przemysław Błaszczyk: Proszę odpowiedzieć, Panie Przewodniczący.)
Zaraz udzielę głosu panu senatorowi sprawozdawcy, ale przypomnę: teraz jest czas na zadawanie pytań, który regulamin reguluje jako
minutę dla każdego senatora mającego ochotę
zadać pytanie, a przed nami jest dyskusja w tej
sprawie. I w tej dyskusji, jak państwo zasiadający w tej Izbie dłużej niż ja wiedzą, każdy senator
ma w pierwszej rundzie aż 10 minut, więc będzie
pełna możliwość wypowiedzenia się merytorycznie w tej sprawie, w jakikolwiek sposób państwo
senatorowie zechcą. Jednak teraz jest etap zadawania pytań do senatora sprawozdawcy.
Informuję zresztą, że to było ostatnie pytanie.
I w związku z tym teraz ja zadaję pytanie: czy są
jeszcze jacyś senatorowie, którzy chcą panu senatorowi sprawozdawcy zadać pytanie?
Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym zamykam listę mówców.
Proszę pana senatora o ostateczną odpowiedź.
Senator
K azimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trudno mi
się ustosunkować do wypowiedzi pana senatora. Według mnie to było wewnętrznie sprzeczne,
bo używano sprzecznych argumentów i nie były
one analizowane na posiedzeniu komisji w taki
sposób, jak pan senator to tutaj przedstawił. Tak
więc odpowiedzieć jest trudno, jest to niemożliwe.
(Senator Przemysław Błaszczyk: Czy dyskutowaliście o tym, jakie wpływy miało przez ostatnie 5 lat…)
Wicemarszałek
Michał K amiński
Panie Senatorze, bardzo proszę. Pan senator
miał czas na zadanie pytania, pan senator zadał
pytanie tak, jak pan uznał za stosowne, a pan senator sprawozdawca odpowiedział tak, jak uznał
za stosowne. Rolą marszałka jest zapewnić państwu możliwość wymiany zdań, a nie oceny, czy

są państwo z tej wymiany zadowoleni. To nie jest
moja rola.
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Ogłaszam 3 minuty przerwy, po których przystąpimy do głosowania…
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie…)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie, nie, nie…)
(Głosy z sali: Nie…)
(Głos z sali: Do dyskusji.)
Przepraszam, do głosowania nad wnioskiem
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
punktu obejmującego drugie czytanie projektu
ustawy… Tak?
(Senator Stanisław Karczewski: Nie, nie, ja
bardzo proszę, w tej chwili jest punkt… Proszę
zajrzeć do scenariusza, kto powinien dalej…
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów powinien
zabrać w tym momencie głos i na to czekamy.)
Nie, nie, po…
(Senator Stanisław Karczewski: Pan przerzucił
jedną kartkę dalej.)
Nie, nie, przepraszam, Panie Senatorze, jest
to dla mnie… Panie Marszałku, to jest pierwszy
raz, kiedy prowadzę obrady, dlatego proszę o wyrozumiałość. Niemniej, ponieważ staram się być
rzetelny w tym, co robię…
(Głos z sali: Po tej decyzji będzie przedstawiciel rządu…)
Po tej decyzji – chodzi tu o naszą formalną
decyzję, nad którą głosowanie przeprowadzi, już
nawet bez przerwy, pan senator, pan marszałek
Grodzki – przystąpimy do dalszej części.
(Głos z sali: To nie będzie…)
(Głos z sali: Będą…)
(Rozmowy na sali)
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 22
do godziny 15 minut 24)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Możemy zaczynać?
(Głosy z sali: Tak.)
Przypominam, że po wysłuchaniu wniosku
przedstawionego przez senatora sprawozdawcę
Senat rozstrzyga o przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy z pominięciem pierwszego
czytania.
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Dodam jeszcze – przypomnę głos sprawozdawcy mniejszości – że te 2 ustawy, z punktu
trzeciego i czwartego, są w pewnej koniunkcji.
Przystępujemy zatem do głosowania w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu:
drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz ustawy – Prawo celne.
Kto z państwa senatorów jest za przystąpieniem do drugiego czytania projektu ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 1 – za, 81 – przeciw.
(Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat nie podjął decyzji o przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
ustawy – Prawo celne na obecnym posiedzeniu
i tym samym skierował projekt do rozpatrzenia
w trybie określonym w dziale IX Regulaminu
Senatu.
(Rozmowy na sali)
Proszę się nie niepokoić, czeka nas jeszcze
punkt czwarty.
Jeżel i mogę prosić pa n a m a r sza ł k a
Kamińskiego czy następnego marszałka prowadzącego obrady, panią marszałek MorawskąStanecką, bo mam gości…
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym.
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?
(Rozmowy na sali)
Dziękuję panu ministrowi.
Oddaję prowadzenie obrad pani marszałek
Morawskiej-Staneckiej.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Kontynuujemy posiedzenie.
Proszę…

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, kontynuujemy posiedzenie.
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?
Pan senator Komarnicki. Proszę bardzo, pan
senator Komarnicki.
Senator
Władysław Komarnicki
A gdzie przedstawiciel rządu, przepraszam?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Jest.)
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, odnosząc się do zaproponowanej przez rząd podwyżki akcyzy na poziomie 10% na wyroby alkoholowe oraz tytoniowe,
chciałbym spytać pana ministra, jak państwo zamierzacie przeciwdziałać rozwojowi szarej strefy
– bo tutaj mam poważne obawy – i w jaki sposób
zwiększyć ochronę przed nielegalnym przemytem z innych krajów, gdzie wyroby są tańsze. To
jest moje pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. W jaki sposób rząd – bo na
pewno się do tego przygotował – zamierza pomóc przedsiębiorcom z tej branży, jeżeli ich obroty
spadną? I co z tymi osobami, które z tego powodu
stracą pracę?
I trzecie pytanie. Panie Ministrze, według mojej wiedzy… Być może się mylę, dlatego chciałbym
od razu na początku przeprosić. Dlaczego rząd nie
przeprowadził żadnych konsultacji społecznych
w tej, uważam, bardzo ważnej sprawie?
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Proszę bardzo.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie dotyczyło szarej strefy. Otóż diagnoza związana z tą podwyżką jest
w Ministerstwie Finansów taka, że generalnie
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problem szarej strefy został w ostatnich latach
wyraźnie zredukowany poprzez szereg działań
legislacyjnych, poprzez zmiany organizacyjne,
poprzez to, w jaki sposób funkcjonuje administracja podatkowa, administracja skarbowa.
Widać to chociażby po danych, jeśli chodzi o…
Już w tej debacie czy w pytaniach do pana przewodniczącego powtarzały się pytania dotyczące spadku ilości papierosów przemycanych do
Polski, czyli pochodzących z nielegalnych źródeł.
Rzeczywiście jest taka organizacja, której dane
uznawane są w całej Europie, czyli organizacja
Almares, która bada, w jakiej skali przemycane są
papierosy pochodzące z nielegalnych źródeł, czy
to z przemytu, czy to z nielegalnej produkcji. I ta
niezależna instytucja podaje te dane dla każdego kraju. W przypadku Polski – ostatnie dane są
bodajże z 2018 r. – to jest niewiele więcej niż 10%,
chyba 11%. Tymczasem w roku 2014 było to 20%.
W ostatnich latach mamy do czynienia w przypadku papierosów z istotnym ograniczeniem tego
zjawiska, o połowę tak naprawdę, czyli właśnie ze
spadkiem z 20% do 11% udziału papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł.
W przypadku zaś alkoholu w gruncie rzeczy
walka z szarą strefą to jest przede wszystkim walka z nielegalną produkcją i ze zjawiskiem, jakim
jest alkohol skażony, który pojawia się w Polsce,
a później jest odkażany. I mamy tu do czynienia
z szeregiem działań. Takim być może najważniejszym z nich jest to wspólne europejskie dążenie
do tego, aby walczyć ze skażonym alkoholem, który wjeżdża do Polski. On jest tu wwożony i później na tej bazie pojawiają się w masowej skali
różne produkty alkoholowe. Weźmy chociażby
ten sławny już skażalnik węgierski, który był
niedoskonały, który był łatwo usuwany. No, to
jest inicjatywa ogólnoeuropejska. Z tego względu można by stwierdzić, że problem nielegalnej
produkcji w zakresie alkoholu – takie jest również doświadczenie KAS – zmalał. W związku
z tym szara strefa jest oczywiście, jak przy każdej podwyżce, wyzwaniem, ale obecna diagnoza
jest taka, że ta podwyżka – czy ona będzie 3-procentowa, czy 10-procentowa – nie spowoduje jakiegoś istotnego zwiększenia szarej strefy. Mamy
system SENT, któremu podlega przewóz wszystkich towarów akcyzowych, w związku z tym nie
ma takiego problemu.
Oczywiście pan senator ma rację, że takim
możliwym do zaobserwowania zjawiskiem może
być kupowanie alkoholu z krajów sąsiednich,

gdzie chociażby cena piwa jest mniejsza. Można
oczywiście dyskutować, tu nie ma jakichś przekonujących argumentów. Może zaistnieć problem
zwiększonego popytu, szczególnie na terenach
przygranicznych, ale w gruncie rzeczy, jeżeli popatrzymy na piwo, które jest najczęściej takim
właśnie… Cena piwa rzeczywiście jest mniejsza
w Niemczech czy w Czechach, no ale ta podwyżka,
nawet w przypadku 10%, daje 6 gr, a wydaje się,
że te 6 gr na butelce piwa nie będzie jakąś istotną motywacją do tego, żeby coś zmieniać, żeby
wpływać na konsumpcję. No, jednak jest to za
niski wzrost, żeby opłacało się po prostu jeździć
na jakieś większe odległości. No, pewnie w jakiejś
skali, tak jak pan senator mówi, może być większe
zainteresowanie właśnie tymi alkoholami z krajów zewnętrznych. Wydaje się jednak, że to nie
będzie jakaś wielka skala, ale nie znam niestety
tych liczb.
Jeśli chodzi o pytanie drugie, dotyczące konsultacji społecznych, to rzeczywiście, tak jak omawiane to było na posiedzeniu komisji, projekt
dotyczący podwyższenia akcyzy został zgłoszony wiele miesięcy temu. Wyszliśmy z propozycją
3-procentową i ta propozycja zakładała podwyżkę właśnie w tej skali od 1 stycznia 2020 r. Tutaj
pojawiają się regularnie pytania o to, co się stało,
czemu ministerstwo finansów zaproponowało
podwyżkę w wysokości 10%. Otóż to zostało potraktowane przez Ministerstwo Finansów jako
kontynuacja tej dyskusji o podwyżce, tylko że tu
ta podwyżka wynosi nie 3%, a 10%, z tej racji, że
mamy do czynienia z podmiotami wyspecjalizowanymi, które są przygotowane do takich decyzji. W tym zakresie rzeczywiście – i tu jest pełna
zgoda – konsultacji tego projektu co do podwyżki
w wysokości 10% w sensie formalnym nie było.
Projekt ten został zwolniony z tego obowiązku,
szedł w trybie skróconym – pojawił się na posiedzeniu Rady Ministrów i Rada Ministrów zaakceptowała ten projekt. Wydaje się, że jakby na
obronę w tej sytuacji można stwierdzić, że ta dyskusja o stawce akcyzowej toczyła się wiele miesięcy i przedsiębiorstwa wyrażały swoje poglądy
i opinie, w związku z tym można powiedzieć, że
były przygotowywane do tego, żeby tę podwyżkę…
Były świadome, że taka decyzja zapadnie. W poprzednich latach, gdy zmieniano ustawę akcyzową, także następowało to w ostatnim momencie,
najczęściej w oparciu o ustawę okołobudżetową.
I od razu odpowiem tu na ewentualne pytanie.
Otóż zazwyczaj taka konsultacja wtedy była.
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Chociaż pytanie jest tu takie, czy jest to istotny
problem dla przedsiębiorców. Oczywiście branża
woli podwyżkę w wysokości 3% niż 10%, wiadomo, że to jest lepsze z ich perspektywy, to wynika
z postrzegania ich interesu. Wydaje się jednak, że
10-procentowa podwyżka również jest do zaakceptowania. Ale oczywiście dyskutowane było to,
o czym mówił pan przewodniczący Kleina, czyli
kwestia faktu, że te konsultacje nie miały miejsca.
Pytanie drugie – tu jeszcze wrócę do tego tematu – dotyczące przedsiębiorstw. Liczymy na
to, że reakcja tych przedsiębiorstw będzie taka,
że przedsiębiorstwa… Tzn. że podwyżka akcyzy
nie uderzy w przedsiębiorstwa, a jeśli już, to skłoni je do poszukiwania rynków zbytu za granicą,
do eksportu swoich towarów. Polskie towary na
rynku alkoholu są dosyć dobrze rozpoznawane,
konkurują z towarami z krajów sąsiednich, mają
wysoką jakość. Ponadto są jakby naturalne zjawiska ekonomiczne, które spowodują, że podwyżka
nie powinna jakoś negatywnie uderzać w te firmy. Widzimy tak naprawdę, że same zachowania konsumenckie – odchodzenie od papierosów,
ale też przechodzenie na inne produkty, rosnąca
popularność innych produktów, np. e-papierosów i produktów nowatorskich, także w zakresie
alkoholu – wpływają na zmianę struktury konsumpcji. To też jest ogromne wyzwanie dla firm,
które produkują papierosy i alkohol, czyli towary akcyzowe. I wydaje się, że ta coroczna zmiana
struktury konsumpcji ma większy wpływ – bo to
jest jakaś taka presja, żeby producenci dostosowywali się do tych zmian konsumpcji – niż sam ten
pojedynczy przykład 10-procentowej podwyżki.
Generalnie konsumenci… W przypadku papierosów dobrze widać, że spadek popularności papierosów mocno rzutuje na branżę papierosową
w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów papierosów, jest również wielu rolników uprawiających tytoń, i mamy świadomość,
że jest to…. Ale warto też pamiętać, że ogromna większość produktów wyprodukowanych
w Polsce trafia na eksport. Tak więc naprawdę
jest to, wobec tej ogromnej skali, produkcja na
eksport, a w tym względzie to, co możemy zrobić,
to jest takie działanie z punktu widzenia regulacyjnego – i to chociażby było robione w ramach
prac nad mechanizmem Track & Trace – żeby
to uprościć i ułatwić, a więc żeby przedsiębiorcy
nie mieli tutaj żadnych turbulencji. Bo wiemy, że
tak naprawdę często chodzi o polski tytoń, który
jest produkowany na eksport, i nie ma powodu,

żeby w jakiś sposób nie wspierać tych istniejących
miejsc pracy. Tak więc pełna zgoda, że to jest niezmiernie ważne. Dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo, jednak namawiam Panie Ministrze, żeby nie
pomijać tych konsultacji społecznych.)
Rozumiem, oczywiście,
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Przypomnę, Panie Senatorze, że to ja prowadzę to posiedzenie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie pytania panią senator Beatę
Małecką-Liberę.
Senator
Beata Małeck a-Libera
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Ja zapisałam
się do debaty i będę jeszcze pogłębiała to swoje
zapytanie. Bo my tak naprawdę, mówiąc o akcyzie na alkohol i papierosy, powinniśmy mówić
o zdrowiu.
(Senator Grzegorz Bierecki: Brawo! Brawo!)
I to powinno być tematem wiodącym tej debaty, a nie to, czy ma być 3%, czy 10%, i to, w jaki
sposób do tego dochodzimy. Ale korzystając
z obecności pana ministra, chciałabym zadać
krótkie pytanie.
Ja wiem, że w Radzie Ministrów – jest
to program rządowy, więc są uzgodnienia –
Ministerstwo Zdrowia zapewne zaopiniowało ten projekt pozytywnie. Chciałabym jednak
dopytać, czy minister zdrowia przedstawiał na
posiedzeniu Rady Ministrów konkretne rozwiązania, konkretne propozycje, czy też zadowolił się
tylko faktem, że te pieniądze pójdą na zdrowie.
Ja osobiście mam wątpliwości co do tego, czy na
pewno tak będzie, ponieważ zapis dotyczący akcyzy papierosowej i alkoholowej jest taki, że 0,5%
i 1% z tych akcyz ma być kierowane na profilaktykę, a jak dotychczas realizacja tego nie przebiega
w taki sposób, w jaki to jest zapisane w ustawie.
Dlatego chciałabym zapytać, czy padły jakieś
konkretne propozycje ze strony ministra dotyczące tego, na jakie projekty pójdą te pieniądze.
Dziękuję.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Proszę, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Dziękuję bardzo.
Otóż od razu odpowiadam, że nic nie wiem
i też nie słyszałem o tym – być może jest tak, że
był jakiś element dyskusji na posiedzeniu Rady
Ministrów, na którym był minister Kościński,
tak mi się wydaje – żeby dyskusja dotyczyła jakichś konkretnych programów. Warto pamiętać,
że tak jak tutaj miała miejsce dyskusja, czy te
środki z akcyzy… Ustawa rzeczywiście prowadzi
do tego, że dochody budżetu państwa w zakresie podatku akcyzowego wzrosną, i rzeczywiście
trudno nie uznać tego za fakt. Jest tak, że najważniejszym budżetowym wyzwaniem, przed
którym każdorazowo stoi budżet, są rosnące wydatki na zdrowie w związku z tym, że obowiązuje tzw. ustawa 6-procentowa, czyli mówiąca,
że co roku nie tylko konkretny procent PKB ma
trafić na zdrowie, ale również że ten procent rośnie. Teraz przekraczamy ponad 5%, będzie to
6%. I w związku z tym jakby taką największą
presją na budżet państwa jest właśnie konieczność sfinansowania tych wszystkich wydatków
rosnących bardziej niż pozostałe w ramach budżetu państwa. Ale to jest słuszny cel. Mam wrażenie, że jeżeli przeanalizujemy różne polityki
społeczne, to zobaczymy, że te wydatki na zdrowie są taką, można powiedzieć, najlepszą inwestycją, o której warto pamiętać, bo Polacy uznają
właśnie zdrowie za istotny element. I rzeczywiście podniesienie podatku akcyzowego, podniesienie stawek akcyzy na tytoń i alkohol ma
efekt budżetowy, a ta presja budżetowa ze strony rosnących wydatków na zdrowie obiektywnie istnieje. I z tej perspektywy odpowiedzią na
pytanie, jaka presja budżetowa w największym
stopniu skłania do poszukiwania nowych dochodów, jest właśnie ta presja wynikająca z poszukiwania pokrycia wydatków na zdrowie, które są
potrzebne, co do tego nie ma wątpliwości.
Można powiedzieć… Czyli jakby tak konkretnie odpowiadając na pytanie pani senator,
powiem, że tych programów nie ma… tzn. nie

zostały zaprezentowane. Ale jak rozumiem, gdyby tutaj pojawił się przedstawiciel Ministerstwa
Zdrowia, pewnie od razu by mówił o rosnących
wydatkach na zdrowie we wszystkich obszarach,
również w kardiologii, w obszarze chorób serca,
również w obszarze tych chorób, które są konsekwencjami palenia papierosów oraz picia alkoholu, i o wzroście wydatków w profilaktyce. Ale
jeśli chodzi konkretnie o tę dyskusję, to nie mam
takiej informacji, żeby, że tak powiem, te dodatkowe dochody miały trafić do jakiejś konkretnej przegródki w ramach budżetu Ministerstwa
Zdrowia czy NFZ.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Artura Dunina.
Senator
Artur Dunin
Pani Marszałek, bardzo serdecznie dziękuję.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tak jak za pomocą wcześniejszej zmiany ustawy o Funduszu
Solidarnościowym, tak samo i za pomocą tej
ustawy po prostu próbujecie łatać dziurę budżetową. Nie oszukujmy się, to nie jest związane
z tym, aby Polacy byli zdrowsi, tylko po prostu
budżet wam się nie spina. Ale ja mam pytanie.
To, że kłamiecie na każdym kroku… Najlepszym
dowodem jest to, że wasze rozmowy z branżą,
z przedsiębiorcami dotyczyły 3-procentowego
wzrostu akcyzy, ale zmieniliście zdanie i jest
10%. To, że nie mówicie nic, że tak naprawdę
wzrost dotyczący tytoniu… Bo oprócz tego, że
podwyższacie akcyzę, co roku w stosunku do
poprzedniego roku za jedną sztukę papierosa…
też jest podnoszona cena tytoniu… Mam jedno
pytanie, bardzo ważne i chciałbym, żeby padła
odpowiedź: czy, a jeśli tak, to kiedy, będziecie
wprowadzać kolejną podwyżkę akcyzy?
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Jeśli chodzi o pytanie o kolejną podwyżkę
akcyzy, odpowiem, że nie ma takiej decyzji. Jak
rozumiem, logika, która uzasadniała podwyżkę w wysokości 10% czy wcześniej w wysokości
3%… Analizy wskazywały na to, że ceny alkoholu
i tytoniu w relacji do pozostałych cen, ale również
w relacji do dochodów są na tyle niskie, że istnieje możliwość podwyższenia stawki na te towary
akcyzowe tak, aby wzrosły dochody z podatku akcyzowego, które następnie zostaną przekazane
przede wszystkim na pokrycie rosnących wydatków na zdrowie. I pod tym względem, można powiedzieć, naturalne – o ile rozumiem słowa pana
senatora – jest to, że rosnące wydatki na zdrowie
oznaczają, że należy poszukiwać źródeł pokrycia
tych wydatków, a to z takiej racji, że to jest… Jak
sobie popatrzymy na strukturę wydatków w kolejnych latach, to okaże się, że oczywiście oprócz
2% na armię… że tak naprawdę, jeśli chodzi o rosnący, indeksowany, można powiedzieć, wskaźnik, wydatki na zdrowie są najbardziej rosnącymi
wydatkami i motywatorem do poszukiwania
środków. Oczywiście oprócz tego w każdym okresie, w każdym roku są decyzje polityczne dotyczące pewnych priorytetów, ale można powiedzieć,
że systemowo to zdrowie jest takim obszarem,
w którym istnieje presja. Pytanie jest takie: kiedy nastąpi jakaś decyzja o podwyższeniu stawek
akcyzowych? To trudno przewidywać. Tak naprawdę podejrzewam i rozumiem, że racjonalne
ze strony Ministerstwa Finansów będzie przekonanie o tym, że należy sprawdzić, w jaki sposób
funkcjonuje ta podwyżka w wysokości 10%. Ona
jest dosyć wysoka w stosunku do pierwotnych założeń, tych 3%. Te propozycje z wiosny, o których
była mowa, dotyczące 3%, zakładały oprócz tych
3% indeksację wynikającą z inflacji. W związku
z tym można powiedzieć, że te 10% trochę konsumuje tę indeksację projektowaną na kolejne
lata. Raczej mało prawdopodobne jest, żeby, że
tak powiem, ktokolwiek był na tyle odważny,
żeby podjąć decyzję o następnej podwyżce akcyzy bez dokładnej analizy konsekwencji podwyżki
10-procentowej.
Myślę, że istotne jest to, i to jest efekt konsultacji z branżą, że tak naprawdę dla branży
akcyzowej ważna jest mapa drogowa, to, żeby
przedyskutować te decyzje w horyzoncie kilku

lat. Ze strony Ministerstwa Finansów rzeczywiście jest głębokie zrozumienie, że to jest racja.
Przyjmujemy krytykę, że brak konsultacji to nie
jest właściwe zachowanie ze strony władzy publicznej. Rekomendacja związana z tym, żeby następnym razem jednak nie tylko przedyskutować
to w konsultacjach, ale zaproponować jakąś wieloletnią perspektywę, tak żeby jeśli nawet będą
podwyżki co roku, było to w jakimś horyzoncie
przedyskutowane, byłaby najbardziej rozsądnym
rozwiązaniem, dla którego, mam wrażenie, jest
w Ministerstwie Finansów zrozumienie. A wtedy, można powiedzieć, będzie zrozumienie tego,
co może się stać w kolejnych latach, czyli tak naprawdę rzetelna dyskusja z branżą dotycząca
wieloletniej perspektywy. Jeżeli branża jest w stanie zrozumieć i zaakceptować jakąś inną formę
decyzji, to wydaje się, że może to być przyjęte
pozytywnie, bo w gruncie rzeczy właśnie ten wieloletni horyzont jest chyba najbardziej bezpieczny
z punktu widzenia firm. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo pana senatora Pawła Arndta.
Senator
Paweł Arndt
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, do zadania tego pytania właściwie skłoniły mnie wypowiedzi pana marszałka Karczewskiego, który trochę bagatelizował
wzrost tej akcyzy. Ja chciałbym, żeby pan minister przypomniał, jaka kwota wpłynie do budżetu
z tytułu wzrostu tej akcyzy i jaka kwota wpłynęłaby, gdyby ta stawka rzeczywiście wynosiła nie
10%, tylko 3%.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
To jest pytanie o wielkość. Aktualna ocena
skutków regulacji zakłada, że trafi do budżetu niewiele mniej niż 1 miliard 700 milionów
zł. To jest 1 miliard 700 milionów zł w ramach
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podwyżki akcyzy o 10%. W przypadku analiz
dotyczących podwyżki w wysokości 3% ta liczba
wynosiła 1 miliard 150 milionów. Czyli różnica
między 1 miliard 700 a 1 miliard 150 to jest ok.
550 milionów zł. Wynika to – warto o tym pamiętać – z wprowadzenia nowego elementu, jakim
jest elastyczność. To znaczy, że w ramach danych dla podwyżki 3-procentowej wprowadzono założenie, że nie nastąpi efekt taki, nazwijmy
to, drugiej rundy, czyli że ktoś zrezygnuje z palenia papierosów i picia alkoholu. Wszyscy, którzy… Tyle, ile jest sprzedawanych papierosów i ile
jest sprzedawanego alkoholu… Ceny wzrosną pod
wpływem podwyżki akcyzy, a w dalszym ciągu
będzie konsumpcja. Zaś w przypadku podwyżki
10-procentowej OSR zakłada pewną elastyczność,
bazując na takiej behawioralnej analizie, że każdy… Jeżeli mamy podwyżkę cen o 1%, to w przypadku chociażby papierosów elastyczność wynosi
bodajże minus 0,6, czyli o 0,6% spadnie konsumpcja. To jest o 1% wyższa cena i o 0,6% mniejsza
konsumpcja…
(Głos z sali: Szara strefa.)
…wynikająca z rezygnacji, z rzucenia palenia
papierosów.
To znaczy tutaj nie zakładamy szarej strefy,
tylko zakładamy, że rosnące ceny będą motywatorem do rzucenia palenia papierosów. Tutaj nie
ma efektów szarej strefy. Jeżeli zatem ktoś wierzy czy zakłada, że będzie efekt szarej strefy, to
może jeszcze dodatkowo podwyższyć, można powiedzieć, ten wskaźnik.
W przypadku piwa jest to minus 2,4. 1-procentowe podniesienie ceny piwa powoduje spadek konsumpcji o 2,4%. Czyli jest to, można by
powiedzieć, większy spadek. W związku z tym
zakładany efekt podwyżki akcyzy przy piwie jest
słaby, jeśli chodzi o wzrost dochodów, bo to jest
na granicy wzrostu. Ale my pod tym względem
uznajemy, że warto, żeby stawki akcyzowe były
w pewnej proporcji i żeby nie było preferencji dla
jakiejś z tych branż. W przypadku spirytusu ta
elastyczność wynosi minus 0,07. Czyli, że wzrost
ceny o 1% spowoduje spadek spożycia alkoholu
40-procentowego o 0,07%.
I z tego powodu nie jest zachowana taka
proporcja, że jeśli przy 3% jest 1 miliard 100,
to w takim razie przy 10% powinno być ponad
3 razy więcej. W związku z tym tutaj jest dosyć…
Elastyczność powoduje, że zamiast większej sumy
jest efekt uciekania od konsumpcji papierosów
i alkoholu.

I to też wynikało z takiego przeświadczenia – to tak w ramach ostatniej refleksji nad tą
podwyżką 10-procentową – że walor zdrowotny również ma miejsce, w takim znaczeniu, że
jeżeli wierzymy, że podwyżka akcyzy w jakimś
sensie powoduje rzucanie palenia papierosów
i właśnie rezygnację z picia alkoholu, to w takim
razie powinniśmy te elastyczności wprowadzić
do kalkulacji dochodów i rzeczywiście założyć, że
w jakimś sensie te dochody nie będą aż tak wysokie, jak pierwotnie założyliśmy. I dlatego nie ma
tej proporcji, ten 1 miliard 150 to jest kwota o jakieś 50% większa… Efekt 10-procentowego wzrostu… To byłoby mniej więcej o 50% więcej. Czyli
podwyżka akcyzy o 10% daje mniej więcej 4,5, jeśli
chodzi o wzrost akcyzy bez elastyczności. Mniej
więcej tak to w uproszczeniu wygląda przy tych
proporcjach. A więc efekt elastyczności jest całkiem spory. Ale generalnie 1 miliard 700 trafi finalnie do budżetu państwa.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora Jerzego Wcisłę o zadanie pytania.
Senator
Jerzy Wcisła
Panie Ministrze, na jedno z pytań, które chciałem zadać, w zasadzie pan odpowiedział. Chodziło
o skutki podniesienia akcyzy dla naszego rynku i udziału w tym rynku alkoholi z importu.
Powiedział pan, że się panu wydaje, że nie będzie
tych skutków. Ja jednak bym wolał, żeby rządowi nic się nie wydawało, aby rząd badał te sprawy i umiał odpowiedzieć na takie pytania, tym
bardziej że teraz, gdy mówi pan o skutkach finansowych wzrostu akcyzy, mówi pan o tym, że
podniesienie akcyzy nie spowoduje wzrostu dochodu z tytułu zwiększonego podatku o wyliczaną kwotę, tylko o pewien wskaźnik pomniejszony
o sprzedaż produktu, który jest objęty akcyzą.
W tym momencie wracam do pytania. Rząd
pewnie znowu nie zbadał tego, czy jeżeli alkohole objęte akcyzą będą sprzedawane w mniejszej
ilości… To nie będzie tak, że będzie mniej sprzedawanego alkoholu, tylko tak, że będzie wzrost

2. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 grudnia 2019 r.

60
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

sprzedaży alkoholu importowanego, np. piwa
z krajów sąsiednich, i tzw. małpek, których cena
zrówna się z ceną piwa. I to jest kolejne zagrożenie. Skoro mówimy o tym, co się komu wydaje,
to powiem, że wielu środowiskom się wydaje, że
jeżeli młodzi ludzie będą wybierali małpki z alkoholem wysokoprocentowym, to zagrożenie
uzależnieniami wzrośnie bardziej niż w sytuacji, gdyby pili piwo. Czy rząd analizował to, co
się różnym środowiskom wydaje, że taką decyzją wpływa na zwiększenie zagrożenia uzależnieniem od alkoholu?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Warto pamiętać jedną rzecz. Jeżeli ktoś przywozi legalnie piwo, wyrób spirytusowy, wino
z zagranicy – załóżmy, że jest to wino włoskie,
wódka niemiecka i piwo czeskie – i sprzedaje to
w legalny sposób w Polsce… Niezależnie od tego,
czy sprzedaje się produkt polski, czy zagraniczny, podlega się stawce akcyzy polskiej. W związku
z tym to, czego dotyczy pytanie, słuszne pytanie,
to jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia z zakupem produktu za granicą i wwożeniem tego
towaru do Polski celem konsumpcji… Rozumiem,
że jest to towar bez polskich znaków akcyzy. Tak?
W takim znaczeniu bez polskich znaków akcyzy…
Czy wwieziony w nielegalny sposób, czy po prostu przywieziony przez kogoś, kto mieszka przy
granicy polsko-czeskiej albo polsko-niemieckiej
i jedzie, powiedzmy, w weekend zrobić zakupy na
imprezę w niemieckim supermarkecie albo w czeskim supermarkecie. Informacje, które mamy…
Tak jak mówi pan senator, jak mówiłem wcześniej, nie mamy dokładnych danych. Diagnoza
Krajowej Administracji Skarbowej jest taka, że
nie obserwujemy ogromnych ilości produktów alkoholowych czy papierosów kupowanych w ten
sposób, np. gdzieś w Czechach, i przywożonych
do Polski. To nie następuje. W przypadku cen
piwa… One może nie są drastycznie niższe, ale
rzeczywiście ceny w Czechach czy w Niemczech
są mniejsze i w tym przypadku mogłoby to następować. Na razie jedna Krajowa Administracja
Skarbowa nie widzi, żeby to był jakiś wyraźny
trend. Z tego powodu te 6 gr na piwie… Powtórzę:
wydaje się, że to nie będzie efektem, który spowoduje zmianę. Oczywiście, pełna racja, dobrze by

było przeprowadzić dodatkowe analizy. W związku z tym Krajowa Administracja Skarbowa… To
znaczy to, co możemy zrobić, to poprosić KAS o to,
żeby oni jeszcze raz przeanalizowali tę kwestię
związaną z przewożeniem alkoholu z zagranicy
do Polski, bazując właśnie na tego typu zjawiskach, o których była mowa.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Bardzo dziękuję.
Proszę panią senator Jolantę Hibner o zadanie pytania.
Senator
Jolanta Hibner
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, prezentowana przez pana
argumentacja przedstawia fantastyczną wizję,
szczytny cel polegający na tym, że my będziemy
w ten sposób walczyć z alkoholizmem. Ja chciałabym w takim razie zapytać, dlaczego ta kwota… Jeżeli ta kwota ma wpłynąć do Ministerstwa
Zdrowia, to dlaczego ona nie jest przeznaczana
na programy, które już istnieją, np. programy
związane z wychodzeniem z choroby alkoholowej, programy dotyczące chorób płuc w przypadku tytoniu czy innych używek? Dlaczego my nie
staramy się ukierunkować tych pieniędzy na
określone cele do realizacji, tylko one mają się
rozpływać w całości budżetu? I jeszcze na dodatek nie jest powiedziane, że wpływy budżetowe z tej akcyzy będą przeznaczane akurat na
służbę zdrowia. To nie jest dokładnie wskazane, tu tylko mówi się, że służba zdrowia właściwie będzie miała teraz zwiększone dochody,
bo do 6% będziemy dobijać, ale nie jest wskazane dokładnie, że te pieniądze właśnie na ten cel
pójdą. Dlaczego, skoro taki szczytny cel jest tu
przedstawiany?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Przede wszystkim jest tak, że ogólne zasady
finansów publicznych bazują na tym, że skoro
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mamy gospodarkę budżetową, to nie… Ustawa
o finansach publicznych zwalcza mechanizm,
w którym konkretne dochody przypisywane są
do konkretnych wydatków. No i to jest ta podstawowa zasada, która z punktu widzenia… Można
powiedzieć, że w tym przypadku jest to negatywny aspekt, ale generalnie z punktu widzenia
zarządzania finansami publicznymi ma to pewien sens. Zakładamy racjonalnie, że politycy,
dostając możliwość podejmowania decyzji budżetowych, w sposób kompetentny podejmują
decyzje co do tego, żeby te środki przeznaczać
na najważniejsze ze społecznego punktu widzenia cele. Ja rozumiem to pytanie, Pani Senator,
ale tylko tyle mogę odpowiedzieć, że tak naprawdę decyzja o tym, na co minister zdrowia
wyda te środki w ramach swojej puli – czy na
profilaktykę, czy na choroby serca, czy na podstawową opiekę zdrowotną – należy tylko do niego i, jak rozumiem, do ludzi, którzy zarządzają
Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku
z tym można powiedzieć, że te decyzje zapadają w tamtym miejscu. Ta pula pieniędzy jest
określona w ramach tej ustawy, w ramach tych
6% i tych przewidywanych wzrostów, ale to tak
naprawdę każdy minister zdrowia podejmuje
decyzje i sam decyduje, co jest najważniejsze.
Oczywiście, jak rozumiem, w ramach dyskusji
nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020
będzie też toczyła się dyskusja w parlamencie,
w Sejmie i w Senacie – dyskusja o tym, jakie
minister zdrowia otrzymał w budżecie na rok
2020 dodatkowe środki. I w odniesieniu do tych
dodatkowych środków, jak rozumiem, będzie
musiał wytłumaczyć się z tego, ile poszło na te
cele związane z profilaktyką, z walką z uzależnieniami, a ile na inne kwestie, szczególnie że
generalnie widać wyraźny wzrost wydatków na
zdrowie. No, w związku z tym myślę, że to jest
też okazja do tego, żeby… Nie chcę się uchylać, ale
tak naprawdę mam wrażenie, że lepiej, bardziej
kompetentnie odpowie na to pytanie przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, gdy będzie się toczyć dyskusja o tym, jak rozkładają się te rosnące
wydatki na zdrowie.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator
Jerzy Czerwiński
Pani Marsza łek! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze! W projekcie pierwotnym nie była
zmieniana stawka akcyzy na płyn do papierosów
elektronicznych. W druku definitywnym, w ustawie, jest taka zmiana, ale jednocześnie funkcjonuje art. 2 ustawy z grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym, który do 1 lipca
roku przyszłego narzuca stawkę zerową na wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych. Czy wobec tego te nowe stawki, które my
teraz rozpatrujemy, będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., czy od 1 lipca? Bo jeśli od 1 lipca, to
trzeba by było usunąć art. 2 z tej ustawy. Jaki jest
cel ministerstwa, jakie są zamierzenia?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Cel jest taki, że opodatkowanie i produktów
nowatorskich, i e-papierosów zgodnie z przedłużeniem tego okresu wdrażania się w system akcyzowy, a właściwie tych zabezpieczeń… znaczy
kwestii związanych z regulacjami akcyzowymi
minie dopiero 1 lipca. Tak naprawdę opodatkowanie tych towarów będzie miało miejsce 1 lipca, ale już teraz ta ustawa podnosi o 5% zarówno
w przypadku produktów nowatorskich, jak i e-papierosów stawkę akcyzy, w analogiczny sposób jak w przypadku tradycyjnych papierosów.
Zatem obowiązywanie od 1 lipca, stawka akcyzy
– wzrost o 5% w odniesieniu do wszystkich produktów, czyli papierosów, e-papierosów i produktów nowatorskich.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Pani senator Ewa Matecka.
Senator
Ewa Mateck a
Panie Ministrze, głęboko chcę wierzyć w to, że
proponowana przez was podwyżka podatku akcyzowego będzie przeznaczona na zmniejszenie
spożycia alkoholu i innych używek. Jeżeli tak, to
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rozumiem, że na ochronę naszego zdrowia i walkę z uzależnieniami. Proszę powiedzieć, jaka w tej
chwili jest struktura podziału dochodów z podatku akcyzowego i jaka będzie po tej podwyżce.
Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba: Przepraszam, chciałem tylko dopytać, czy chodzi o wydatki w tym zakresie na zdrowie, czy jest to pytanie o strukturę podziału.)
Nie, nie tylko na zdrowie. Jaka jest struktura podziału dochodów z podatku akcyzowego?
My sami wywnioskujemy, ile środków jest przeznaczanych na zdrowie i walkę z uzależnieniami. Jaka sytuacja jest w tej chwili i jaka będzie po
proponowanej podwyżce?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Jeśli chodzi o to pytanie, to mogę powiedzieć
tyle, że dochody z akcyzy trafiają bezpośrednio
do budżetu państwa. I w tym sensie to, o co możemy… Proponuję odpowiedź na piśmie, bo możemy zapytać ministra zdrowia, ile środków wydaje
na zadania związane z profilaktyką, ze zwalczaniem uzależnień, żeby pokazać te wydatki, które
są w roku 2019, i możemy poszukać ich w projekcie ustawy budżetowej, jeśli się znajdzie, na rok
2020. Nie mam, niestety, przy sobie tych danych,
więc proponuję, jeżeli pani senator na to pozwoli,
żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie na piśmie.
(Senator Ewa Matecka: Tak, bardzo proszę, żeby
ta odpowiedź była na piśmie. Jakie są dochody,
jaka jest struktura podziału i jaka będzie po ewentualnie wprowadzonej podwyżce?)
Jasne. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Pa n ma rsza łek, pa n senator Bogda n
Borusewicz.
Proszę bardzo.
Senator
Bogdan Borusewicz
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Proszę mi
powiedzieć, czy ta akcyza na alkohol jest związana z objętościami tego alkoholu w sprzedaży

detalicznej, czy nie, czy jest dla wszystkich taka
sama.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Jest niezwiązana, 1 g alkoholu ma konkretną
stawkę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Aha, 1 g, czyli
w przypadku pół litra i małpki akcyza jest taka
sama. Dziękuję bardzo.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Można różnicować…)
W zależności… Przepraszam, Pani Marszałek,
jeszcze uzupełnię odpowiedź na pytanie pana
marszałka.
Akcyza bazuje na tzw. hektolitrze alkoholu etylowego 100-procentowego. I tak naprawdę, skoro
w małpce – wiadomo – jest inna ilość alkoholu etylowego w związku nie z procentem, tylko
z objętością, to i akcyza oczywiście jest mniejsza,
proporcjonalnie do tego, że jest to butelka ćwierćlitrowa, a nie półlitrowa. Ale generalnie stawka
akcyzy bazuje tylko i wyłącznie na czystym alkoholu, zależy od tego, ile jest tego czystego alkoholu.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę panią senator Danutę Jazłowiecką.
Senator
Danuta Jazłowieck a
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja chciałabym zapytać o skutki ekonomiczne i społeczne wzrostu akcyzy. Otóż
ciekawa jestem, czy państwo analizowaliście, jakie skutki wzrost tej akcyzy przyniesie dla firm
i dla pracowników tych firm.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
W trakcie dyskusji w ramach konsultacji społecznych, gdy dyskutowano nad tą 3-procentową
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podwyżką akcyzy… Na tym etapie rezultat wzrostu akcyzy związany z firmami i z tym, jakie będą
konsekwencje dla firm, był przedstawiany przez
przedsiębiorstwa w taki sposób, że one mają świadomość potencjalnego ryzyka z tym związanego,
przede wszystkim związanego z odejściem od
konsumpcji. Warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy podejmujemy decyzję o wzroście cen towarów
akcyzowych – no, wiadomo – pojawia się kilka
sprzecznych ze sobą celów.
Z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją,
w której wzrost akcyzy powoduje wzrost cen towarów i jednocześnie sprawia, że osoby palące
papierosy są bardziej skłonne do rzucenia papierosów, a pijące alkohol są skłonne do rezygnacji
z picia alkoholu. Mamy dodatkowe informacje
– i to były argumenty w ramach tych konsultacji, argumenty ze strony PARPA – że tak naprawdę tendencja do rzucania, rezygnacji dotyczy
w większym stopniu osób młodych, że jak ktoś
już konsumuje alkohol lub pali papierosy kilkanaście lat albo dłużej, to raczej te ceny w mniejszym
stopniu wpływają na jego decyzję. Zazwyczaj właśnie ceny to czynnik, który wpływa na decyzję
osób młodych zaczynających palić albo zaczynających pić alkohol. W związku z tym PARPA,
czyli Polska Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, była zwolennikiem podnoszenia
cen towarów akcyzowych z tego powodu, że to –
jej zdaniem – właśnie najsilniej zniechęca młode
osoby do tego, żeby korzystały z papierosów i alkoholu, wchodząc w dorosłe życie. I to był głos,
można powiedzieć, zwolenników podnoszenia
cen, a właściwie akcyzy i w związku z tym cen.
Z drugiej strony oczywiście jest aspekt budżetowy, o którym tutaj mowa. Podniesienie akcyzy to więcej dochodów do budżetu, które budżet
może przeznaczać oczywiście na różne cele, a jeśli
chce, to może je przeznaczyć właśnie na zdrowie.
Trzeci element to element, o którym mówi
pani senator, czyli sprawa związana z tym, że
kiedy spada konsumpcja towarów akcyzowych,
papierosów lub alkoholu, to oczywiście producenci papierosów lub alkoholu mają się gorzej, bo
zmniejsza się ich rynek zbytu. I oczywiście to też
bierzemy pod uwagę, tylko że, można powiedzieć,
widać dziś, że ta branża doświadczona jest wieloma innymi sytuacjami, jakimi są np. zmiana zachowań konsumenckich, bardziej prozdrowotny
styl życia. Tradycyjne papierosy konkurują z e-papierosami i nowatorskimi produktami, jest
zmiana struktury, jest odejście od… Jeśli chodzi

o wina importowane, wina owocowe, piwo, wódkę… W związku z tym można powiedzieć, że te
branże, te firmy już dziś podlegają wielu rynkowym zmianom, które powodują, że jedne firmy
idą w górę, drugie idą w dół – cydr zaczyna konkurować, zdobywać rynek zbytu, wielkie browary tracą swoją pozycję, bo pojawiają się browary
tzw. rzemieślnicze. W związku z tym analizujemy
tę sytuację, ale nie mamy żadnych recept, bo tak
naprawdę te czynniki rynkowe są na tyle silne,
że to one będą rzutowały na przyszłość sprzedaży
i firm, które produkują tytoń i alkohol.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Pani Marszałek…)
Tak, Pani Senator?
Proszę bardzo.
Senator
Danuta Jazłowieck a
Panie Ministrze, nie odpowiedział pan na moje
pytanie. Powiedział pan o bardzo wielu istotnych
kwestiach, ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. A odpowiadając na nie, zwrócił pan uwagę
na duże ryzyko, na które firmy produkujące alkohole i tytoń są narażone. Mnie bardziej chodziło o to, by odpowiedział mi pan na pytanie, czy
rząd analizował, jakie mogą być skutki społeczne dla pracowników pracujących w tych firmach.
Czy właśnie, jak pan powiedział, gdy zmieni się
struktura sprzedaży, to wpłynie to na zwalnianie pracowników czy na wynagrodzenia tych pracowników? Chodziło mi o taką odpowiedź.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Odpowiem tak bezpośrednio: w ocenie skutków regulacji jest część dotycząca wpływu na
przedsiębiorców, na przedsiębiorstwa i w efekcie
właśnie na ludzi tam pracujących… Generalnie ta
analiza została przeprowadzona i wynik analizy
jest taki, że te efekty nie są jakieś wyraźne, istotne, są raczej pomijalne.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
To wszystko? Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator
Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.
Senator
Agnieszk a Kołacz-Leszczyńsk a
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie, taką
wątpliwość. Pan minister zapewnia nas, że te
pieniądze będą przeznaczone na ochronę naszego zdrowia i życia. Zapewnia nas pan o tym. Ale
nie wiem, czy pan wie, że chwilę temu była omawiana ustawa, rodzaj umowy, którą rząd zawarł
z osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami i obiecał, że fundusz, który stworzyliście,
będzie przeznaczony tylko dla nich, nigdy nikt im
tych pieniędzy nie zabierze ani ich od nich nie
pożyczy. Nawet z takiej umowy się państwo nie
wywiązaliście. Zlikwidowaliście to w sposób…
Rozdrobniliście ten fundusz.
Dlatego moje pytanie brzmi: dlaczego…
Chcieliśmy prosić o zapewnienie, ale tego zapewnienia nie ma, a nawet w drugim czytaniu, na posiedzeniu Sejmu odrzuciliście państwo poprawkę,
która mówiła o tym, żeby te środki były przeznaczone na finansowanie Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dlaczego
nawet w ten sposób nie potraficie nam państwo
dać pewności, że te pieniądze rzeczywiście będą
tak kierunkowane i będą szły na ochronę naszego
zdrowia i życia? Dziękuję.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
To, że ta poprawka została odrzucona, wynika
właśnie z faktu, że budżet państwa jest… Zasada
gospodarki budżetowej według ustawy o finansach publicznych jest właśnie taka, że nie przypisuje się konkretnym dochodom konkretnych
wydatków, czyli nie można powiedzieć, że jeżeli
są jakieś środki z jakiegoś podatku, to one są przypisane do… To jest sprzeczne z ustawą o finansach publicznych. Niezależnie od tego zakładamy,
można powiedzieć, że rząd proponujący budżet
państwa i później parlament, który go akceptuje,

zakłada, że mamy konkretne wydatki, na które
musimy znaleźć pokrycie, wynikające właśnie z…
To są wydatki zdrowotne. Jeśli istnieje diagnoza, że chcemy podjąć decyzję, tak w obiektywny
sposób patrząc, no, w ten sposób to się dzieje, że
chcemy podnieść wydatki chociażby na zdrowie,
na armię czy na coś innego i widzimy, że te naturalne wzrosty, chociażby wzrost dochodów w zakresie podatku PIT czy ZUS… znaczy składek na
VAT, tzn. dochody z podatku VAT nie w pełni wystarczają na pokrycie tych wydatków, to należy
poszukiwać innych źródeł. I w tym sensie jest też,
jak rozumiem, przeprowadzana taka analiza, aby
znaleźć dodatkowe finansowanie, w tym przypadku rosnących wydatków na zdrowie.
Oczywiście jest tutaj… To, co mogę odpowiedzieć, to nie ma… Niekwestionowalne jest to, że
wydatki na zdrowie rosną, wynika to chociażby
z faktu, że istnieje ustawa dotycząca 6%. W związku z tym, że ta ustawa istnieje, wytwarza ona,
że tak powiem… jest powodem do tego, żeby obowiązkiem być może nałożonym na ministra finansów, na każdego ministra finansów było
znalezienie środków na pokrycie tych wydatków,
żeby te środki, dochody pokryły wydatki związane z ochroną zdrowia.
W związku z tym pytanie pani senator jest takie: czy te wydatki mogą zostać… czy ten wzrost
z dochodów z akcyzy może trafić w inne miejsce?
Na pewno jest tak, że oczywiście nie ma przypisania, tak jak już mówiłem wcześniej, zapewnienia,
że te dochody z akcyzy trafiają akurat w to miejsce, ale na pewno, dopóty dopóki obowiązuje ustawa 6%, rząd jest zobowiązany do tego, żeby tyle
środków przeznaczać na zdrowie. To jest jakby
fundament, fundament tej sytuacji, że pieniądze
z budżetu trafiają na ochronę zdrowia, ustawa dotycząca 6% i oczywiście również inne deklaracje
polityczne, decyzje polityczne, które polegają na
tym, że rząd chce przeznaczać środki na zdrowie.
I dopóki rząd, politycy chcą, akceptują tę sytuację,
dopóty ona obowiązuje. Oczywiście to wszystko
podlega procedurze demokratycznej. Z tej racji
wydaje się, że jakby uzasadnieniem, dla którego
tyle środków trafi na zdrowie, jest przede wszystkim ustawa dotycząca 6%.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator Jacek Bury.
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Senator
Jacek Bury

Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a

Pani Marsza łek! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze!
(Głos z sali: Nie słychać.)
Nie słychać? Zachrypnięty jestem, więc przepraszam. Właśnie biegałem, żeby znaleźć jakieś
leki.
Mam takie pytanie. Z tego, co wiem, wynika,
że dopiero od lipca ma być wprowadzona akcyza
na płyny do e-papierosów, na wkłady do podgrzewania i na wyroby tytoniowe eksperymentalne.
Ustawa gwarantuje, że to będzie wchodzić od lipca, a my chcemy już w tej chwili objąć te wyroby
ustawą, która w tej chwili wchodzi w życie, czyli
podnosimy stawkę akcyzy na coś, na co jeszcze nie
ma akcyzy. Nie wiem, czy to będzie liczone od zera
i jakoś podniesione procentowo, co automatycznie
da nam zero, czy w jakiś inny sposób chcecie to
państwo rozwiązać, np. przyśpieszyć wprowadzenie akcyzy na tego typu wyroby.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Odpowiadam na pytanie. Wiemy już, jaka jest
stawka na e-papierosy i na produkty nowatorskie,
tylko że zaczniemy pobierać ten podatek od 1 lipca
2020 r. Firmy w tym momencie zaczną go płacić.
Już teraz mają obowiązki sprawozdawcze, ale nie
mają obowiązku płacenia tego podatku. W związku z tym możemy w większym stopniu szacować
potencjalne efekty związane właśnie z wejściem
w życie 1 lipca podatku w przypadku tych 2 grup
towarowych. I ta podwyżka 5-procentowa będzie
dotyczyła pierwotnej stawki na e-papierosy i na
produkty nowatorskie, ten tytoń podgrzewany,
która była zaplanowana wcześniej i miała wejść
w życie 1 lipca. Wobec tego, że wszystkie towary
tak samo podlegają wzrostowi akcyzy, to obejmuje
to również te 2 grupy towarowe. I te 5% jest liczone od pierwotnej wysokości akcyzy.
(Senator Jacek Bury: Czyli to wszystko będzie
pobierane dopiero od 1 lipca?)
Tak. To znaczy nic się nie zmieni, jeśli chodzi o termin, z tego powodu, że 1 lipca wchodzi
w życie ta ustawa, która opodatkuje produkty nowatorskie, wyroby nowatorskie, czyli e-papierosy i wyroby nowatorskie. Stawka akcyzy już jest
określona, ale ona zacznie działać dopiero 1 lipca.

Bardzo dziękuję.
W takim razie zamykam listę pytań.
(Senator Marek Borowski: Jeszcze jedno.)
Pan senator Marek Borowski.
Senator
Marek Borowski
Panie Ministrze, mniej więcej do października, to znaczy do wyborów, ta akcyza miała wzrosnąć o 3%, a teraz ma wzrosnąć o 10%.
Jednocześnie argumentujecie państwo, że chodzi
o to, żeby mniej palić i mniej pić. Moje pytanie jest
takie: dlaczego do października to nie było ważne,
a w grudniu stało się ważne?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Myślę, że te czynniki związane ze zdrowiem
były ważne również wcześniej…
(Senator Marek Borowski: Trochę mniej, trochę
mniej.)
(Głos z sali: Trzy razy mniej.)
Można założyć, że… No, pytanie jest o to, czy
taka podwyżka akcyzy, ta 10-procentowa, jest
rzeczywiście trzy razy bardziej dolegliwa dla palących i pijących. To jest rzeczywiście pytanie,
które… Generalnie jakby trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Jest tak, że te analizy były…
(Senator Marek Borowski: Rozumiem. Trudno
jest…)
(Głos z sali: Brak pieniędzy.)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
Zamykam listę pytań.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
I otwieram dyskusję.
Przypominam państwu senatorom o konieczności zapisywania się do głosu u senatora
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prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji nie może trwać dłużej niż 10
minut. Podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka
Senatu do momentu zamknięcia dyskusji.
Proszę o zabranie głosu panią senator Beatę
Małecką-Liberę.
Senator
Beata Małeck a-Libera
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Mniej więcej 2,5 godziny dyskutujemy o akcyzie na alkohol i papierosy, ale przez te 2 godziny
niewiele mówiliśmy o temacie najważniejszym,
czyli o zdrowiu, a przecież to miało się stać najważniejsze przy okazji tematu podniesienia tejże
akcyzy. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień
jestem przekonana, że rola ministra zdrowia
ograniczyła się tutaj, w tej części, tylko do stwierdzenia, że akceptuje tę akcyzę. Niezależnie od
tego, czy to będzie 3%, czy 10%, pieniądze miały
zostać skierowane na leczenie, przede wszystkim
na leczenie osób uzależnionych, i na zwalczanie
skutków i na sprawy związane z walką z alkoholizmem. Niestety nie usłyszeliśmy tutaj żadnej
propozycji, która by zdecydowanie upewniła nas,
że ta podwyżka akcyzy, choć będzie skierowana
do budżetu, to będzie dedykowana, naznaczona
na walkę z tymi problemami. A to, jeszcze raz to
podkreślę, jest rola ministra zdrowia. Bo jeżeli
minister zdrowia zaproponowałby kompleksowe
rozwiązania, konkretne programy i powiedziałby, że decydujemy się na podatek – bo to przecież jest podatek – ale te pieniądze zużytkujemy
na walkę z alkoholizmem i ze związanymi z nim
problemami, to wtedy, jak myślę, Wysoki Senat
nie miałby żadnych wątpliwości co do tego, czy
należy podnieść ten podatek, tę akcyzę, o 3% czy
o 10%, bo te pieniądze byłyby naznaczone. To jest
pierwsza sprawa.
Druga sprawa. Samo podnoszenie podatku,
czyli wzrost akcyzy, nie rozwiązuje kwestii problemów związanych z alkoholizmem. To muszą
być rozwiązania kompleksowe, bo tylko wtedy
przyniosą one efekty. Chciałabym przypomnieć,
że w roku 2014 również była podnoszona akcyza – o 15% na alkohol i o 5% na papierosy. No
i jaki mamy efekt teraz, po kilku latach? Otóż,
proszę państwa, ja sięgnęłam do rządowego

sprawozdania z realizowanych zadań z zakresu
zdrowia publicznego, i tam jest jasno wyartykułowane, co przez te ostatnie lata robiła PARPA,
czyli agencja powołana do rozwiązywania problemów alkoholowych, i jak była realizowana ustawa
o wychowaniu w trzeźwości. Otóż efekt jest taki,
że mamy wzrost spożycia alkoholu i w tej chwili
przyjmuje się, że jego spożycie na jedną osobę sięga średnio aż 12 l. Tak więc ustawa nie zadziałała,
a środki, które zostały wydatkowane, nie były wydatkowane efektywnie. Dlatego tylko i wyłącznie
rozwiązania kompleksowe, łącznie z nowelizacją
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, mogą dać jakikolwiek skutek. I dlatego jestem przeświadczona, że te pieniądze, które teraz trafią do budżetu,
dedykowane zdrowiu – tzn. w cudzysłowie określane, że będą one kierowane na zdrowie – absolutnie nie zostaną wykorzystane w tym zakresie.
Druga sprawa. Jedna z pań senator podniosła
tu kwestię tego, dlaczego została odrzucona poprawka dotycząca wzrostu akcyzy i przeznaczania tego na leczenie chorób nowotworowych. Otóż,
Szanowni Państwo, ja chciałabym wam powiedzieć, że leczeniem osób uzależnionych i chorób
związanych z chorobą alkoholową obciążone są
przede wszystkim SOR-y, czyli szpitalne oddziały
ratunkowe, z którymi mamy ogromny problem,
bo wiemy, że są to oddziały niedofinansowane,
a liczba osób, które tam trafiają, jest naprawdę
bardzo duża. Dlatego myślałam, że być może pan
minister zainteresuje się właśnie tą częścią i powie: tak, robimy specjalny program, podnosimy
finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych, aby chociażby w ten właśnie sposób rozwiązać tę kwestię. Ale ani ustawa o wychowaniu
w trzeźwości, ani też leczenie osób uzależnionych
nie wchodzi tutaj w grę. Dlatego wydaje mi się,
że jesteśmy, proszę państwa, niestety oszukiwani. A przede wszystkim oszukana jest ochrona
zdrowia, ponieważ w uzasadnieniu jasno jest zapisane, że akcyza ma przeciwdziałać społecznym
i zdrowotnym skutkom konsumpcji napojów alkoholowych, ale nigdzie takiego projektu nie ma.
W związku z tym myślę, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd.
Rzeczywiście jest dziura w budżecie, mamy
koniec roku 2019 i mamy problem ze spięciem
budżetu, i dlatego poszukiwane są różne formy
zwiększenia tego budżetu. Ale nie ma zgody na
to, aby w uzasadnieniach podnosić kwestie zdrowia i szafować tym, że więcej pieniędzy będzie na
zdrowie. Boleję również, że w czasie tej debaty nie
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ma ministra zdrowia, który absolutnie nie chce
się wypowiadać. Myślę, że po prostu zdaje sobie
sprawę z tego, że pieniądze będą zasilały tylko
i wyłącznie budżet, a nie system ochrony zdrowia.
I jeszcze jedna moja uwaga. Wiemy już, że
gwarancji tego, że te pieniądze pójdą na ochronę
zdrowia, nie ma. Ale chciałabym jeszcze zwrócić
uwagę, że był tutaj podnoszony również kontekst
OSR, czyli oceny skutków regulacji, która w każdym projekcie ustawy oczywiście jest. Ona dotyczy środków finansowych. A szkoda, że nie ma
w tej regulacji opisu wpływu na zdrowie, z tego
względu, że rosnąca liczba osób, które są uzależnione, niewątpliwie generuje wzrost kosztów. Ale
ta ustawa na pewno nie jest rozwiązaniem problemu. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pawła
Arndta.
Senator
Paweł Arndt
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie
Ministrze!
Ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta ustawa ma jeden cel: podniesienie dochodów budżetowych. Przeczytałem uzasadnienie rządowe tej
ustawy, projektu ustawy, który trafił do Sejmu,
i tam tak naprawdę jedynym argumentem, który
jest zastosowany, jest ten, że ostatnia podwyżka
akcyzy miała miejsce 1 stycznia 2014 r.
W czasie wcześniejszej dyskusji, w czasie zadawania pytań padły informacje, że w przeszłości
rząd często podnosił akcyzę, zwłaszcza akcyzę na
papierosy, na tytoń. I faktycznie tak było, koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL jakiś czas temu
podnosiła cyklicznie akcyzę np. na wyroby tytoniowe, ale to było związane z tym, że musieliśmy
dobić do tej minimalnej akcyzy, która była preferowana czy stosowana w Unii Europejskiej. My
nie mieliśmy wtedy wyboru. Robiliśmy to stopniowo i dlatego to odbywało się kilka razy, a nie
poprzez jedną decyzję. Teraz ta decyzja – 10%.
Jeszcze raz mówię: nie wierzę, że jest inny powód
aniżeli ten powód dotyczący dochodów budżetu.

Dużo dyskutujemy tutaj o sprawach służby
zdrowia. Padł już przykład, że w czasie pracy
Sejmu zaproponowano, żeby tę kwotę przeznaczyć
na konkretny cel, czyli na Narodowy Program
Zwalczania Chorób Nowotworowych, i ta poprawka została odrzucona. Pan minister mówił, że tak
naprawdę to wszystkie dochody trafiają właściwie
do jednego worka i rząd decyduje, w jaki sposób
one są rozdzielane. I ja generalnie zgadzam się
z taką ideą, ale od tej idei jest wiele wyjątków. Ja
bym nie chciał już tych wyjątków tutaj przywoływać, ale myślę, że byłoby dobrze, gdyby takim
wyjątkiem było również skierowanie tej kwoty
na konkretny cel zdrowotny. Ale tak się nie stało
i w związku z tym też nie wierzę, że jakiekolwiek
aspekty zdrowotne decydowały o tym, że wprowadzamy wyższą akcyzę.
To nie może być tak, że aspekty zdrowotne są
dzisiaj właściwie tylko jak gdyby alibi dla wprowadzenia tej ustawy. Sytuacja wygląda w ten
sposób, że najlepiej byłoby, gdybyśmy np. dzięki tej ustawie ograniczyli palenie papierosów,
picie alkoholu. Ja byłbym gotów zagłosować za
taką ustawą. Jeżeli rzeczywiście taki byłby cel
i taki byłby skutek, że ograniczylibyśmy spożycie alkoholu i palili mniej tytoniu. Ale przecież na
ochronę zdrowia związaną z używaniem np. tytoniu wydajemy więcej pieniędzy aniżeli wynoszą
przychody do budżetu z tego tytułu. To niestety
tutaj nie wybrzmiało, o tym nie myślimy. Dlatego
również uważam, że jest duża wątpliwość co do
przyjmowania tej ustawy, nawet w wersji zaproponowanej przez komisję budżetu i finansów, to znaczy z założeniem, żeby obniżyć wysokość akcyzy do
3%, tak jak to rząd proponował poprzednio. Myślę, że
warto by było, żebyśmy się zastanowili nad tym, żeby
tę ustawę odrzucić w całości. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora Borusewicza.
Senator
Bogdan Borusewicz
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ja nie mam wątpliwości, że w tej ustawie chodzi o golenie. Nie w tym potocznym rozumieniu
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tego słowa, tylko o golenie podatnika. Do października miał być wzrost akcyzy o 3%. Takie były
ustalenia z firmami i osobami zainteresowanymi,
ale także z organizacjami pracodawców. I raptem
w grudniu Ministerstwo Finansów powiedziało:
10%. Z jakich powodów? Dla mnie to jasne: brakuje pieniędzy. I mówienie o tym, że chodzi o zdrowie Polaków, jest czystym kamuflażem. Ja po raz
kolejny uczestniczę w takiej dyskusji i wiem, że
na używki jest tzw. sztywny popyt, a jak wzrasta cena, to ten popyt się nie zmniejsza. Może
być wahnięcie, a potem on wraca do normy. Tak
więc tu nie chodzi o aspekty zdrowotne. I nawet
w tym kamuflażu doszło do tego, że na posiedzeniu komisji zabierał głos przede wszystkim przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo
Finansów było w tle. Ale, Panie Ministrze, jeżeli chodzi o zdrowie… Polacy w ostatnim okresie
piją tzw. małpki, używają tzw. małpek. To są te
niewielkie ilości. I jeżeli chodziłoby o zdrowie, to
powinniście obłożyć większą akcyzą te mniejsze
ilości alkoholu sprzedawane detalicznie. I przecież to można było wprowadzić. Nie zrobiliście
tego, tak że tu nie chodzi o to. Chodzi o ściągnięcie dodatkowych pieniędzy z rynku. I to jest jeden aspekt.
Drugi aspekt, na który chcę zwrócić uwagę,
to jest aspekt formalny dotyczący Senatu. Otóż
na posiedzeniu komisji senator PiS, kiedy zorientował się, że ta ustawa dotyczy także innej sytuacji, akcyzy na alkohol techniczny, na gaz, paliwa
– bo to, zdaje się, było w tej ustawie – stwierdził
słusznie, że trzeba wprowadzić zmiany, które spowodują, że… Zasada, że tego typu obrót
ma być rozliczany już w sposób elektroniczny,
że przedsiębiorcy mają się rozliczać w sposób
elektroniczny, a nie papierowy… Okazało się, że
przedsiębiorcy nie są gotowi i trzeba przesunąć
to wprowadzenie obowiązkowego obrotu elektronicznego. I słusznie, ponieważ gwałtownie
wzrosłaby cena choćby za gaz konsumowany
bezpośrednio w gospodarstwach domowych, ale
także benzynę lotniczą, paliwa do statków. Mimo
że proponowaliśmy rozwiązanie konstytucyjne,
powiedział „to mnie nie obchodzi”. Przecież wielokrotnie Senat stosował już takie rozwiązanie, że
zgłaszał poprawki, które wykraczały poza materię ustawy w Sejmie. Nawet nie przekonało go to,
że zdecydowaliśmy się wyjść z inicjatywą ustawodawczą, na którą pozwala Regulamin Senatu.
Taką inicjatywę zaproponowaliśmy. Otóż on jakby nie dostrzegł, że wtedy, w poprzedniej kadencji

była inna sytuacja i większość w Senacie stanowili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Nie obchodziło go to, czy to są poprawki konstytucyjne,
czy niekonstytucyjne. A Trybunał Konstytucyjny
trzykrotnie już stwierdził, że wychodzenie
przez Senat poza materię zmian sejmowych jest
niekonstytucyjne.
Do czego doszło? Doszło do tego, że my oczywiście to uchwaliliśmy, przyjęliśmy projekt ustawy,
a dzień czy 2 dni później Sejm uchwalił taką samą
ustawę. I dzisiaj mamy 2 projekty. Musieliśmy
się z jednego wycofać. Musieliśmy albo głosować
przeciwko sejmowemu przedłożeniu, albo wycofać się z naszego. Ja uważam, że postąpiliśmy rozsądnie. Wycofaliśmy się z naszego projektu.
Chcę zwrócić uwagę na fakt, że taka sytuacja
zdarzyła się po raz pierwszy, taka, że Sejm uchwalił taką samą ustawę, jaką my proponowaliśmy.
To jest precedens. Ja mam nadzieję, że w ten sposób nie będzie prowadzona gra z Senatem. Jeżeli
tak by było, to byłaby to sytuacja bardzo zła, bardzo niedobra, sytuacja, która powodowałaby konflikt. My nie chcemy takiego konfliktu i dlatego
głosowaliśmy za wycofaniem naszego projektu,
żeby procedować nad sejmowa ustawą w trybie
normalnym. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora Leszka Czarnobaja o zabranie głosu.
Senator
Leszek Czarnobaj
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zanim powiem o kwestii finansowej i w ogóle kwestii procedury uchwalania tej ustawy, to chciałbym jeszcze dorzucić jedną rzecz
do tego, o czym mówiła pani senator Beata
Małecka-Libera.
Kiedy czyta się informację dotyczącą tego,
kiedy i w jaki sposób spadło spożycie alkoholu
w krajach skandynawskich… Tam szły olbrzymie
pieniądze na walkę z tym nałogiem, ograniczano
liczbę sklepów, jedyny sklep był filmowany i pokazywano w lokalnych telewizjach, kto kupuje.
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Nie przyniosło to żadnego efektu. Wręcz odwrotnie, spożycie alkoholu przy olbrzymim wzroście
cen rosło.
I w 2004 r. w Skandynawii, w Danii stał się
cud. Spożycie spadło, choć po części obniżono akcyzę. Okazało się – to się stało również w 2014 r.
w Szwecji – że jedynym elementem mającym
wpływ na ograniczanie, takim najistotniejszym,
nie jest dostępność, cena, akcyza czy inne rzeczy,
tylko kwestia świadomości tego, że alkohol i papierosy szkodzą zdrowiu. Potrzeba wielu lat i wiele nakładów, aby do tej oczywistej prawdy, jak
mówi klasyk, przekonać społeczeństwo polskie.
Mówienie o tym, że akcyza wpływa na ograniczenie spożycia, jest po prostu dorabianiem ideologii.
To tyle, jeśli chodzi o uzupełnienie tego wątku.
Chciałbym powiedzieć, że myśmy z panem
ministrem długo jeszcze dyskutowali. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów. No, oczywiście uważam, że jako opozycja powinniśmy
się zastanowić nad rzeczą chyba najważniejszą.
Skoro to jest element łatania budżetu – a przed
chwilą czytałem, że pan premier mówi o tym, że
budżet jest w fantastycznej kondycji i że będzie
18 miliardów więcej na konsumpcję – to o czym
my mówimy? No, po co czterdziesty pierwszy podatek – pierwszy w nowej kadencji, bo 40 było
w poprzedniej – podwyższać? Może warto się nad
tym zastanowić – mówię o senatorach Koalicji
Obywatelskiej i o pozostałych senatorach – może
warto rozważyć ten wniosek?
Ale chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt.
Szanowni Państwo, to jest to, co podnosiłem
w dyskusji na posiedzeniu komisji i później w rozmowie z panem ministrem Rzeczypospolitej.
Zgłasza się przedsiębiorcom taką propozycję: będzie 3%. No, oni radośnie mówią: dobra, jest okej,
zgadzamy się na to, wielkość inflacji jest w porządku, przygotowujemy się jako branża do 3%.
A po konsultacjach – tak się złożyło, że akurat to
było po wyborach – z 3% zrobiło się 10%. A przecież pan premier w swoim wystąpieniu 34 razy
użył słowa „normalność”, mówił, że marzy o tym,
aby Polska była krajem normalnym. Czy jeżeli
jest tak, że premier polskiego rządu mówi o normalności i wysyła sygnał do przedsiębiorców, do
branży, że chce 3%, a później z tego się robi 10%,
to jest to normalność? W mojej ocenie nie. To po
pierwsze.
Po drugie, czeka się tak długo z tym wnioskiem, żeby do końca roku nie dać panu prezydentowi tych ustawowych 20 czy 21 dni. No,

pan prezydent i tak zapewne już czeka z długopisem, żeby to podpisać, żeby to tylko przeszło,
no ale chociaż dla przyzwoitości my jako parlamentarzyści powinniśmy dbać o majestat urzędu prezydenta. Nie można tak na szybko, przed
wyjazdem na wypoczynek świąteczny, przynieść
panu prezydentowi ustawy: Panie Prezydencie,
uchwaliliśmy cudowną ustawę, niech pan prezydent podpisuje. Po to jest vacatio legis, po
to jest czas dla głowy państwa, aby prezydent
Rzeczypospolitej mógł spokojnie przeanalizować
to, co dotyczy uchwalanych ustaw.
I jeszcze jeden efekt, który był podnoszony
i jest podnoszony w ogóle, jeśli chodzi o kwestię
postrzegania Polski jako kraju stabilnego w sensie prawnym. Przecież mamy w Polsce do czynienia z największym spadkiem inwestycji od 30 lat,
inwestycji rozumianych jako suma wszystkich
inwestycji w Polsce. Przy takim wzroście gospodarczym w Europie i w świecie, przy takim wzroście gospodarczym w Polsce notujemy najniższy
wskaźnik inwestycji. I jak państwo myślicie, co
przedsiębiorcy – nie na tym spotkaniu, tylko
w ogóle – podnoszą? Dlaczego nie chcą w Polsce
inwestować? Właśnie z tego powodu, że rozmawia
się z nimi o jednym, a robi się drugie. I jak powiedziała pani prezes jednej z firm niemieckich,
która chciała zainwestować w Polsce w stacje ładowania samochodów… Po całkowitym załamaniu się programu energii odnawialnej w Polsce
w poprzedniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość
mówi: będziemy teraz odbudowywać funkcjonowanie energii odnawialnej. No, 4 lata niszczyli,
a teraz się obudzili, że będą to robić. I ona mówi
tak: lepiej jest dogadywać się z Trzecim Światem
niż z Polską. To jest tragiczne, to jest skutek tego
rodzaju praktyk – rozmawia się o jednym, a i tak
robi się swoje. A myślę, że jest parę rzeczy w budżecie… Bo to jest kwota 1 miliarda 700 milionów.
Może warto się zastanowić nad tym, żeby ograniczyć któryś z wydatków. Ale myślę, że może
następne osoby zabierające głos poddadzą taką
propozycję.
I na koniec kwestia podwyżki. No, pan marszałek jako osoba, która nie spożywa tychże używek, powiedział, że to jest 30 gr, 1 gr, 70 gr, 1 zł. Ja
rozumiem, że ludziom się wydaje, że 1 gr, 10 gr,
1 zł to jest nic, ale, Szanowni Państwo, jest też tzw.
efekt psychologiczny. Kiedy się czyta to, co mówią
nasi obywatele, czyli, jak to pięknie PiS określa,
przedstawiciele suwerena… Dzisiaj każda podwyżka o 10% jest 4 razy większa niż planowana
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inflacja. To jest tzw. efekt psychologiczny, bo część
osób, mimo że będzie je stać, zacznie spożywać
gorszej jakości używki lub chronić się w szarej
strefie. Tak że proponowałbym, żebyśmy nie mówili o tym, że za pomocą akcyzy będziemy walczyć o zdrowszą Polskę i o to, żeby Polacy mniej
korzystali z używek, bo nigdzie w świecie to się
nie udało. Chociaż są rzeczy, które na świecie się
nie udały, a w Polsce się udają. Np. niszczenie
w sposób demokratyczny całego wymiaru sprawiedliwości nigdzie się nie udało, a w Polsce, jak
widać, spokojnie się udaje. Tak więc może by było
tak, że poprzez podniesienie akcyzy udałoby się
nam poprawić zdrowotność Polaków, ale ja osobiście w to nie wierzę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jacka
Burego.
Senator
Jacek Bury
Pani Marsza łek! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze!
Chciałbym zacząć od cytatu: „Kiedy czytam,
że codziennie sprzedaje się nawet 3 miliony «małpek», z czego nawet 1 milion przed południem, to
jestem niezwykle zaniepokojony. Nie chodzi nam
o dodatkowe wpływy do budżetu. Chcemy budować państwo dobrobytu, a dobrobyt to coś więcej
niż tylko wysokie dochody. To również zdrowie,
wolność od stresu, pewność jutra”. Tymi słowami premier Morawiecki uzasadniał podniesienie
akcyzy.
Czy tak faktycznie jest? Czy obecnej władzy
chodzi głównie o zdrowie Polaków, a nie o realizowanie obietnic wyborczych z finansów, których
jeszcze nie ma? Mam wrażenie, że w ostatnich
tygodniach jesteśmy świadkami panicznego
szukania pieniędzy przez rząd, przez władze
PiS. Mamy przykład tej ustawy, którą dyskutowaliśmy przed południem, ustawy o Funduszu
Solidarnościowym i mamy teraz przykład akcyzy. A skoro pan premier mówi czy rząd mówi, że
do budżetu wpłynie 1 miliard 700 milionów zł, to
ja mam takie pytanie, skoro to ma być w trosce

o zdrowie Polaków: na jakie formy profilaktyki
PiS przekaże te środki? O ile wiem, żadne dodatkowe działania, jeżeli chodzi o profilaktykę,
nie zostały zaplanowane. Pan premier z wielką
troską mówi o zdrowiu Polaków przy okazji akcyzy. Ja bym prosił, żeby z takim samym zaangażowaniem rząd PiS zajął się stanem polskiej
ochrony zdrowia, która jest na dzień przed katastrofą. Podejrzewam, że tak dużego zaangażowania nie będzie, bo tutaj trzeba by było znaleźć
skądś pieniądze, wygospodarować je i dołożyć,
a w przypadku akcyzy to jest zabieranie pieniędzy społeczeństwu. Jest to dużo łatwiejsze.
Skoro jesteśmy przy skutkach gospodarczych, to też zacytuję: „podwyżka akcyzy od
piwa o 10% spowoduje wzrost ceny piwa, spadek sprzedaży, niższe od zakładanych wpływ y budżetowe oraz r yzyko utraty miejsc
pracy związanych z produkcją i sprzedażą piwa
w Polsce”. Tak to ocenia Związek Pracodawców
Przemysłu Piwowarskiego. I dalej: „oceniamy,
że możliwe zmniejszenie wolumenu produkcji
piwa w szczególności dotknie 22 tysiące osób
zatrudnionych w rolnictwie i przetwórstwie
spożywczym, które zapewniają polskiej branży
piwowarskiej chmiel i zboża”. Czy państwo PiS
wzięło pod uwagę te głosy? Czy może pochyliło
się nad tymi słowami?
I kolejny cytat: „Jesteśmy – zapewne tak jak
wszystkie branże – zaskoczeni skalą proponowanej podwyżki. Nie była ona ani konsultowana, ani
nawet komunikowana. Projekt zmiany ustawy
został przyjęty bardzo szybko, w trybie obiegowym, co w przypadku tak ważnych ustaw, pociągających za sobą finansowe konsekwencje dla
gospodarki, jest trybem niecodziennym”. To z kolei ocena Związku Pracodawców „Polski Przemysł
Spirytusowy”. Dalej: trzeba również powiedzieć
o tym, że wzrost cen przyczyni się do rozwoju szarej strefy i do wzmocnienia szarej strefy. Tego też
nikt nie analizuje.
Na pytanie, czy polski rząd brał pod uwagę te wszystkie głosy, trzeba odpowiedzieć: nie.
Mam tutaj wyciąg z opinii Biura Legislacyjnego:
„Uzasadnienie do projektu ustawy nie opisuje
zakresu, czasu trwania i podsumowania wyników przeprowadzenia konsultacji społecznych,
poprzestając jedynie na wskazaniu, że w tym zakresie przyjęto tryb odrębny”. Brak szerokiego
odniesienia do problemu przeprowadzenia konsultacji może budzić wątpliwości. Proszę państwa, czy tak wygląda demokratyczne państwo
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prawa? Czy tak się proceduje ustawy? Czy w ten
sposób chcemy budować zaufanie, zaufanie
przedsiębiorców do państwa? Powiedział o tym
kolega, który mnie poprzedzał, kolega Leszek.
Ja jestem przedsiębiorcą, który prowadzi
działalność od ponad 27 lat, daję pracę ponad 500
osobom. Dobrze znam oczekiwania przedsiębiorców względem państwa. Jeżeli chcecie, żebyśmy
inwestowali – kolega senator też o tym mówił
– żebyśmy tworzyli miejsca pracy, żebyśmy rozwijali nasze firmy, to dajcie nam ku temu powody. Pokażcie, że możemy ufać państwu, zamiast
bać się, że za chwilę Sejm uchwali jakąś kolejną
ustawę, która będzie bublem prawnym i która będzie megadużo kosztowała i nas, przedsiębiorców,
i konsumentów. Takimi zachowaniami buduje się
w tej chwili fatalny klimat dla biznesu w Polsce,
a to przekłada się na spadek inwestycji. Apeluję
szczególnie do przedstawicieli PiS: nie traktujcie
nas, przedsiębiorców, jak gorszy sort. Nie pomijajcie nas w procesie konsultacji, bo – jak pokazuje
praktyka – nasze zdanie jest ważne i powinno być
wysłuchane, szczególnie tam, gdzie chodzi o podwyżki cen dla konsumentów.
Ale najważniejsze, co chcę powiedzieć – już
abstrahuję od jakości stanowienia prawa – jest
to, że nigdy nie zagłosuję za podniesieniem podatków, a podniesienie akcyzy jest podniesieniem
podatków. Taką deklarację i obietnicę złożyłem
moim wyborcom i nie mam zamiaru ich oszukiwać. Nigdy nie podniosę ręki za podniesieniem jakiejkolwiek daniny w Polsce, ponieważ
podatki w Polsce i tak są wysokie. A każdy taki
zabieg księgowy, udawanie, że niby nie podnosimy podatków, i tak oznacza sięganie do portfeli Polek i Polaków. Nasi obywatele doskonale
zdają sobie z tego sprawę. Pamiętam, jak Prawo
i Sprawiedliwość mówiło, że nigdy nie podniesie podatków. A jednak! Rozdawnictwo, które
uprawia, i brak racjonalnej polityki finansowej
spowodowały, że zaczynacie szukać pieniędzy
w portfelach naszych obywateli. Ja osobiście nie
dam na to zgody i nie podniosę ręki za tą ustawą.
Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję.
Proszę bardzo pana senatora Roberta
Dowhana.

Senator
Robert Dowhan
Szanow na Pani Marsza łek! Szanow ni
Państwo!
Obiecałem, że będzie krótko, więc powiem
krótko, podobnie jak mój przedmówca, pan senator Bury, że nie będę głosował za podniesieniem
podatków. Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że
podatki będą coraz niższe. Akcyza również jest
podatkiem. I nieważne, że papieros czy alkohol
podrożeje o 30 gr czy o złotówkę, bo 10% to jest
jednak megapodwyżka. 10% nie dostanie pan
dzisiaj, Panie Ministrze, na żadnym zwrocie inwestycji, nie dostanie pan na żadnej lokacie, nie
dostanie pan na różnego rodzaju instrumentach
finansowych. Gdyby to działało w drugą stronę
i gdyby można było dzisiaj te 10% zarobić, to być
może ta podwyżka byłaby w jakiś sposób z tym
zgodna.
I druga sprawa. To też było tutaj podnoszone. Nie wierzę i chyba nikt nie wierzy, że jakakolwiek cena ma taką siłę, by zatrzymać ludzi,
którzy będą chcieli sięgnąć po alkohol czy w tej
małej tzw. bombce, których się sprzedaje kilka
milionów, czy też w dużych butelkach, czy też po
alkohol produkowany pokątnie po piwnicach, bo
przecież tak też ten proceder się odbywa. Żadna
podwyżka tego nie zatrzyma. A co do tego, co moi
przedmówcy tutaj mówili – na pewno edukacja,
na pewno zdrowy styl życia, na pewno kreowanie
tych wszystkich wartości, które to niosą, ale na
pewno nie podwyższanie w nieskończoność cen.
Jeżeli chcecie walczyć z alkoholizmem, to można wprowadzić prohibicję, która przecież się nie
sprawdziła, chociażby w Stanach Zjednoczonych.
Pamiętamy, co się tam działo. Jednak uważam,
że 10% podwyżki to jest bardzo dużo. Panie
Ministrze, kiedy były ostatnie podwyżki, też byłem senatorem. Miał być rozwiązany problem,
o którym pan dzisiaj nie wspomniał i który za
każdym razem ucieka, a więc problem wymiany
akcyzy, jeżeli chodzi o wyroby tytoniowe.
Jest przepis – nie wiem, dlaczego on powstał
akurat, jeżeli chodzi o wyroby tytoniowe, a nie
np. o wina czy alkohole – że starą akcyzę, która
została legalnie opłacona, naklejona… W ciągu
3 miesięcy, a więc do końca marca, na wszystkie papierosy, które się nie sprzedały w punktach
detalicznych, trzeba nakleić nową akcyzę, co jest
dla mnie absurdem, bo raz zalegalizowany towar trzeba na nowo legalizować – jedno z drugim
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w ogóle nie ma styku – albo trzeba je wycofać
i wyrzucić, czyli trzeba się narazić na straty.
To nie są pojedyncze przypadki, bo nie wszystkie towary rotują w 100%, niektóre są w zapasie,
ale też małe sklepy nie zawsze przywiązują do
tego wagę i nie zawsze sprzedają ten pierwszy
towar, który wszedł. Czasami jest on dokładany
i takie rzeczy się zdarzają, a później powstaje megaproblem akcyzowy związany z karami i z tym,
co się dzieje.
Nie wiem, dlaczego ktoś wprowadził taki przepis i ten przepis do dzisiaj obowiązuje, bo on nie
ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, bo jeżeli
ktoś w grudniu zakupił legalny towar, to sprzedaje go w styczniu, w marcu, w kwietniu, tak jak
np. wino czy mocne alkohole. Tak samo jest akcyza naklejona, ale tam już nie trzeba wymieniać
towaru. Powstaje mętlik między fabrykami, które
działają w Polsce, sieciami hurtowni a detalistami, bo w marcu wszyscy albo wywalają, cofają te
papierosy, albo robią z nimi jakieś niekontrolowane porządki.
Prosiłbym pana ministra, aby być może rozporządzeniem zmienić ten przepis, który nie jest
życiowy. On utrudnia funkcjonowanie i nie ma
żadnego racjonalnego uzasadnienia, bo dzisiaj
nikt nie wyda – nie wiem – na stok magazynowy
milionów złotych, żeby zainwestować w towar,
który będzie leżał i się sprzedawał miesiącami.
Jest to za droga inwestycja w małym obrocie
i o małym zwrocie.
Tak więc prosiłbym o zwrócenie na to uwagi,
jeżeli można, Panie Ministrze, i o poinformowanie na piśmie, czy takie rozstrzygnięcie znajdzie
uzasadnienie i czy będzie możliwe do wykonania w nadchodzącym roku, bo wiem, że państwo
mieli się tym zająć w poprzedniej kadencji i to
wyprostować. Powstało to na skutek – jak myślę
– jakiejś omyłki albo jakiegoś niedopatrzenia, bo
jeżeli dotyczyłoby to wszystkich towarów, to jeszcze można byłoby to zrozumieć, a tych towarów
akcyzowych jest przecież bardzo dużo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Stanisław Karczewski)
(Wicemarszałek Stanisław Karcze wsk i:
Przepraszam, Panie Senatorze, na piśmie? Tak?
Bo nie wiem, a muszę to zaprotokołować.)
Na piśmie, jeżeli będzie pozytywne rozstrzygnięcie. Jeżeli nie będzie pozytywne, to też na piśmie z wyjaśnieniem, dlaczego akurat nie można
wprowadzić takiej normalności w obrocie gospodarczym tymi wyrobami, bo akcyzę na wyrobach

tytoniowych trzeba wymienić po 3 miesiącach,
natomiast na alkoholach, koniakach, winach
i innych…
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Panie Ministrze, będzie to możliwie na piśmie? Dobrze.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Bogucki. Bardzo proszę.
Senator
Jacek Bogucki
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze!
Dziwię się, że tak wiele wysiłku państwo
wkładacie w obronę podatku, ale podatku od używek. Rozumiałbym te głosy, gdyby dotyczyło to
podatku powszechnego, podatku, który płacimy
niezależnie od tego, czy korzystamy z używek,
czy nie, podatku na żywność, na chleb, podatku
na produkty dla dzieci, dla emerytów, no, produkty niezbędne do życia. Ale gdy próbujecie bronić podatku od używek, to nie rozumiem w ogóle
sposobu myślenia. Próbuję go zrozumieć, ale nie
potrafię.
Pewnie zbyt proste – można by powiedzieć:
prostackie – byłoby przyjęcie, że podatek sam
w sobie i tylko podatek rozwiąże problem alkoholizmu, rozwiąże problem używania tytoniu.
No nie, to się nie udało w żadnym kraju i pewnie
w Polsce także się nie uda. Alkohol jest tańszy na
wschód od Polski, na ogół droższy na zachód i wiemy, jakie problemy społeczne związane z używaniem alkoholu są po jednej stronie naszej granicy
i po drugiej. Wiemy też, że nasi najeźdźcy często
stosowali wobec Polaków metody polegające na
rozpijaniu, na umożliwianiu dostępu do alkoholu,
nawet wtedy, kiedy wiele rzeczy było zakazanych,
bo to jest najlepszy sposób, by zniszczyć naród.
Tak więc podatek jest jednym z elementów walki
z używkami i to powinniśmy przyjąć jako pewnik udowodniony wszędzie, aczkolwiek trzeba
zdawać sobie sprawę z tego, że argumenty, których państwo używają, argumenty tego typu, że
jeśli przekroczymy pewną barierę, to szara strefa będzie rosła, należy rozważać. Ale czy 10% po
5 latach niepodnoszenia podatków to naprawdę
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jest ogromny wzrost? No nie. Mnie jako nauczyciela matematyki nikt nie przekona, że 10%… To
jest 2% rocznie, nawet mniej, bo gdyby corocznie
podnoszono podatek o 2%, to po 5 latach mielibyśmy większy efekt, chyba 11% – liczę w tej chwili
w pamięci, nie liczyłem sobie tego wcześniej – bo
tak działają rachunki na procentach.
Padają także głosy, że najistotniejsze są tu
uzgodnienia z przedsiębiorcami, uzgodnienia ze
stroną społeczną. No tak, można by tak przyjąć,
rzeczywiście. Tylko z kim? Ano z 3, z 4 koncernami ogólnoświatowymi, nie z polskim biznesem,
bo przecież one mają dominujący wpływ nie tylko na polski, ale też na europejski i na światowy
rynek papierosów. I w Polsce po latach, po tych 30
latach, a właściwie po 26 latach, po dwudziestu
kilku latach prywatyzowania wszystkiego bezsensownie i na siłę wszystkie fabryki papierosów są w rękach obcych koncernów. Tytoń to nie
jest tytoń polskich rolników, w większości jest to
tytoń importowany z krajów rozwijających się,
tak je chyba w tej chwili się nazywa czy może jakiegoś innego słowa należałoby użyć z aktualnie
poprawnej politycznie nomenklatury, z krajów,
gdzie nie przestrzega się zasad, często nie przestrzega się ani zasad związanych z ekologią, ani
zasad związanych z uprawą we właściwy sposób.
To tyle, jeśli chodzi o tytoń.
Jeśli chodzi o alkohol, to nie będę wymieniał
żadnej marki alkoholu, nie będę mówił, jak któryś z moich kolegów, że nie znam ich, ale byłbym
ostatnim, który chciałby je reklamować. Tyle że
na ogół te, które ja znam, przynajmniej z dawnych lat, dziwnym zbiegiem okoliczności po tych
latach prywatyzowania także są produktami
koncernów mających siedziby w różnych miejscach świata, ale rzadko w Polsce. I także często
niepolskie produkty są surowcami do wyprodukowania czegoś, co zgodnie z oznaczeniami europejskimi ma prawo używania nazwy „polska
wódka”. Produkowane jest to ze spirytusu produkowanego z surowców, których to oznaczenie
nie dopuszcza. Myśmy zapisali w prawie międzynarodowym, iż polska wódka to może być produkowana tylko z tych surowców, które w tradycji
polskiej występowały i występują, czyli np. nie
z kukurydzy. A jeśli mówimy o chmielu, to od naszego zachodniego sąsiada trafia cały chmiel do
produkcji tego, co z chmielu się produkuje. Tak
więc kogo bronimy? Czego bronimy? Jakiego interesu bronimy? Może należałoby zadać sobie pytanie: czy na pewno jest to obrona strony społecznej,

czy obrona branży, która po tych latach jest taka,
jak ją przedstawiłem?
A jeśli chodzi o szarą strefę, to ona była, jest
i będzie. No, należałoby więcej wysiłku włożyć
w to, żeby zwalczać szarą strefę, aby wprowadzać mechanizmy prawne, które nie pozwolą na
jej rozwój, które pozwolą Polakom pracować nie
przy produkcji tego, co szkodzi, ale przy produkcji tego, co jest zdrowe, bo za chwilę ktoś zacznie
mówić, zresztą już takie głosy się pojawiają, że
należy zalegalizować kolejne używki, bo przy tym
znalazłoby zatrudnienie wiele osób. Ale jakie potem byłyby skutki społeczne, to wiemy. I chyba
wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pewnie problem naszego położenia geograficzno-historycznego i naszych przyzwyczajeń od pokoleń… Jest
problemem to, że w Polsce zużywa się tak dużo
alkoholu, że zużywa się tak dużo tytoniu. I może
przez to ta służba zdrowia, o którą się państwo
tak troszczycie, ma więcej kosztów i problemów.
Tak więc, już kończąc, chciałbym zwrócić
uwagę na jeszcze jedną kwestię. Przyznam się,
że nie bardzo mogę zrozumieć kolejny tok rozumowania odnośnie do tych 2 projektów ustaw.
Przyznam, że ja, kiedy byłem 8 lat w opozycji –
w Sejmie, nie w Senacie – cieszyłbym się, gdyby
rządzący ówcześnie Polską choć jeden mój projekt
czy nasz projekt przyjęli, wzięli jako swój i zgłosili
go tak szybko, jak to się stało w przypadku projektu senackiego. Bo przecież wszyscy wiedzą, kto
był tego autorem, choć dyskusja trwa, czy senator
Bierecki, czy ktoś inny pierwszy ten pomysł zgłosił. Ale, no, nie widzę powodu, żeby z tego robić
jakąś wyjątkową sytuację. Nie pamiętam, jakiego
pan senator, pan marszałek użył słowa, ale chodziło o to, że to się nigdy nie powinno powtórzyć.
Ja chciałbym, żeby to się powtarzało częściej –
i w tej Izbie, i w izbie niższej, w Sejmie – że dobre
projekty, niezależnie od tego, jakiego mają autora, są szybko procedowane i przyjmowane tak jak
projekty własne.
Tak więc przyznam, że chyba zbyt wiele jest
tu takiego mówienia o kwestiach, które są istotne z punktu widzenia naszego narodu, naszego
państwa – istotne jako jeden z elementów walki
z nadużywaniem papierosów, z nadużywaniem
tytoniu, z nadużywaniem alkoholu – i prób udowadniania, że te rozwiązania niczemu nie służą,
a wręcz przeciwnie, powodują wzrost obciążeń
Polaków. Jeśli ktoś choćby z tego powodu, że akcyza będzie wyższa, wypije mniej alkoholu, spali
mniej papierosów, to dobrze dla Polski. Dziękuję.
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Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator
Kołacz-Leszczyńską.
Bardzo proszę.
Senator
Agnieszk a Kołacz-Leszczyńsk a
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie
Ministrze!
Szanując czas państwa senatorów, ponieważ
już wielość argumentów, które zostały przedstawione dzisiaj na tej sali w różnych obszarach, troska i mądrość, które wynikały, wypływały z tych
wypowiedzi… Nie zgadzam się z ostatnią wypowiedzią, ale, Szanowni Państwo, powiedzieliśmy
już właściwie o wszystkim.
Wysłuchaliśmy również pana ministra, który
odpowiadał na każde pytanie. Ale niestety te odpowiedzi nie rozwiały naszych wątpliwości. I dlatego obawiając się… i także nie mając pewności, że
choćby jedna złotówka z tej podwyższonej akcyzy
była skierowana czy to na programy profilaktyki zdrowotnej, czy to chociażby na jeden z problemów uwzględnionych w poprawce sejmowej,
związany właśnie z programem zwalczania chorób nowotworowych, a jednocześnie znając możliwości i wiedząc, na jakie cele i na jak różnorodne
przedsięwzięcia wydawane są pieniądze, obawiając się, że ten 1 miliard 700 milionów zł może
być skierowany np. na podreperowanie budżetu
telewizji publicznej, którą kieruje pan Kurski…
W związku z tymi wszystkimi obawami i jeszcze wieloma innymi zdecydowaliśmy się złożyć
wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym, co niniejszym czynię.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Tu jest grupa senatorów, tak? Rozumiem.
(Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Tak, tak,
ponieważ…)
To chyba… No, to chyba jest niepotrzebne, ale
oddajemy to. Ja tylko muszę wpisać nazwiska.
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Dla porządku informuję, że senator Władysław
Komarnicki złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*, a wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli pan senator Grzegorz
Bierecki i właśnie w tej chwili pani senator
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska z panem senatorem Leszkiem Czarnobajem, Jolantą Hibner
i Pawłem…
(Senator Paweł Arndt: Arndtem.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak?)
(Senator Kazimierz Kleina: Arndtem.)
Arndtem. Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan minister zobowiązał się odpowiedzieć na
piśmie panu senatorowi Dowhanowi.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować
się do przedstawionych wniosków bądź wątków
w dyskusji?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba: Nie.)
Nie. Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję
Budżetu i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
(Głos z sali: Bez „wspólnego”.)
Bez „wspólnego”, tak.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
ustawy – Prawo celne.
Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 18,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 18 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, pana senatora Kazimierza
Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
K azimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na temat tej ustawy mówiłem już podczas pierwszego posiedzenia bardzo dużo. Odpowiadając na
*

Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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pytania, mówiłem o powodach, dla których tę ustawę
przyjmujemy.
To jest ustawa, która dotarła do nas z Sejmu.
Została ona uchwalona po wypracowaniu naszego
stanowiska i wyborze szybkiej ścieżki inicjatywy senatorskiej. Jednak w związku z tym, że procedowana
ustawa powstała, już na wcześniejszym etapie podjęliśmy wspólnie decyzję, jako cała Izba, że nie nadajemy szybkiego toku, biegu ustawie przygotowanej jako
inicjatywa Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
że procedujemy ją w ramach zwykłego postępowania.
Jest ustawa przygotowana przez Sejm, ta, o której
w tej chwili mówię i która wprowadza możliwość papierowego sposobu dokumentowania obrotu niektórymi kategoriami paliw. Ta ustawa rozwiązuje problem,
który był i jest bardzo poważnym problemem dla wielu
dostawców. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
go popiera i wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek,
mając oczywiście te wszystkie zastrzeżenia, wątpliwości, o których mówiłem podczas pierwszego swojego
wystąpienia. Ustawa jest jednak ważna i potrzebna,
dlatego wnoszę o jej przyjęcie.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Czy są jakieś pytania do pana senatora? Nie.
Dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy pan minister Leszek Skiba pragnie zabrać głos
w sprawie ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba: Nie.)
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?
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.
Senator
K azimierz Kleina
Przepraszam, że zadaję to pytanie. Mogłem je
wcześniej zadać.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę nie
przepraszać, tylko kontynuować.)
Chciałbym zapytać pana ministra o kwestię tego,
jaka jest liczba firm, które obsługują branżę paliw
lotniczych oraz paliw dla okrętów i które nie przygotowały się do tej możliwości elektronicznego dokumentowania obrotu. Bo w tej ustawie proponujemy,
że można będzie ten obrót dokumentować i w formie
elektronicznej, i w papierowej.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Ta ustawa ma bezpośredni wpływ na 75 tysięcy podatników. Rozumiem, że to pytanie dotyczy tych firm,
które się nie przygotowały. Mamy informację, że to są
największe firmy, głównie spółki podporządkowane
tym największym firmom, które w gruncie rzeczy zajmują się różnego rodzaju handlem paliwem lotniczym.
Są też kwestie związane z… Są coraz większe wątpliwości w zakresie stosowania tej ustawy przez firmy, które transportują paliwo rurociągami. Powiem
szczerze, że tych firm nie jest dużo, bo jest ich
pewnie kilkanaście, ale skala ich aktywności jest
dosyć spora.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, pan senator Kleina.
Senator
K azimierz Kleina
Jeszcze jedno pytanie. Na pytanie dotyczące
tego problemu pan odpowiedział na posiedzeniu komisji, ale wydaje mi się, że dobrze byłoby
wyartykułować to też na naszym posiedzeniu
plenarnym. Jest taka kwestia, że minister finansów zobowiązał się, że odbiorcy indywidualni,
którzy korzystają z oleju opałowego jako źródła
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ciepła, nie będą zobowiązani do tego, żeby przeprowadzać tę całą procedurę zgłaszania elektronicznego, i że ten dotychczasowy system będzie
utrzymany jeszcze w przyszłym roku. To jest dość
istotne, bo to dotyczy odbiorcy indywidualnego,
a tych ludzi są pewnie setki tysięcy.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Tak, chodzi o… Akurat w przypadku systemu
EMCS chodzi o ten gaz, który jest gazem butlowym, czyli propan-butan stosowany do ogrzewania domów, bo w systemie EMCS jest właśnie…
Olej opałowy jest w systemie SENT i to jest jakby oddzielny system, a ta ustawa dotyczy tego towaru, który jest w systemie EMCS, czyli właśnie
propanu-butanu do ogrzewania domów transportowanego w butlach. Absolutnie ta ustawa odnosi
się również do osób fizycznych, właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają domy w ten
sposób, i przyjmując tę ustawę, zwalniamy ich
z obowiązku stosowania tylko i wyłącznie systemu elektronicznego od 1 stycznia 2020 r.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Stanisław Karczewski)
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
K azimierz Kleina
Panie Ministrze, jeszcze była informacja – ale
to jest poza ustawą, jakby niezależnie od ustawy –
o odbiorcach oleju opałowego w gospodarstwach
domowych, o tym, że to jest, że tak powiem, taki
prezent za to, że tę ustawę przyjmujemy, i że ten
prezent dla odbiorców oleju opałowego w gospodarstwach domowych jest taki, że otrzymają teraz
nie, że tak powiem, tysiące litrów oleju opałowego, ale uproszczoną procedurę dokumentacyjną.
Choć…
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Dziękuję bardzo.
Chodzi o to… Rzeczywiście podczas dyskusji w Sejmie zadeklarowaliśmy przeprowadzenie analiz w taki sposób, żeby ten mechanizm
potwierdzania właśnie dostawy gazu w formie
butlowej odbywał się w systemie EMCS, a dostarczania oleju opałowego właśnie w systemie
SENT, tak żeby uspójnić i rzeczywiście przeprowadzić wszystkie analizy w zakresie generalnie systemu SENT. System SENT jest bardziej
restrykcyjny z takiej racji, że w zakresie oleju
opałowego zdiagnozowano więcej nieprawidłowości. Tak więc absolutnie postaramy się przeanalizować tę kwestię, żeby uspójnić te zasady
potwierdzania. Bo w systemie SENT – był taki
głos – wymagane jest posiadanie smartfonu, co
nie zawsze jest korzystne z punktu widzenia…
Byli właśnie wspomniani przysłowiowi emeryci, dla których może być to jakiś kłopot. To jest
właśnie ta kwestia, o której rozmawialiśmy na
posiedzeniu komisji, a o której mówił pan przewodniczący, czyli kwestia tego, żeby uspójnić ten
system. I jako Ministerstwo Finansów zadeklarowaliśmy już w Sejmie, że sprawdzimy, w jaki
sposób funkcjonuje potwierdzanie dla gospodarstw domowych w systemie SENT i w systemie EMCS.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zgłasza się z pytaniem pan senator Jerzy
Czerwiński.
Bardzo proszę.
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze! Ta ustawa dotyczy także wyrobów
akcyzowych opodatkowanych zerową stawką
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Czy to
dotyczy także płynów do papierosów elektronicznych? To może naiwne pytanie, ale chciałbym
uzyskać od pana odpowiedź.
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Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba
Nie, nie dotyczy. Nie są one objęte tą stawką.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie
widzę, nie słyszę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Pan senator, marszałek Bogdan Borusewicz.
Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
rezygnuję, dlatego że omawialiśmy taką samą
ustawę senacką, projekt senacki, z którego się
wycofaliśmy.)
Są jakieś wnioski legislacyjne? Nie.
Czy ktoś jeszcze chciałby się zgłosić?
(Głos z sali: Nie.)
Nie.
Informuję… No, tak naprawdę informuję, że
nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu, skoro pan marszałek się wypisał.
I w tej chwili zamykam dyskusję.
Dziękuję bardzo.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Ponieważ nie było głosów w dyskusji, nie będę
już pytał pana ministra…
Panie Ministrze, coś jeszcze chce pan powiedzieć? Nie.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 22,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 22 A.
Ba rdzo proszę sprawozdawcę Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora

Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania
komisji.
Senator Sprawozdawca
Krzysztof Mróz
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
W dniu wczorajszym Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych opiniowała zmianę ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej
na rok 2019. Jest to taka ustawa, którą co roku właśnie w okolicach świąt przyjmujemy. W tej ustawie
są 2 elementy: pierwszy element to jest przesunięcie
wydatków z roku 2019, które nie zostały zrealizowane, na rok 2020, drugi to przekierowanie pewnych
środków niewykorzystanych w budżecie roku 2019
na inne cele. Tak jak państwo macie napisane w tej
ustawie, te środki niewykorzystane, blokowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawodawca
proponuje przekazać na 2 cele: o 2 miliardy… Może
inaczej, środki do 2 miliardów zł ustawodawca proponuje przekazać Narodowemu Funduszowi Zdrowia na
tzw. fundusz zapasowy oraz środki do 1 miliarda zł –
na Fundusz Wsparcia Policji. Jeśli zaś chodzi o przesunięcie wydatków tegorocznych na przyszły rok, to
są wskazane 3 cele: 103 miliony zł przeznaczone na
realizację przedsięwzięć w ramach programu modernizacji służb mundurowych, 20 milionów 400 tysięcy zł
na zakup ambulansów i ponad 14 milionów na określone inwestycje, które realizuje Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ZOZ-ach podległych
MSWiA. Tutaj chodzi oczywiście o takie przedsięwzięcia, które z różnych przyczyn nie zostały jeszcze
rozliczone czy nie zostaną rozliczone do dnia 31 grudnia. I wydłużamy czas na realizację tych inwestycji,
a w praktyce, w większości przypadków, na rozliczenie
tych inwestycji, do 30 kwietnia.
Dyskusja nad tą ustawą była dość długa, burzliwa,
wielu senatorów zabierało głos. Było wielu gości, byli
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa
Finansów, także przedstawiciele Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. W wyniku tej dyskusji padły 2 wnioski: wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek, który złożyłem, oraz wniosek, który złożył
pan marszałek Borusewicz, o przyjęcie tej ustawy, ale
po uwzględnieniu poprawki, którą pan marszałek zgłosił. Pan marszałek zaproponował zwiększenie kwoty
przeznaczonej na fundusz zapasowy NFZ z kwoty do
2 miliardów na kwotę do 3 miliardów i w konsekwencji zmianę określonych przepisów w tejże ustawie.
W wyniku głosowania wniosek o przyjęcie ustawy
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bez poprawek nie uzyskał akceptacji komisji, wniosek pana marszałka Borusewicza o przyjęcie poprawki
uzyskał tę większość i taką poprawkę komisja wprowadziła do tej ustawy, a później komisja także pozytywnie zaopiniowała tę ustawę z poprawką zgłoszoną
przez pana marszałka Borusewicza.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: To
wszystko?)
Tak.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Wszystko. 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 zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd
w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony
minister finansów.
Czy pan minister pragnie zabrać głos? Nie.
Dziękuję.
Czy przedstawiciel rządu – na sali jest jeszcze pan
minister Cieszyński z Ministerstwa Zdrowia – chce
zabrać głos? Czy któryś z panów ministrów chce zabrać głos? Nie.
Obecnie senatorowie mogą jednak zgłaszać
z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecnych na sali przedstawicieli rządu.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie
zapisał się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku od sprzedaży detalicznej.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 19,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 19 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, pana senatora Stanisława
Ożoga, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca
Stanisław Ożóg
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Opinia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
jest bardzo krótka, tak jak bardzo krótka była dyskusja.
Komisja budżetowa jednomyślnie apeluje do Wysokiej
Izby o przyjęcie proponowanej zmiany ustawy. Wobec
takiego stwierdzenia i praktycznie zerowej dyskusji na
posiedzeniu dziękuję za uwagę. Sądzę, że przedstawiciel rządu odpowie ewentualnie na pytania, dlaczego
te propozycje są tu zawarte.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę…
Panie Senatorze, proszę zaczekać. Jeszcze nie wiadomo, być może ktoś będzie pytał o coś pana senatora.
…Zapytania w sprawie rozpatrywanej ustawy. Nie
widzę zgłoszeń do zadawania pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy obecny na sali przedstawiciel rządu chce zabrać głos? Panie Ministrze? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie
pytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał
się do głosu.
Zatem zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 21, a sprawozdanie komisji – w druku nr 21 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę komisji… O, nie widzę pana senatora. Dlaczego go nie ma?
(Głos z sali: Nie dotarł na salę.)
No to ogłaszam 5-minutową przerwę, do godziny
17.38… albo do 17.37, jednak do 17.37.
(Głos z sali: Już wie.)
Wie już, tak?
(Głos z sali: Tak, wie.)
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To czekamy. Dobrze.
(Głos z sali: Jest.)
(Głos z sali: O, jest.)
Jest. No, gdzie pan był, Panie Senatorze? Nie śledzi pan obrad.
(Senator Wiesław Dobkowski: …Mówili, że ten
punkt ma być jutro.)
Do 17.37 jest przerwa.
(Senator Wiesław Dobkowski: Panie Marszałku…)
Ale jest przerwa, Panie Senatorze.
(Senator Wiesław Dobkowski: Aha, przepraszam.)
Mówiłem, że jest przerwa do 17.37. Trudno, nie
możemy skrócić tej przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 32
do godziny 17 minut 37)
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji
Infrastruktury, senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę.
Senator Sprawozdawca
Wiesław Dobkowski
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji
Infrastruktury opinię do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Ustawa ta przesuwa o kolejny rok termin
wejścia w życie niektórych przepisów ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ta ustawa z dnia 16 grudnia
2010 r. określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym
transporcie zbiorowym, zarządzania usługami
przewozowymi na tym rynku oraz reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem regularnego
przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
Ustawę na posiedzeniu Komisji Infrastruktury
omówił sekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury, minister Rafał Weber.
Ustawa jest konieczna, żeby przesunąć termin wejścia w życie przepisów tej ustawy
wspomnianej wcześniej. Jest to związane z zaawansowaniem prac toczących się w zakresie

zmiany koncepcji funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego. Ponadto w uzasadnieniu wskazano, że brzmienie przepisów projektu
ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest konsekwencją zaplanowania w ustawie budżetowej na rok 2020 środków
odpowiednio: w części 85 „Budżety wojewodów”
– na ulgi w przewozach autobusowych, a także
w części 39 „Transport” – na ulgi w przewozach
kolejowych. Brak tych przepisów oznaczałby konieczność przyjęcia odmiennej od zawartej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 struktury
dysponentów odpowiedzialnych za finansowanie usług. Zakresy… Należy podkreślić przy tym,
że przepisy, które miały wejść w życie z dniem
1 stycznia 2020 r., zawierają odmienny od obecnego system finansowania ulg – np. zakładają zmianę charakteru dotacji na ulgi kolejowe z dotacji
przedmiotowej na dotację celową, a także zmianę
charakteru finansowania ulg autobusowych w ramach zadania bieżącego z zakresu administracji
rządowej na zadanie własne. Nieuregulowanie na
rok 2020 zmiany tych przepisów stwarzałoby poważne ryzyko, że ustawa budżetowa nie zapewni
prawidłowego finansowania ulg. W celu uniknięcia wspomnianych trudności ustawa przesuwa
termin wejścia w życie tych przepisów na dzień
1 stycznia 2021 r.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, na posiedzeniu Komisji Infrastruktury zabrałem głos ja,
zabrał głos pan Jan Hamerski i przede wszystkim minister, o którym wspomniałem. Po dyskusji nie zgłoszono żadnych poprawek. Ustawę
przyjęto bez poprawek i taką propozycję komisja
przedstawia Wysokiej Izbie. Dziękuję.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
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
pytanie?
Bardzo proszę, Pani Senator. Proszę uprzejmie.
Senator
Danuta Jazłowieck a
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący…
Przepraszam najmocniej: Panie Marszałku.
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Panie Senatorze, ustawa zawiera odmienny od obecnego system finansowania ulg.
Chciałabym zapytać, na czym polega ta odmienność. Chciałabym też zapytać, czy ta odmienność
spowoduje problemy w stosowaniu ulg od 1 stycznia 2020 r.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Panie Senatorze, bardzo proszę.
Senator
Wiesław Dobkowski
Panie Marszałku! Pani Senator! Ta ustawa
tak jakby przedłuża dotychczasowy system, ponieważ w przyszłym roku ma być nowa ustawa,
całościowa, która będzie w inny sposób regulowała te ulgi. Wejdzie nowa ustawa, która będzie
regulowała sprawy dotyczące przywrócenia połączeń PKS w tych miejscach, gdzie są one nierentowne. W związku z tym będzie pewien sposób
finansowania samorządów, które będą przywracały połączenia, które są nierentowne. W tej
chwili to jest robione na innej zasadzie i stąd jest
zmiana. Należy to przesunąć o rok, żeby można
było w tym czasie przygotować całościowo nową
ustawę.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Czy mogę, Panie
Marszałku?)
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Bardzo proszę, Pani Senator, o pytanie.
Senator
Danuta Jazłowieck a
Panie Senatorze, ja zapytałam, jakiego rodzaju
zmiany mają nastąpić w systemie finansowania,
które mogłyby spowodować, że w przyszłym roku
ta ustawa nie mogłaby wejść. Jakiego rodzaju są
to zmiany, jeżeli chodzi o system finansowania?
Senator
Wiesław Dobkowski
Chodzi o to, że zmian ma nie być, i o to, żeby
przepisy, które były do tej pory, funkcjonowały

jeszcze przez rok. Chodzi o przedłużenie stanu,
który jest.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Rozumiem. Ale
chodzi mi o to… Jeżeli ona będzie przyjęta w roku
2021, to jakie zmiany nastąpią?)
Proszę pani, będzie projekt ustawy, będzie
nowa ustawa, o której będziemy tutaj mówili. Ja
znam tylko ogólne założenia, niektóre sprawy nie
są w tej chwili szczegółowo ustalone. Może pan
minister będzie mógł coś więcej powiedzieć na temat tego, jakie są plany. Na razie to jest… Ustawa,
którą w tej chwili procedujemy, ma przedłużyć
stan istniejący o rok. A później będzie specjalna
ustawa, będziemy ją w przyszłym roku procedowali. Będziemy o tym mówili.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz zadaje pytanie. Bardzo proszę.
Senator
Wadim T yszkiewicz
Panie Senatorze, to będzie może bardziej pytanie retoryczne. Jaka jest gwarancja, że za rok
znowu nie będziemy głosować nad przedłużeniem
ustawy?
Ja powiem, o co mi chodzi. Ja przez 17 lat
byłem prezydentem. My przygotowaliśmy się
w 2015 r. do zapowiadanych zmian, które miały nastąpić w 2017 r. Zbudowaliśmy miejsko-wiejski system transportu, przez co gminy
wiejskie straciły dopłaty. Zrobiliśmy wspólną
komunikację, wspaniałą komunikację, która
super działa, ale przekładanie wejścia w życie
tej ustawy trochę w nas bije, bo ci, którzy stanęli na wysokości zadania, są w pewnym sensie
karani. To jest, nie wiem, już się gubię, chyba
siedemnasty raz, jeśli chodzi o zmiany w ustawie, które są proponowane. Zasada „jedna złotówka do kilometra” to jest kompletna porażka,
to nie działa, komunikacja miejska nie funkcjonuje. Nasza funkcjonuje i nie chcielibyśmy
być karani jako gmina za to, że stanęliśmy na
wysokości zdania.
Pytanie. Czy, pana zdaniem, ta ustawa, przedłużana teraz o rok, w kolejnym roku znowuż
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będzie przedłużana? Czy coś się w komunikacji
miejskiej… Ja oczywiście mówię o komunikacji
autobusowej jako były samorządowiec. Czy, pana
zdaniem, jest nadzieja, że to już jest ostatni rok?
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Panie Senatorze, bardzo proszę wyrazić swoją opinię.
Senator
Wiesław Dobkowski
Panie Senatorze, moim zdaniem jest taka nadzieja, ponieważ w czasie kampanii bądź jeszcze
przed kampanią wyborczą były przedstawione
przez Prawo i Sprawiedliwość takie propozycje,
że będą dofinansowania dla tych samorządów
i dla tych przewozów, tych linii, które są nierentowne. Są postawione pewne warunki, określono,
ile procent ma być w danej gminie tych nierentownych, tych prostych połączeń. A co do szczegółów – będzie projekt ustawy i będziemy o tym
rozmawiali, a teraz, ponieważ była kampania wyborcza… No, w tym roku, w roku 2019, była jeszcze sprawa dyskontynuacji, więc prawdopodobnie
byśmy nie zdążyli w tym roku tej nowej ustawy
przeforsować. Teraz jest czas na to i można tak
na spokojnie… Ja wierzę w to, że w roku 2020 będzie przyjęta nowa całościowa ustawa. Tak że od
1 stycznia 2021 r., mam nadzieję… Liczę tutaj na
to. Jestem przekonany co do tego, że wprowadzimy tę ustawę.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ad vocem, można?)
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
To znaczy pytanie?
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ad vocem.)
No, no można i ad vocem. Proszę bardzo.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Powtórzę to pytanie i…)
To już nie ad vocem, to powtórzenie pytania,
ale bardzo proszę.

Senator
Wadim T yszkiewicz
Okej, dobrze.
Panie Senatorze, pan powiedział, że w 2015 r.
Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że wprowadzi
te zmiany, zresztą słuszne…
(Senator Wiesław Dobkowski: Nie, nie. Teraz,
w tym roku.)
No, to już chyba siedemnasta zmiana. Ja się
już totalnie pogubiłem. Chodzi o to, że my tych
zmian oczekiwaliśmy, ale minęły ponad 4 lata,
a tych zmian nie ma. Takie samorządy jak mój,
które stanęły na wysokości zadania, karane są
dzisiaj, karani jesteśmy za to, że uwierzyliśmy
w zapowiadane zmiany. Nie chcielibyśmy, jako
ten dobry samorząd, być karani za to, że stanęliśmy na wysokości zadania. I to jest sugestia,
prośba, żeby tę słuszną zmianę, która była zapowiedziana w 2015 r., w końcu wprowadzić w życie, bo, tak jak wspomniałem, myśmy zrobili, co
do nas należało. Jedna złotówka do kilometra to
jest totalna porażka, to nie działa. Wprowadźcie
państwo w końcu dobrą ustawę, którą przegłosujemy i za którą będziemy tu wszyscy, bo na to
czekają samorządy, również te dobre samorządy,
nie tylko te złe, ale i te dobre. Dziękuję.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
To nie było pytanie, Panie Senatorze.
(Senator Wiesław Dobkowski: Rozumiem, że
pytanie…)
Nie, nie, proszę nie odpowiadać. No, może się
pan odnieść, oczywiście, choć pytania…
(Senator Wiesław Dobkowski: Nie, nie.)
Nie słyszałem ani nie widziałem znaku zapytania, ale okej, dobrze, rozumiem…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Na samym początku powiedziałem…)
No, to było powtórzenie pytania, tak. Dobrze.
Ja rozumiem, pan senator rozumie.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora
sprawozdawcy? Nie ma.
To dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9.00.
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 48)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek
Tomasz Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan
Borusewicz, Gabriela Morawska-Stanecka
i Stanisław Karczewski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Informuję, że dziś o godzinie 10.30 zostanie
ogłoszona przerwa do godziny 13.00, ale jednocześnie informuję panie i panów senatorów, że
w trakcie tej przerwy odbędzie się spotkanie
opłatkowe dla senatorów oraz pracowników
Kancelarii Senatu, w sali 217, od godziny 12.00.
Oczekujemy tam znamienitych gości oraz młodzieżowego chóru z zagranicy. Bardzo proszę
o uczestnictwo zarówno senatorów, jak i pracowników kancelarii.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym.
Przypominam, że wczoraj przed przerwą
w obradach senator sprawozdawca Wiesław
Dobkowski przedstawił sprawozdanie Komisji
Infrastruktury i odpowiedział na pytania
senatorów.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez
rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku
prac parlamentarnych został upoważniony pan
minister infrastruktury.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić
stanowisko rządu?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Tak.)
Bardzo proszę. Pan Rafał Weber, sekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Bardzo
proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie
Senator! Szanowni Panowie Senatorowie!
Bardzo prosimy o przyjęcie pilnej i ważnej
ustawy, krótkiej, ale bardzo istotnej nowelizacji prawa transportu zbiorowego. Nowelizacja
dotyczy funkcjonowania ulg za przejazdy komunikacją publiczną, komunikacją autobusową. W ostatnich latach praktyka przedłużania
funkcjonowania tych ulg wyglądała tak, że było
to realizowane poprzez zmianę ustawy okołobudżetowej. W tym roku z ustawy budżetowej wyodrębniliśmy specjalną ustawę, nad którą wcześniej
pochylał się Sejm, a dzisiaj pochyla się Wysoka
Izba, czyli Senat.
Przepraszam też wszystkich państwa za tak
szybki tryb procedowania nad tą ustawą, ale
z uwagi na jej istotę, na jej pilność i na oczekiwania społeczne chcemy, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i aby ulgi, z których
codziennie korzystają setki tysięcy Polaków, nadal mogły być przez przewoźników firmowane
i później rekompensowane przez budżet państwa.
W budżecie państwa na 2020 r. została zapewniona
kwota na przejazdy ulgowe, tak że od strony finansowej jesteśmy przygotowani. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie przed 1 stycznia i zacznie 1 stycznia
obowiązywać – mam nadzieję, że tak będzie – to
te ulgi będą przez przewoźników w sposób niezakłócony firmowane i w sposób niezakłócony będą
też rekompensowane, za pośrednictwem urzędów
marszałkowskich, przez Ministerstwo Finansów.
Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej
ustawy. Dziękuję za wczorajsze posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury, dziękuję za wynik
głosowania. Wszyscy senatorowie opowiedzieli
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się i zagłosowali za przyjęciem tej ustawy. Jestem
przekonany, że Senat jako całość też tak postąpi,
też tak uczyni. Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu ministrowi.
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?
Pan senator Kleina.
Senator
K azimierz Kleina
Panie Marszałku! Panie Ministrze! W ostatnich latach rząd zaskakuje nas ciągle pilnymi
ustawami, co wiąże się z taką presją czasu, że
oto nie wejdą jakieś ulgi, że te świadczenia, obniżki nie będą obowiązywać od 1 stycznia itd. To
są oczywiście ważne sprawy i tego nie można lekceważyć, nie można przecież odbierać uprawnień
osobom, które mogą korzystać z tych uprawnień.
Wcześniej była też ta ustawa – wynikająca z określonego kontekstu politycznego – na mocy której
dopłaca się do transportu autobusowego, dopłaca
się złotówkę do każdego kilometra, jeżeli powstają
nowe linie. We wszystkim tym widać jakiś chaos,
takie nieskoordynowane działania.
Czy rząd pracuje nad jakąś kompleksową ustawą, która by organizowała samochodowy transport publiczny, ten, który jest najbliżej obywatela
właśnie w małych miejscowościach, na wsiach?
Ta ustawa była uchwalona 5 czy nawet 6 lat temu,
później jej działanie zostało zawieszone. Ona oczywiście już się, że tak powiem, zdezaktualizowała.
No, powiedzmy, że zużyła się ta ustawa. Zresztą
wejście jej w życie było już tutaj w ostatnich kilku
latach przesuwane. Czy rząd w tej chwili pracuje
nad jakąś kompleksową ustawą, która by organizowała ten transport publiczny na tym najbardziej
lokalnym poziomie? Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pod koniec poprzedniej kadencji przygotowaliśmy dużą nowelizację ustawy o transporcie
zbiorowym, która w naszej ocenie przygotowywała organizację transportu publicznego od strony prawnej, szczególnie w obszarach oddalonych
od skupisk miejskich. Niestety z racji dyskontynuacji tamten projekt nie zmieścił się w pracach
Komitetu Stałego Rady Ministrów i nie został
przyjęty przez Radę Ministrów. Mam nadzieję,
że z tym projektem wrócimy w roku 2020 i w takim spokojnym procesie legislacyjnym – przy
udziale strony samorządowej, która też jest nam
potrzebna do tego, aby transport publiczny zorganizować w jak najlepszy sposób – taką właśnie
ustawę stworzymy. To po pierwsze.
Po drugie, jeżeli chodzi o ustawę przyjętą
w maju 2019 r., na mocy której został powołany
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, to ta
ustawa funkcjonuje. Pierwsze linie autobusowe,
które zostały stworzone przy wsparciu ze środków tego funduszu, działają od września bieżącego roku, czyli jest to okres już ponad 3,5 miesiąca.
Jesteśmy na początku procesu odtwarzania połączeń lokalnych w całej Polsce. Przypominam
Wysokiej Izbie, że w ciągu ostatnich 3 dekad, między 1990 r. a 2016 r., 2017 r., z polskiej mapy przewozowej zniknęło pół miliarda wozokilometrów,
czyli mnóstwo połączeń autobusowych, które były
likwidowane i które były wygaszane z racji tego,
że były nierentowne.
My, tworząc Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, przekazujemy środki finansowe na
to, aby te połączenia odtworzyć, na to, aby rozpocząć proces przywracania tych połączeń, które są
niezbędne do normalnego funkcjonowania społeczeństwa wiejskiego, społeczeństwa oddalonego
od dużych miast o kilkadziesiąt kilometrów, bo
tam diagnozujemy największe problemy.
Trzeci nabór w ramach tego funduszu, który
zakończył się 29 listopada br., nabór na 2020 r.,
pokazuje coraz większe zainteresowanie samorządowców, i władz gmin, i władz powiatów.
W ramach tego naboru złożono 265 wniosków,
na podstawie których powołano 1 tysiąc 711 linii
autobusowych, obejmujących swoją działalnością
63 miliony wozokilometrów rocznie.
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Tak że jesteśmy na początku tego procesu. Rok
2019, tak jak powiedziałem, to przygotowanie narzędzia prawnego, ale też narzędzia finansowego i wyasygnowanie z budżetu państwa tak na
rok bieżący, jak i na lata kolejne konkretnych sum
finansowych.
Chcemy ten system usprawniać, chcemy ten
system ulepszać. Po okresie 3,5 miesiąca mamy
już jako Ministerstwo Infrastruktury swoje przemyślenia, mamy swoje doświadczenia. Spływają
sygnały przede wszystkim od organizatorów,
czyli od samorządowców, spływają sygnały również od operatorów, którzy mówią o potrzebie
wymiany floty i znalezienia kolejnego źródła finansowania na wymianę autobusów, bo wszyscy
widzimy, w jakim stanie są autobusy przewoźników, szczególnie te popularne PKS, które też
w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach,
można powiedzieć, były likwidowane. Transport
cierpi też…
Marszałek
Tomasz Grodzki
Przepraszam, muszę przerwać panu ministrowi. Bardzo bym prosił o skupienie się na
istocie odpowiedzi na pytanie, bo później będzie
dyskusja i oczywiście pan minister będzie mógł
odnieść się do wniosków z dyskusji. Tak że mamy
to jeszcze przed sobą.
Pytanie jest krótkie, minutowe. Jeśli mogę
prosić, to proszę, aby odpowiedź była skupiona
na pytaniu, a później, w podsumowaniu dyskusji
będzie pan minister oczywiście mógł dłużej się
wypowiedzieć.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Jeszcze pół minuty, Panie
Marszałku, chcę poświęcić.)
Dobrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Drugi problem to brak kierowców, których też
na rynku jest coraz mniej.
Reasumując, chcę powiedzieć, że są to
problemy strukturalne, takie, które należy rozwiązywać w sposób systemowy, są też
problemy, które można rozwiązać za pomocą

przepisów prawa czy zwiększając środki finansowe. Chcemy w sposób systemowy zorganizować transport zbiorowy w roku 2020 i mam
nadzieję, że nam się to uda.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Po raz drugi pan senator Kleina, później pan
senator Lamczyk.
Senator
K azimierz Kleina
To bardzo ważne sprawy…
(Senator Dorota Czudowska: No właśnie.)
…o których tutaj pan minister mówił. One
rzeczywiście są niezwykle interesujące, ważne
i potrzebne.
(Senator Dorota Czudowska: Dlaczego przerwane…)
Jednak wydaje mi się – zaraz dojdę do pytania – że te wszystkie działania, które rząd
podejmuje w tej sprawie, są działaniami chaotycznymi, wynikającymi z braku tej zasadniczej ustawy, która mówiłaby o tym, w jaki sposób
transport lokalny będzie zorganizowany. Wtedy
na to można byłoby nałożyć kwestię ewentualnych dopłat, wymiany pojazdów itd., ale o tym
nie chcę teraz mówić.
Tak że ja miałbym tylko prośbę do pana ministra – bo pan minister powiedział, że ta ustawa została przygotowana w ubiegłym roku, ale
ze względów czasowych nie została uchwalona –
prośbę o przekazanie tego projektu, tak abyśmy
także mogli się z nim zapoznać, abym ja mógł się
z nim zapoznać, bo nie wiem, czy inni też byliby
zainteresowani tym projektem przygotowanym
przez pana resort.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Myślę, że ten projekt jest cały czas jawny i jest
dostępny na stronach RCL. Z tego, co wiem, wynika, że on cały czas jest tam widoczny i można
do niego wrócić, można go przeczytać.
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Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Pan senator Lamczyk.
(Senator Stanisław Lamczyk: Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Panie Ministrze…)
(Głos z sali: Naciśnij przycisk.)
Tak, trzeba nacisnąć.
Senator
Stanisław Lamczyk
Panie Ministrze, pan doskonale wie, że to
wszystko, o czym pan właśnie mówi, to są półśrodki. Wykluczenie transportowe u nas jednak
rośnie. 14 milionów – to jest naprawdę bardzo dużo – ludzi nie ma jak dojechać do pracy,
do szkoły czy do placówek służby zdrowia i jest
skazanych tylko i wyłącznie na siebie. Transport
publiczny nie dociera do nich. My czwarty raz
rolujemy te ulgi. Każdego roku jest obiecane, że
właśnie ta duża ustawa będzie. Czy pan mógłby
powiedzieć, że ona wejdzie w życie w pierwszym
półroczu czy w I kwartale? Bo to jest bardzo istotne dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Ja mogę powiedzieć, że będę robił wszystko,
aby to był rok 2020 i aby to było w pierwszej połowie roku 2020.
Jednak nie zgodzę się ze stwierdzeniem pana
senatora, że wykluczenie komunikacyjne rośnie.
W mojej ocenie ten proces został zatrzymany.
Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, żeby
miejscowości, a tym samym społeczeństwa, które nie mają dostępu do transportu publicznego,
czy to drogowego, czy to kolejowego, go miały.
Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale naprawdę rozpoczęliśmy konkretną i ewidentną walkę
z wykluczaniem komunikacyjnym w wielu obszarach. Bo transport publiczny to jedno, a budowa
sieci dróg, po których ten transport będzie się poruszał, to drugie. I przypominam Fundusz Dróg
Samorządowych, czyli to wsparcie dla samorządów na modernizację dróg gminnych i powiatowych. Przypominam o 6 miliardach zł na rok

2019, które już zostały rozdysponowane w ramach tego funduszu. Przypominam, że program
„Fundusz Dróg Samorządowych” jest na 10 lat,
czyli do 2028 r., i chcemy przeznaczyć wsparcie
dla samorządów w wysokości łącznie 36 miliardów zł. Przypominam inny duży program, który
realizujemy, czyli budowę dróg autostradowych
i dróg ekspresowych. Niedługo pokażemy też
projekt programu dotyczącego 100 obwodnic.
Tak że sama organizacja transportu to jedno, ale
stwarzanie infrastruktury drogowej i kolejowej
– a to się dzieje już od dłuższego czasu – to drugie. Zatem niesprawiedliwa i nieprawdziwa jest
ta ocena, że wykluczenie komunikacyjne postępuje. Z tym się kompletnie, Szanowni Państwo,
nie zgadzam, bo tak nie jest. Zgadzam się z tym,
że jesteśmy na początku procesu odtwarzania
transportu publicznego – okej. Dziękuję za głosy
i za podpowiedzi, które będą nas w tym procesie wspierały, bo to faktycznie problem trudny
i złożony. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami
z tym problemem w ciągu najbliższych lat sobie
poradzimy.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań, zatem… A przepraszam,
pani senator Kołacz-Leszczyńska. Bardzo proszę.
Senator
Agnieszk a Kołacz-Leszczyńsk a
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mówił pan o 1 tysiącu 711 liniach autobusowych i 63 milionach wozokilometrów. A czy mogłabym dostać informację wprost,
ile do tej pory zdeklarowanych samorządów zdecydowało się włączyć w ten program i skorzystać
z tego funduszu rozwoju połączeń autobusowych?
Bo wiem, że jednym z zaporowych warunków jest
to, że złotówka, którą przeznacza państwo, wiąże
się z dofinansowaniem w wysokości 4–5 zł z samorządu i często takie kwoty są nie do udźwignięcia. Nawet nie wiem, czy nie więcej to jest.
Czy myślicie państwo o tym, żeby ta struktura dofinansowania być może się zmieniła? Czy
myślicie również nad tym, żeby mocniej wesprzeć samorządy, tak żeby w to się włączały? I ile
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samorządów do tej pory już zdeklarowało, że będzie chciało w tym uczestniczyć?
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oczekujemy od samorządu
tylko 10% wkładu w związku z wnioskiem, który zostaje złożony do urzędu marszałkowskiego
w celu pozyskania tej złotówki. Kolejna część powinna zostać wypracowana dzięki biletom, czyli
pasażerom, którzy korzystają z takiej komunikacji. Oczywiście zdarza się tak – i to też widzimy po
ponad 3 miesiącach funkcjonowania tego projektu
– że ten deficyt jest większy, czyli samorząd musi,
mówiąc wprost, dołożyć do deficytu więcej niż
10%. Jednak zdarza się również tak, że organizator zakłada deficyt na poziomie, powiedzmy, 1 zł,
ale zainteresowanie daną linią autobusową jest
dużo większe i albo ten deficyt jest niższy w rozliczeniu miesięcznym, albo w ogóle go nie ma. Czyli
pokazuje to faktycznie trafną decyzję danego organizatora co do odtworzenia danej linii komunikacyjnej, bo jest duże zainteresowanie pasażerów,
które powoduje, że ta linia nie jest nierentowna,
tylko wręcz jest dochodowa.
Mam nadzieję, że po dłuższym okresie
funkcjonowania Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych będziemy mogli z większą precyzją powiedzieć, jaka jest skala większego deficytu
niż 1 zł, ale też jaka jest skala tych połączeń, które
zostały odtworzone, a nie są deficytowe. Chodzi
o to, żebyśmy wiedzieli właśnie, jaka jest dogłębna
analiza transportu publicznego w naszym kraju.
Pani Senator, pozwolę sobie na drugie pytanie
odpowiedzieć w formie pisemnej…
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:
Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.)
…bo nie chcę być nieprecyzyjny, jeżeli chodzi o liczbę samorządów, które skorzystały
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Pan senator Tyszkiewicz. To jest etap pytań,
Panie Senatorze.

Senator
Wadim T yszkiewicz
Tak, tak.
Panie Ministrze, czy rzeczywiście państwo
konsultujecie z samorządami…
(Głos z sali: Mikrofon.)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Trzeba wziąć
kartę i…)
(Rozmowy na sali)
Teraz już będzie słychać.
Czy rzeczywiście państwo konsultujecie z samorządowcami czy z samorządami te swoje
działania? Bo ja trafiłem tu z samorządu – 17 lat
zajmowałem się samorządem i komunikacją miejsko-gminną – i nie przypominam sobie, żeby
przez ostatnie 4 czy 5 lat kiedykolwiek zwrócili się państwo do nas o konsultacje. Pełniłem też
funkcję prezesa Zrzeszenia Gmin Województwa
Lubuskiego. Takich konsultacji nie było.
A więc pytanie, czy państwo konsultujecie te
swoje działania. Bo program „złotówka do każdego kilometra” to jest totalna porażka. To nie działa. To nie działa.
Fundusz Dróg Samorządow ych, Panie
Ministrze, to jest wieloletni program realizowany przez kolejne rządy, a państwo przypisujecie
sobie te zasługi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Nie.)
Taka jest prawda.
A więc kończę pytaniem – jeszcze raz je powtórzę – czy państwo konsultujecie te swoje decyzje z samorządami? Bo ja nic o tym nie wiem
jako wieloletni samorządowiec.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Bardzo proszę.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Najlepiej na pytanie pana senatora mógłby odpowiedzieć pan prezes Płonka jako prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich, z którym wielokrotnie rozmawiałem, jeżeli chodzi o Fundusz
rozwoju przewozów autobusowych. Wiem, że
on jako starosta jednego z powiatów znajdujących się w województwie śląskim również z tego
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programu korzysta. I to jest najlepszy przykład
tego, że odbywamy konsultacje z samorządowcami i tam, gdzie jest to możliwe, realizujemy wnioski samorządów.
Jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych,
to, Szanowni Państwo, nigdy w historii młodej Polski, nowej Polski, od 1990 r. nie zdarzyło
się tak, że w ciągu tylko jednego roku 6 miliardów zł trafiło na drogi lokalne – 6 miliardów zł
środków rządowych – a w roku 2019 mamy z tym
do czynienia. W roku 2020 to będzie 3 miliardy
200 milionów zł. My jesteśmy w tej chwili jako
Ministerstwo Infrastruktury w trakcie sczytywania list, które trafiają z poszczególnych województw. Jeżeli one wszystkie będą przygotowane
bez błędów, to przekażemy je panu premierowi w celu zatwierdzenia. Myślę, że na początku
roku 2020 ta decyzja pana premiera zostanie zatwierdzona i kolejne setki samorządów otrzymają wsparcie na modernizację dróg gminnych
i powiatowych. I myślę też, że jesteście państwo
w stanie przyznać, że wcześniej nie było programu, który umożliwiał samorządom, szczególnie
tym uboższym, pozyskanie 80% wartości zadania.
Fundusz Dróg Samorządowych dopuszcza taką
możliwość. Wiem, że szczególnie powiaty są z tego
bardzo zadowolone, bo to powiaty mają duże problemy z wkładem na inwestycje nie tylko drogowe,
ale również inne. I proszę mi wierzyć, że odbiór
Funduszu Dróg Samorządowych jest bardzo pozytywny. Nie było do tej pory programu o takiej
skali jak właśnie Fundusz Dróg Samorządowych.
Tak że taka jest prawda o naszych działaniach,
które jako Ministerstwo Infrastruktury prowadzimy, jeżeli chodzi o szeroko pojętą walkę z wykluczeniem komunikacyjnym.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pan senator Komarnicki. Proszę bardzo.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Jeszcze, Panie
Marszałku…)
Senator
Władysław Komarnicki
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mówicie państwo od dłuższego czasu, od czasu, kiedy premier Rzeczypospolitej

wygłosił exposé, o 100 obwodnicach. Upłynęło
trochę czasu. Czy mógłby mi pan powiedzieć,
w jakim jesteśmy stadium? Ile tych obwodnic jest
w projektowaniu, a ile jest już w fazie realizacji?
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo.
(Senator Władysław Komarnicki: Mogę dostać
na piśmie. Obiecałem to moim wyborcom.)
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Mogę odpowiedzieć. Pan premier Mateusz
Morawiecki zapowiedział, że program 100 obwodnic zostanie publicznie pokazany w ciągu
100 dni od momentu powstania rządu. I daję
słowo, że tak będzie. My, jako Ministerstwo
Infrastruktury, tworzymy mapę wszystkich
obwodnic, które są potrzebne w ciągach dróg
krajowych na terenie całego kraju. Potrzeba ich
zdecydowanie więcej niż 100, to po pierwsze. Po
drugie, nakładamy na tę mapę współczynniki
związane z natężeniem ruchu, z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, żeby trafić z decyzją tam, gdzie jest taka potrzeba. Oczywiście
czynniki społeczne i gospodarcze również będą
miały znaczenie. Myślę, że styczeń to jest ten
miesiąc, w którym program 100 obwodnic zostanie przez pana premiera pokazany i zostaną
wskazane konkretne zadania, które będą realizowane w ciągu najbliższych kilku lat.
Jednak to nie oznacza, że przestajemy pracować nad głównym programem, czyli Programem
Budowy Dróg Krajowych, w którym tworzenie
obwodnic również jest zapisane. W ramach tego
programu już teraz powstają konkretne obwodnice – obwodnica Stalowej Woli i Niska, obwodnica
Sanoka, obwodnica Bolkowa, to jest województwo
dolnośląskie, i wiele, wiele innych, których realizacja nie zostanie zakłócona i będzie się odbywać
w ramach tego programu głównego.
Program 100 obwodnic będzie dotyczył tych
obwodnic, na które do tej chwili nie było środków. My wyznaczymy 100 obwodnic i zapewnimy finansowanie tych projektów, tak aby w ciągu
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najbliższych kilku lat zostały one zrealizowane.
Zapewniam, że – zgodnie z deklaracją pana premiera – w ciągu 100 dni od momentu powołania
rządu pokażemy miejscowości, w których obwodnice będą budowane.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Tyszkiewicz. Proszę bardzo.
Senator
Wadim T yszkiewicz
Panie Ministrze, a mógłby pan powiedzieć, jakie są kryteria przydziału pieniędzy w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych? Bo według mojej wiedzy jest kompletna uznaniowość wojewodów co do tego, kto dostanie pieniądze. Nie ma
żadnych kryteriów. I moje pytanie brzmi: czy są
takie kryteria, a jeżeli nie, to czy są planowane?
I jeszcze odnośnie do tego, ile pieniędzy jest
wydawanych z Funduszu Dróg Samorządowych…
Wie pan, porównywanie tego, co było 30 lat temu,
20, 25, a nawet 5 lat temu, do czasów dzisiejszych
jest niepoważne, bo wydanie 3 miliardów dzisiaj
a wydanie ich 15 lat temu to w ogóle dwa światy.
Więc jeszcze raz powtarzam pytanie: czy są jakiekolwiek kryteria przyznawania… Czy jest jakakolwiek punktacja gminy starającej się o pieniądze?
Czy są takie kryteria?
I drugie pytanie. Czy rzeczywiście będzie
tak, że co roku 3,5 miliarda zł będzie trafiało
do samorządów, tak jak obiecywał pan premier
Morawiecki?
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Oczywiście, że są kryteria. One są określane
w naborach ogłaszanych przez wojewodów w każdym roku. My tą ustawą…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Przepraszam,
gdzie mogę je znaleźć?)
W naborze, który jest ogłaszany przez urząd
wojewódzki.
(Senator Janina Sagatowska: W internecie.)

(Senator Wadim Tyszkiewicz: W internecie?
To bardzo ciekawe.)
Taki nabór na rok 2020 przez 16 wojewodów
został ogłoszony mniej więcej w połowie lipca bieżącego roku. O ile pamiętam, samorządy miały
miesiąc na złożenie wniosku. Później powoływane przez wojewodę komisje decydowały, które
wnioski…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: To bardzo interesujące. Nie ma takich danych.)
…będą rekomendowane do uzyskania dofinansowania w danym roku. Jeszcze raz powtarzam:
kryteria te są określone w naborze, który jest organizowany przez urząd wojewódzki. Myślę, że…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Ministrze,
pan nie mówi prawdy.)
…wyrażam się na tyle jasno i zrozumiale…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ja 2 miesiące
temu jeszcze byłem prezydentem miasta i składałem wnioski. Nie ma kryteriów przyznawania
dotacji dla samorządów. Kryteria są uznaniowe.
Mówię to z pełną odpowiedzialnością.)
Szanowni Państwo, zachęcam każdego do
tego, aby zapoznał się z ogłoszeniem naboru poszczególnych wojewodów. Zapewniam, że są tam
kryteria, którymi kierują się komisje wojewodów
rekomendujące wnioski, które powinny uzyskać
dofinansowanie w danym naborze.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Panie Ministrze, dobrze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ale chciałbym zapytać o kryteria rządowe. Czy są kryteria rządowe?
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Kryteria rządowe?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak.
W tej kwestii.)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie ma
żadnych.)
Bazujemy na rekomendacjach, które są wynikiem pracy komisji u wojewodów. Później jest
ostateczne zatwierdzenie list, które do nas docierają, zgodnie z ustawą, która została przyjęta przez Sejm, została przyjęta przez Senat i,
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o ile wiem, nie została zaskarżona do Trybunału
Konstytucyjnego, tak że jest zgodna z konstytucją, na którą państwo bardzo często się powołujecie. Te listy są zatwierdzane przez prezesa Rady
Ministrów.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czyli to jest
uznaniowe.)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gromek.
Panie Senatorze, proszę bardzo.
Senator
Janusz Gromek
Panie Ministrze, ja też wywodzę się z samorządu. I teraz chciałbym zapytać, czy wy macie
informacje, ile samorządów weszło w ten projekt
dotyczący wykluczenia, gdzie była ta złotówka dofinansowania, a ile zrezygnowało. Bo ja znam samorządy, które podjęły próbę na siłę – i nie mówię
tu, że politycznie, tylko z rozsądku – ale musiały zrezygnować, bo ludzie najpierw chcieli, a potem takim autobusem jechała jedna osoba. To po
pierwsze.
A po drugie, jeśli już mówimy o kryteriach
przyznawania środków finansowych z tych 6 miliardów zł, naszych miliardów, to chwalebne jest,
że się buduje drogi, chwalebne jest, że może się
będzie budowało obwodnice, ale jak nie będzie taboru i nie będzie kierowców, to problem nie będzie
rozwiązany.
A co do kryteriów, Panie Marszałku, to ja panu
podpowiem, jaki był przydział. Nasze województwo zachodniopomorskie, które posiada o wiele
więcej kilometrów dróg i więcej mieszkańców
niż województwo na ścianie wschodniej, dostało 170 milionów zł, a tamto województwo dostało
trzysta parę milionów złotych. I to są te kryteria.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Jeżeli chodzi o nabór do Funduszu Dróg
Samorządowych w województwie zachodniopomorskim, to, o ile kojarzę, każdy samorząd, który
formalnie dobrze złożył wniosek, takie dofinansowanie uzyskał. Tak że środki finansowe, które
zostały…
(Senator Janusz Gromek: Tak, tak, ale czy
zrezygnował…)
To za chwileczkę. Bo pan senator pyta o rezygnację z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, tak?
(Senator Janusz Gromek: Z projektu, który został poprawiony. I zrezygnowali, bo nie było komu
jeździć.)
Ale to jest fundusz autobusowy.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale,
Panie Senatorze, następne pytanie…)
Ja na początku odnoszę się do ostatniej fazy
pana wystąpienia, czyli do środków finansowych przyznanych na województwo w ramach funduszu drogowego, Funduszu Dróg
Samorządowych. Jeszcze raz powtarzam: każdy
wniosek złożony przez samorządowca z województwa zachodniopomorskiego w tym drugim
naborze na 2019 r. w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych, każdy wniosek, który był dobrze formalnie złożony, uzyskał dofinansowanie. Tak więc można powiedzieć, że trafiliśmy
z tą pulą pieniędzy przyznawaną na województwo, ponieważ wszystkie wnioski zostały objęte
takim dofinansowaniem.
Pojedyncze przypadki… Teraz przechodzę do
pytania numer jeden. Były faktycznie pojedyncze
przypadki rezygnacji z dotacji, o którą ubiegał się
dany samorząd. Były one wynikiem, tak jak powiedziałem wcześniej, braku przewoźnika, który mógłby realizować takie przewozy. A to jest
związane albo z brakiem taboru u danego przewoźnika, albo z brakiem kierowców, którzy mogliby pracować dla danego przewoźnika. Tak jak
powiedziałem, jest to problem złożony, problem
od lat narastający, problem, który nie był wcześniej rozwiązywany. Jeżeli chodzi o kierowców, to
wiem, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już
kilka lat temu zdiagnozowało ten problem i teraz
kształcenie kierowców mechaników, jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, jest na wyższym poziomie
i bardziej obszerne. Niemniej jednak powtarzam,
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że będziemy chcieli stworzyć program, w ramach
którego przewoźnicy, czyli operatorzy, którzy wykonują usługę w ramach przejazdów użyteczności
publicznej, będą mogli pozyskać środki finansowe
na wymianę obecnego taboru na tabor nie tylko
bardziej nowoczesny, ale przede wszystkim bardziej ekologiczny i bardziej ekonomiczny. Linie
użyteczności publicznej są misyjne, jak pan zauważył. Są takie linie, z których korzysta kilka
osób i podjazd autobusu 50-osobowego do tych
kilku osób nie jest ekonomiczny, bo koszty obsługi takiego autobusu, koszty paliwa i naprawy
są dużo większe niż koszty obsługi mniejszych
autobusików. Tak że będziemy chcieli namawiać
przewoźników do tego, żeby inwestowali w tabor
mniejszych pojazdów, autobusów 20-osobowych,
miniautobusów albo busów, tak żeby mogli ograniczać koszty funkcjonowania tych przewozów.
Mam nadzieję, że ten program dofinansowania
na wymianę taboru również w tej kadencji uda
nam się wdrożyć.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Kleina, proszę.
(Senator Kazimierz Kleina: Kleina zapisał się
też do dyskusji.)
A, dobrze. To nie teraz. To następny pan senator będzie.
Pan senator Szejnfeld, proszę.
Senator
Adam Szejnfeld
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, Piła, miasto w północnej
Wielkopolsce – mam nadzieję, że pan minister
zna – to jest miasto położone bardzo strategicznie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ponieważ leży
na skrzyżowaniu bardzo ważnych w tej części
Polski dróg ekspresowych… No, miejmy nadzieję, że kiedyś ekspresowych. Chodzi o S10 i S11.
Tam się krzyżują te drogi, a więc jedenastka,
która wiedzie ze Śląska na Wybrzeże, oraz S10,
która wiedzie ze Szczecina do Warszawy i dalej. Niestety mimo tak strategicznego położenia,
mimo tak ważnej dla komunikacji infrastruktury, ciągów komunikacyjnych, ciągle nie ma

decyzji o budowie obwodnicy Piły, a konkretnie
Piła – Ujście. To ma być jedna obwodnica. Mało
tego, niedawno, 31 października dowiedzieliśmy się, że zostały zawieszone prace związane
z wydaniem decyzji środowiskowych, a to jest
warunek sine qua non, żeby realizować tę obwodnicę. Chciałbym zapytać pana ministra, jaki
jest stan aktualny i na co możemy jako mieszkańcy Wielkopolski Północnej, w tym Piły, liczyć
w przyszłości. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
I droga ekspresowa S10, i droga ekspresowa S11 znajdują się w Programie Budowy Dróg
Krajowych. Ten program ma perspektywę do
2025 r. Trzeba jednak powiedzieć szczerze, że nie
z wszystkimi projektami do tego roku zdążymy
– i ze względu na ich obecne zaawansowanie, i ze
względów finansowych. Rok 2020 to ten, w którym okaże się, jak dużym budżetem unijnym
będziemy dysponować, jeżeli chodzi o fundusze
spójności, które będą mogły być wykorzystywane
na inwestycje drogowe. Wtedy podejmiemy decyzję, które inwestycje w ciągach dróg krajowych
jako drogi ekspresowe będziemy realizować.
Chcemy pełną siecią dróg ekspresowych – nie
mówiąc oczywiście o autostradowych – Polskę
objąć do 2030 r. Chcemy, aby blisko 6 tysięcy km
dróg szybkiego ruchu w ciągu najbliższej dekady
nie tyle zostało zrealizowane, bo w tej chwili zrealizowane mamy 4 tysiące… Chcemy, żeby Polska
była objęta w 2030 r. siecią dróg szybkiego ruchu
mających w okolicach 6 tysięcy km. To jest nasze założenie, które realizujemy. Oczywiście im
więcej środków finansowych w ramach funduszu krajowego, z którego czerpiemy, aby realizować te inwestycje, tym szybsze tempo realizacji.
Liczymy na to, że najbliższe rozdanie środków
europejskich, w perspektywie 2021–2027, będzie
na tyle dobre, że umożliwi nam realizację takich
inwestycji jak właśnie droga ekspresowa S10
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i droga ekspresowa S11, również w okolicach Piły.
Ja pamiętam, kojarzę ten układ komunikacyjny
w okolicach Piły. Tam faktycznie w przyszłości
będą się przecinać dwie drogi ekspresowe, będą
tworzyć takie naturalne obwodnice tego miasta.
Jesteśmy zdeterminowani, aby te drogi, tak jak
powiedziałem wcześniej, zgodnie z naszymi założeniami i planem realizacji dróg szybkiego ruchu, wykonać.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Widzę wszystkich chętnych.
Teraz pani senator Zając.
Senator
Alicja Zając
Dziękuję bardzo.
Wprawdzie ustawa, o której debatujemy,
dotyczy publicznego transportu zbiorowego,
ale w tym temacie zamyka się dużo projektów realizowanych przez obecny rząd. Ja mam
konkretne pytanie, takie trochę rozszerzające, o projekty na przyszłość. Czy z Funduszu
Dróg Samorządowych jest planowane dotowanie odcinków dróg wojewódzkich według kryterium wykluczenia komunikacyjnego? Dlaczego
o tym mówię? Bo pochodzę z południowego
Podkarpacia, gdzie do niedawna były rejony
wykluczone komunikacyjnie. Walczyliśmy wiele lat o przywrócenie linii kolejowej na zachód,
z Podkarpacia w kierunku Małopolski, konkretnie na trasie Jasło – Biecz – Stróże – Tarnów
– Kraków. To się udało, ale to nie jest linia, na
której jest ciągły ruch, to jest linii okresowa.
I gdyby udało się wyremontować odcinki… To
kryterium jest bardzo dobrze dobrane: wykluczenie komunikacyjne przez złą jakość dróg.
Mówię o odcinkach dróg na terenie południowego Podkarpacia. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Dziękuję bardzo.
Pani Senator! Wysoka Izbo! Ministerstwo
Infrastruktury w ostatnich tygodniach robiło rekonesans potrzeb, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. Wykonywaliśmy go ze szczególnym naciskiem
na diagnozę potrzeb w zakresie dróg obwodowych.
Wnioski są następujące. Urzędy marszałkowskie
w tej perspektywie, która teraz się kończy, ale też
w tej wcześniejszej – mówię tutaj o perspektywach
unijnych 2007–2013 i 2014–2020 – posiadały dużo
większe środki na inwestycje drogowe niż samorządy gminne i powiatowe. Regionalne programy
operacyjne przewidywały pewną pulę środków
finansowych, które były wykorzystywane do budowy dróg obwodowych. I to bardzo dobrze, że
marszałkowie gwarantowali sobie na to środki,
bo mogli takie inwestycje wykonywać. Są wskazywane kolejne potrzeby przez marszałków województw jako rzeczy do realizacji i zastanawiamy
się, czy nie wyjść naprzeciw potrzebom, które są
przez nich formułowane. Na tę chwilę nie chciałbym składać ostatecznych, wiążących deklaracji,
ale nad takim programem się zastanawiamy. Na
tę chwilę to tyle.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję bardzo.)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Tyszkiewicz. Proszę uprzejmie.
Senator
Wadim T yszkiewicz
Prosiłbym, żeby odpowiedzieć mi na piśmie
na pytanie odnoszące się do rządowych kryteriów przyznawania środków gminom. Mogę o to
prosić?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Odpowiem na piśmie i mogę
powiedzieć teraz z głowy, że one wynikają z ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych…)
Nie. Panie Ministrze, błagam…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Oczywiście, Panie Senatorze,
przygotujemy taką odpowiedź na piśmie, nie ma
żadnego problemu.)
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Chodzi o punktację, o to, za co dostaje się
punkty.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję
bardzo.)
Jeszcze kolejne pytanie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Aha, pytanie. Proszę, Panie Senatorze.)
Panie Ministrze, czy jest szansa, żeby ministerstwo zmieniło swoją strategię rozstrzygania
konkursów z Funduszu Dróg Samorządowych
w połowie albo pod koniec roku? Chwała temu
rządowi za to, że przedłużył do końca przyszłego
roku możliwość realizacji tegorocznego programu. Ale czy możecie państwo rozpisywać konkursy na początku roku, żeby samorządy mogły
spokojnie zrealizować zadania drogowe do końca
roku? To jest moje pytanie. Bo to jest grzech powtarzany co roku. Trzeba wyłonić wykonawcę,
trzeba zrealizować zadanie, trzeba je rozliczyć
i czasu brakuje. W tym roku przełożyliście termin
i chwała wam za to. Mam nadzieję, że to nie będzie
w żaden sposób kolidowało z pieniędzmi przyznawanymi w tym roku. Mam prośbę w imieniu
samorządów, żeby konkursy rozstrzygać na początku roku, żebyśmy mogli jako samorządy zrealizować zadania. To jest to pytanie.
A teraz kolejne pytanie. Czy jest szansa na
dopłaty, o których tutaj tak szeroko mówimy, do
przewozów miejsko-wiejskich? Dlaczego o tym
mówię? My akurat, realizując swoją misję, chyba wzorcowo, w mojej gminie zbudowaliśmy
transport miejsko-wiejski, przez co wykluczyliśmy z możliwości dopłat gminy wiejskie, które
weszły do naszego projektu. Obsługujemy 6 gmin,
tylko że jako transport miejsko-wiejski nie dostajemy ani dofinansowania z urzędu marszałkowskiego, ani tej symbolicznej złotówki. A chętnie
uruchomilibyśmy linie, które rzeczywiście są deficytowe, bo mamy 27 pięknych, nowych autobusów, mamy całą bazę, ale my z takiej możliwości
otrzymania dofinansowania nie możemy skorzystać. Więc prośba i pytanie: czy jest szansa na to,
żeby nie tylko gminy, ale również ta komunikacja
miejsko-wiejska mogła się starać o takie dofinansowanie? Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wysoka Izbo! No właśnie – odpowiadam na
pytanie pierwsze – to jest ta dodatkowa wartość Funduszu Dróg Samorządowych, że nie
nakazujemy samorządowcom kończenia realizacji zadania pod koniec roku. Samorządowcy,
zgodnie z ustawą, mają 12 miesięcy na realizację zadania jednorocznego od momentu podpisania umowy z urzędem wojewódzkim. Jeżeli
umowa zostanie podpisana we wrześniu 2019 r.,
a to miało miejsce w wielu przypadkach w tym
roku, to to zadanie musi zostać wykonane do
września 2020 r.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: O rok przesuwacie to państwo.)
I to jest wynik tejże ustawy.
Jednak od tego naboru, który będzie rozstrzygnięty przez pana premiera zatwierdzeniem list, mam nadzieję, w styczniu, sytuacja
ulegnie stabilizacji, ponieważ nabory będą ogłaszane w lipcu. Przyszły nabór, nabór na rok 2021,
będzie ogłoszony w lipcu. Będzie miesiąc na
składanie wniosków przez samorządy, później
będą 3 miesiące na prace komisji urzędów
wojewódzkich, następnie będzie przesłanie list do
Ministerstwa Infrastruktury. My te listy jeszcze
sczytamy, czy nie ma żadnych błędów, pomyłek,
mówiąc najogólniej, i będziemy je kierować do
prezesa Rady Ministrów. Myślę, że harmonogram
rozstrzygania tych wniosków na początku danego
roku będzie w kolejnych latach zachowywany i ta
sytuacja pod tym względem ulegnie stabilizacji.
Ale powtarzam: wartością dodatkową i nową,
jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych,
jest rozliczanie nie w odniesieniu do roku
kalendarzowego, tylko rozliczanie w odniesieniu
do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy
między urzędem wojewódzkim a beneficjentem,
czyli samorządem, na dofinansowanie takiego
zadania.
Jeżeli chodzi o Fundusz rozwoju przewozów
autobusowych, to on w tej chwili dopuszcza możliwość dotowania połączeń wiejsko-miejskich.
Dzieje się tak, jeżeli organizatorem jest starostwo powiatu niebędącego miastem na prawach
powiatu. Tak więc starosta powiatu np. stalowowolskiego jako organizator takiego przewozu może tworzyć linię między Stalową Wolą
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a miejscowością oddaloną 15–20 km od Stalowej
Woli. Jednak prezydent miasta Stalowej Woli takiej możliwości już nie ma, ponieważ on organizuje komunikację miejską. Oczywiście ona
wyjeżdża poza miasto, funkcjonuje na tzw. terenach podmiejskich. Ale dlaczego taki prezydent
tą pierwszą ustawą nie został objęty? No, musielibyśmy wtedy refundować też ulgi, tak? Wtedy
ta kwota, która musiałaby zostać przeznaczona
na transport miejski, podmiejski byłaby zdecydowanie większa niż kwota przewidziana w tej
chwili. To po pierwsze. A po drugie, skoro transport istnieje – oczywiście dzięki bardzo dużemu
wysiłkowi samorządów, tego nie neguję, dzięki
bardzo dużemu wysiłkowi finansowemu i organizacyjnemu samorządów – to tam nie ma
wykluczenia komunikacyjnego. My chcemy odtwarzać transport tam, gdzie go po prostu nie
ma, tam, gdzie był likwidowany. My chcemy tworzyć transport tam, gdzie jest takie zapotrzebowanie społeczne, a nie dociera żaden autobus,
żaden bus, tam, gdzie nie dociera pociąg, bo po
prostu nie ma linii kolejowych. To jest zasadniczym celem funduszu rozwoju przewozów
autobusowych i na tym w pierwszej kolejności
chcemy się skupić.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Mogę króciutko ad vocem? Króciutko. Błagam. Bo pan mnie
w ogóle nie zrozumiał.)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Ja pana zapiszę, Panie Senatorze.
Pan senator Pęcherz.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie uzyskałem
odpowiedzi.)
No, wielu senatorów czeka na możliwość zadania pytania.
Senator
Janusz Pęcherz
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ponieważ
dyskusja trochę… W zasadzie to nie dyskusja, ale
pytania poszły w trochę innym kierunku, więc
przynajmniej zasygnalizuję swój problem, dlatego że inaczej będą mieli do mnie pretensje,
że nie przedstawiłem na tej sali swojego problemu, ale i problemu pani senator Mateckiej

z Ostrowa Wielkopolskiego. Jesteśmy żywotnie
zainteresowani…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale proszę ująć to w formie pytania, bo jesteśmy na etapie pytań.)
…drogą krajową nr 25. Jak wyglądają prace nad drogą krajową nr 25 na odcinku Ostrów
Wielkopolski – Konin i nad obwodnicą Kalisza?
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Panie Marszałku, nie jestem w stanie z pamięci odpowiedzieć, jak wyglądają prace na tym odcinku drogi. No, przepraszam bardzo. Jeżeli mogę
odpowiedzieć na piśmie… To jest ta forma, którą,
pozwoli pan senator, zastosujemy.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Na piśmie, tak? Dziękuję.
I teraz pani senator Koc.
Senator
Maria Koc
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, przywoływany był tu już
wielokrotnie Fundusz Dróg Samorządowych.
Wspomniał pan, że zabudżetowano w tym roku
6 miliardów zł, a na przyszły rok mamy 3 miliardy 200 milionów zł. Żeby nie sięgać do historii
sprzed 30, 15 lat, proszę przypomnieć, jaki budżet
miał rządowy program budowy dróg lokalnych
w roku 2015. Czy ja dobrze pamiętam, że to było
700–800 milionów zł?
I moje drugie pytanie. Otóż na stronie wojewody mazowieckiego znalazłam bardzo
szczegółowe ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg
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Samorządowych. Liczy ono 36 stron i odwołuje się
też do ustaw o transporcie publicznym. Czy mogę
domniemywać, że podobne ogłoszenia, zawierające wszelkie informacje, znajdują się również na
stronach urzędów wojewódzkich w innych województwach? To takie 2 krótkie pytania. Dziękuję
bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Dziękuję bardzo.
Pani Senator! Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi
o pytanie nr 1, to ja podam większe wartości, tzn.
wartości nierozbite na poszczególne lata. Między
2008 a 2015 r. na wsparcie budowy dróg lokalnych
przeznaczono 5 miliardów 600 milionów zł, podczas gdy tylko w roku 2019…
(Senator Maria Koc: 5 miliardów 600 milionów?)
Tak, 5 miliardów 600 milionów zł.
(Senator Maria Koc: Przez tyle lat?)
Tak, 5 miliardów 600 milionów zł.
(Senator Maria Koc: Przez 7 lat?)
Przez 8 lat. A przez jeden rok, rok 2019.…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Przez 8 lat
kryzysu.)
…wydaliśmy 6 miliardów zł, czyli w jednym
roku było tego więcej niż w ciągu 8 lat, Szanowni
Państwo. To jest porównanie wartości wsparcia
rządowego w latach 2008–2015 i wartości wsparcia rządowego wyłącznie w roku 2019. A jeżeli
cofnąć się tylko o rok, do 2018 r., to była to kwota 1 miliarda 300 milionów zł, tak że już w roku
2018 ta kwota była zdecydowanie wyższa niż kwoty w poszczególnych latach między 2008 a 2018 r.
(Senator Kazimierz Kleina: A w 2017 r.?)
W roku 2017 to było.…
(Senator Leszek Czarnobaj: My pamiętamy. Ale
czy pan pamięta?)
…800 milionów zł.
(Senator Leszek Czarnobaj: O, dokładnie.)
(Senator Kazimierz Kleina: No właśnie.)

(Senator Leszek Czarnobaj: A w tym roku są
już wydane…)
W tym roku umowy są podpisywane i, tak jak
powiedziałem…
(Głos z sali: Ale czy są wydane?)
Są zabudżetowane, są podpisane umowy na
realizację tych zadań. Panie Senatorze, pytał pan
o tempo wykonywania i rozliczania inwestycji.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan senator zapisał się do zadania pytania. Ja mu zaraz
dam głos.)
Mamy 12 miesięcy, tu jest 12 miesięcy na wykonanie i rozliczenie takiej inwestycji. Jedne inwestycje już się zakończyły, te krótsze, te mniej
czasochłonne i o mniejszej wartości, ale są też inwestycje, które będą realizowane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy, co nastąpiło
we wrześniu czy w październiku roku bieżącego.
One będą wykonywane i rozliczane przez 12 miesięcy, czyli do września, października roku 2020.
No, te środki w tych umowach – tak można powiedzieć – są już skonsumowane. Te środki są
już przekazywane samorządowcom na realizację
tych zadań, a będą rozliczane wtedy, kiedy samorządowcy te zadania zakończą.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Za rok.)
Nie za rok, w trakcie tych 12 miesięcy.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Gorgoń-Komor.
Senator
Agnieszk a Gorgoń-Komor
Cieszę się, że te środki na transport publiczny wzrastają. Wiem, że debatujemy o publicznym
transporcie zbiorowym, ale skoro padają pytania z sali na temat dróg lokalnych, chciałabym
zapytać – mogę otrzymać odpowiedź na piśmie
– o Beskidzką Drogę Integracyjną. Z niepokojem
przeczytałam w internecie na państwa stronach,
że ta inwestycja jest ciągle odsuwana, a ta droga
jest kluczowa dla mieszkańców tych okolic i dla
połączenia Podbeskidzia z Krakowem. Wiem, że
jest napisane, iż przewidywany termin realizacji
to rok 2027. Jeżeli pan nie wie, to proszę o odpowiedź na piśmie.
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Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Pani Senator, jeżeli dobrze pamiętam, to
w ostatnich miesiącach – nie jestem w stanie podać, czy to był lipiec, czy sierpień – nastąpiło odwołanie od decyzji środowiskowej…
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Tak.)
…która została tam wydana. Jeżeli społeczeństwo zaskarża decyzję środowiskową, no to my
jako Ministerstwo Infrastruktury jesteśmy bezsilni, bo nie jesteśmy…
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Ale skarga
została wycofana.)
…że tak powiem, władni ani do rozstrzygnięcia tej skargi, ani do… No, nie uczestniczymy
w tym procesie. Taki jest stan mojej wiedzy na
tę chwilę. Oczywiście przygotujemy odpowiedź
na piśmie.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: O ile
wiem, skarga została wycofana, tak że… Dobrze,
dziękuję.)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Tyszkiewicz.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie, ja już nie.)
Nie? To przepraszam.
(Senator Dorota Czudowska: Pańskie błaganie
zostało wysłuchane.)
Przepraszam.
Pani senator Matecka.
Senator
Ewa Mateck a
Panie Ministrze, chciałabym zadać pytanie
dotyczące innej formy publicznego transportu
zbiorowego, a mianowicie kolei szybkich prędkości. Proszę powiedzieć, jakie są dalsze plany

rozwojowe kolei szybkich prędkości, szczególnie
na odcinku łączącym Warszawę z Wrocławiem,
przechodzącym przez Wielkopolskę. Proszę
o odpowiedź.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Nie odpowiadam w resorcie infrastruktury
za koleje.
(Senator Dorota Czudowska: Przecież to jest
kolej.)
(Senator Janina Sagatowska: Przecież to nie
jest ten temat.)
Moimi głównymi obowiązkami są drogi
i transport. Przepraszam, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mówię to szczerze. Z racji tego,
że nie jest to moja działka, nie potrafię w żaden
sposób na to pytanie odpowiedzieć.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(S e k r e t a r z S t a n u w M i n i s t e r s t w i e
Infrastruktury Rafał Weber: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez panów senatorów Tyszkiewicza
i Pęcherza oraz panią senator Gorgoń-Komor.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:
I Kołacz-Leszczyńskiej.)
(Rozmowy na sali)
Pytałem, czy są jeszcze jakieś pytania. Nikt
nie zgłosił, tak?
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nie, ale
odpowiedź na piśmie…)
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Tak,
dlatego właśnie się zgłosiłam.)
Rozumiem.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Tak,
i senator Kołacz-Leszczyńska…)
Dobrze. Przedstawiciel rządu zobowiązał się
do udzielenia odpowiedzi na piśmie na pytania
pani senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:
Dziękuję.)
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Otwieram dyskusję.
Przypominam o konieczności zapisywania się
do głosu u senatora prowadzącego listę mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie może
trwać dłużej niż 10 minut, a podpisane wnioski
legislacyjne senatorowie składają do marszałka
Senatu do momentu zamknięcia dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Kazimierza Kleinę.
Senator
K azimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy w tej chwili o bardzo ważnej
sprawie dotyczącej milionów naszych obywateli, szczególnie tych, którzy mieszkają na obszarach pozametropolitalnych i którzy muszą
korzystać z publicznego transportu zbiorowego.
Dyskutujemy o tym, w jaki sposób młody człowiek ma dojechać do szkoły najczęściej w mieście powiatowym, w jaki sposób człowiek ze wsi,
małego miasteczka ma dojechać do większego
ośrodka, w którym znajduje się jego miejsce pracy. Te problemy już od kilku lat rozwiązywane są
w sposób fragmentaryczny. Dzisiaj nad tak ważną sprawą jak ustawa o zbiorowym transporcie
publicznym znowu dyskutujemy w bardzo wąskim… nie dyskutujemy, jesteśmy, że tak powiem,
przymuszeni do szybkiego podejmowania decyzji
tylko w wycinkowym obszarze, w obszarze spraw
związanych z dopłatami do przejazdów w transporcie publicznym.
To są oczywiście ważne sprawy, nie negujemy potrzeby wprowadzenia tych zapisów po
to, aby od 1 stycznia ci, którzy mają prawo korzystać z różnego rodzaju ulg, mogli z nich skorzystać, mogli normalnie dojeżdżać do szkół, do
pracy itd. Ale organizacja transportu publicznego to jest zdecydowanie poważniejszy problem.
Ten problem został dostrzeżony w czasie pracy
poprzedniej koalicji rządzącej. W 2010 r. została uchwalona ustawa o zbiorowym transporcie
publicznym. Ona miała bardzo długi okres vacatio legis po to, żeby samorządy, organy administracji publicznej w różnych miejscach mogły
się do jej wprowadzenia przygotować. Była ona
poddawana dyskusjom, analizowana itd. Na początku poprzedniej kadencji PiS po dojściu do
władzy podjął decyzję o przesunięciu o wiele
lat w praktyce, bo co roku przesuwano wejście
w życie tych przepisów, przesunięciu o wiele lat

przepisów obowiązujących w tej ustawie. I do dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy kolejny
remont prowadzi tylko do tego, że nie rozwiązuje
się żadnych zasadniczych problemów. A więc dopłata złotówki do każdego kilometra, jeżeli organizuje się nowe linie transportowe… Oczywiście
samorządy mówią, że to dobra rzecz, że to jest
dobre, ale to jest znowu rozwiązywanie problemów w taki sposób, że pod presją czasu wyborczego, bo to wtedy się pojawiło, wymyślono jakiś
sposób po to, żeby uruchomić kilka, kilkanaście
czy nawet kilka tysięcy linii, które były do tej pory
zaniechane lub deficytowe. To był sposób i ciągle
jest sposób, który nie rozwiązuje zasadniczych
problemów związanych z organizacją transportu publicznego.
Gdybyśmy my wszyscy, rządzący i opozycja,
przyjrzeli się temu, jak ten problem jest rozwiązany w innych krajach, choćby w sąsiednich, np.
w Czechach, tobyśmy wiedzieli, że tam istnieje
program systematycznego działania samorządu
i administracji publicznej po to, żeby był sprawny
dojazd, żeby właśnie ten dobrze zorganizowany
transport lokalny zapewniał dojazd do większych
ośrodków.
U nas minister chwali się tym, że dołożył złotówkę do deficytowej trasy. W praktyce to w wielu
miejscach oznaczało tyle, że sztucznie wydłużało się jakiś przejazd z tej czy innej miejscowości,
tylko po to, żeby wykazać, że to nowa linia, że to
jest linia deficytowa itd. Nie można w ten sposób
rządzić.
Ja odszukałem teraz tę ustawę, o której pan
minister mówił. Czyli jest ta nowa ustawa, nowa
w tym sensie, że nowelizuje ustawę z 2010 r.
o zbiorowym transporcie publicznym. Dobrze,
że jest. Tyle że to nie jest ustawa pochodząca
z 2019 r., tylko, tak jak jest napisane w jej tytule, jest to ustawa z 2018 r. A więc można było –
gdyby była jakaś determinacja, gdyby była chęć
do tego, żeby to zrobić – tę ustawę dużą, ustawę
matkę uchwalić już dawno i już byśmy wiedzieli,
jak będzie zorganizowany transport lokalny, jaka
jest rola państwowych przedsiębiorstw transportowych czy najczęściej już dzisiaj komunalnych,
tych dawnych PKS, jak mają funkcjonować w tym
obszarze prywatni przewoźnicy w ramach jakiegoś większego programu, który jest organizowany na poziomie powiatu. Nic z tych rzeczy nie
zrobiono.
Pan minister mówi tu nam dzisiaj także…
Jeszcze wrócę do tamtej sprawy. Oczekujemy już
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wiele lat na to, że ta sprawa zostanie załatwiona
w konsultacjach z samorządami, głównie z powiatowymi, ale także tego, że będzie taka możliwość,
że jeżeli jakieś miasto ma dobrze zorganizowany transport miejski i jest w stanie zorganizować
transport lokalny na poziomie powiatowym z innymi gminami… Nie można miasta tylko dlatego,
że ma miejski transport komunikacyjny, wyłączyć z tego, zabronić organizować przejazdów do
innej gminy. Chociaż np. w Lęborku są dobrze
działające miejskie zakłady komunikacyjne, to
one nie mogą zorganizować – dotyczy to także
tego projektu, który tutaj widzimy – transportu
wspólnie z gminą Nowa Wieś, Łebą i innymi. No,
sytuacja absurdalna. Zamiast przyłączać, dobierać, włączać wszystkich partnerów samorządowych, to się ich wyklucza. To jest droga donikąd.
To wymaga całkowicie innego myślenia o transporcie lokalnym. Zostawmy tę kwestię na boku.
Mam nadzieję, że to zostanie zrobione.
Druga sprawa. Pan minister tutaj mówił, że
wielki program dróg lokalnych za czasów PiS
został zrealizowany. Więc powiem tak: no, trzeba trochę opierać się na prawdzie. Ten program
budowy dróg samorządowych jest programem
wieloletnim…
Panie Senatorze, wszyscy koledzy z Prawa
i Sprawiedliwości wyszli, a pan jeszcze zagaduje
ministra, a przecież w pierwszej kolejności mówimy do ministra. Mówimy także do kolegów,
którzy się…
(Głos z sali: Ja mówiłem o drogach.)
Ale my mówimy generalnie. Wszyscy wyszli.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze,
Panie Senatorze.)
(Głosy z sali: Młody senator…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja
pilnuję.)
Sprawa jest taka. Mówimy, że nie było programu dotyczącego dróg samorządowych.
Oczywiście były mniejsze kwoty, to prawda.
Były inne czasy, inne możliwości finansowe, ale
mówienie teraz, że PiS w ostatnich 4 latach zrobił jakąś rewolucję transportową, drogową, jest
mijaniem się z prawdą. Ja mogę powiedzieć, ile
inwestycji drogowych zostało zaniechanych tylko i wyłącznie z powodów politycznych, nie merytorycznych, nie finansowych. Jako klasyczny
przykład podaję drogę ekspresową nr 6, trasę
kaszubską od Szczecina do Gdańska. Ona została
w części zbudowana, od Szczecina do Koszalina,
ale tylko dlatego, że decyzję w tej sprawie podjęto

jeszcze za czasów rządu Platformy Obywatelskiej.
Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad nie
podjęła decyzji o przetargu na odcinku od Gdyni
w stronę Szczecina, w stronę Koszalina. Mówiła:
niech decyzję w tej sprawie podejmie następny
rząd. I to był największy błąd, ponieważ nikomu przez myśl wówczas nie przeszło, że przyjdą
następni i powiedzą, że z powodów politycznych
zatrzymują inwestycję. Ona była na szóstym miejscu inwestycyjnych priorytetów drogowych, miała zapewnione finansowanie, miała wszystko. Do
dzisiaj nie zrobiono nic. W tej chwili uruchamia
się odcinek mający kilkanaście kilometrów, od
Gdyni do Bożegopola. Nie wszyscy wiedzą, gdzie
jest Bożepole. Ja mówię tylko o pewnej zasadzie.
Tak? Doprowadza się trasę do miejsca, gdzie droga się zwęża, i transport się komplikuje. Robi się
wszystko w taki sposób, żeby de facto jeszcze
utrudnić komunikację. Trzeba zastanowić się,
w jaki sposób można byłoby takie problemy dobrze rozwiązać. To się zawsze robi w dzisiejszych
czasach w taki sposób… To wszystko co najmniej
budzi wątpliwości.
Mówię w ten sposób, tak emocjonalny, bo kwestia transportu jest mi niezwykle bliska. I jeżeli
ktoś mówi, że dopiero teraz PiS zrobił tyle, tyle
i tyle, to po prostu jest to wielkie oszustwo. Każdy
rząd w okresie 30 lat wolnej Polski zrobił więcej
lub mniej i mówienie teraz, że to my jesteśmy
wielcy i niezwykli, jest po prostu mijaniem się
z prawdą. Nawet dzisiaj zostało przez pana ministra powiedziane… W zeszłym roku, jak były
wybory, na Fundusz Dróg Samorządowych było
6 miliardów zł, a dzisiaj są wpisane do projektu
3 miliardy. To jest dużo, ale to nie jest tyle, żeby
państwo z taką dumą o tych sprawach mówili.
Już nie wiem, ile tego wszystkiego jest razem.
Chcę powiedzieć, że w roku 2017 była chyba nawet
mniejsza kwota niż za czasów rządów Platformy
Obywatelskiej.
(Senator Stanisław Lamczyk: 700 milionów.)
Niewielka różnica. Było chyba 700 milionów zł…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Albo mniej.)
…w budżecie w 2017 r. lub trochę więcej, może
1 miliard zł. Tak więc…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Ale…)
Panie Ministrze, mówimy o skali. To była podobna skala do tej, która była za czasów Platformy
Obywatelskiej. Proszę, że tak powiem, pamiętać
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o tej sprawie. Cieszymy się ze wszystkich dodatkowych środków na drogi lokalne. Bardzo się
z tego cieszymy, ale mówimy też, że ten program
był realizowany przez całe lata. Im więcej będzie
pieniędzy, tym bardziej będziemy się cieszyli.
Bardzo zachęcam do tego, żeby tę nową ustawę, która jest jeszcze zawieszona na stronie RCL,
przedyskutować z samorządami, z organizacjami pozarządowymi po to, żeby ona rzeczywiście
w końcu weszła w życie i żeby…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję,
Panie Senatorze.)
To tyle. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dobre zakończenie.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora
Zygmunta Frankiewicza.
Senator
Zygmunt Frankiewicz
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta dyskusja toczy się przy okazji. Mówimy
o stosunkowo drobnej i, wydawałoby się, prostej sprawie, a dyskusja jest długa, emocjonalna
i w dużej części merytoryczna. Myślę, że nie da
się rozwiązać problemów, które wzbudzają tutaj
emocje, bez dobrej współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a administracją rządową.
Pan minister na początku powiedział, że strona
samorządowa też brała udział czy jest potrzebna do rozwiązania tego problemu. Ja powiem, że
nie też, tylko to jest główny wykonawca, to jest
warunek rozwiązania problemu. A nie ma dobrej atmosfery i dobrej współpracy, więc też nie
ma szans na dobre skutki rozwiązywania tego
problemu.
Pan minister powiedział, że były konsultacje,
że jest współpraca. Podał tutaj przykład prezesa
związku miast…
(Głos z sali: Powiatów.)
…prezesa Związku Powiatów Polskich, pana
Andrzeja Płonki, starosty bielskiego. No, nie ma
go tutaj. Ja jestem wciąż prezesem Związku Miast
Polskich i mogę autorytatywnie powiedzieć, jak
ta współpraca wygląda. Nie wygląda ona dobrze
i bardzo bym sobie życzył, żeby się poprawiła.

Na for u m Kom i s ji Ws pól nej R zą du
i Samorządu Terytorialnego była bardzo ostra
dyskusja np. na temat funduszu dróg lokalnych.
Tam nie było partnerstwa ani uczciwej współpracy. Nie byliśmy w stanie dowiedzieć się nawet,
jaka jest lista zatwierdzonych projektów i skąd
te projekty się wzięły. Tam były artykułowane
wręcz takie obawy, że przy zatwierdzaniu przez
pana premiera tej listy zostały dopisane projekty,
o które nie wnioskowano. Tak więc to jest nieczytelne. I myślę, że jeżeli mamy wspólnie osiągnąć
efekty, to trzeba zmienić styl tej pracy. A efekty
nie są dobre.
Pan minister powiedział, że było 1 tysiąc 711
wniosków i 63 miliony wozokilometrów. Liczby
robią wrażenie, ale trzeba je odnieść do potrzeb.
I z tego prostego przeliczenia wynika, że jest poniżej 100 km na dzień na jedną linię. To są bardzo drobne połączenia i rzadkie. To jeszcze nie
rozwiązuje problemu. Krok jest w dobrą stronę – świetnie – ale tu było powiedziane, że złotówka dopłaty to jest bardzo mało. Pan minister
powiedział, że niektóre linie są dochodowe i dlatego ta dopłata wystarcza. Ja mam doświadczenie
w organizacji transportu zbiorowego i dla mnie
to są jakieś zupełnie abstrakcyjne tezy, jako że
szczególnie na terenach wiejskich trudno o uzyskanie lepszej rentowności linii niż na dużych
metropolitarnych obszarach. Na terenie objętym działaniem metropolii górnośląskiej dopłata do wozokilometra ze strony samorządu to jest
ok. 70%. A więc jak na terenach wiejskich można
uzyskać rentowność linii? To nie mieści mi się
w głowie. I jeżeli jest tak, jak wiem, to ta dopłata
w wysokości złotówki jest zdecydowanie za mała,
szczególnie przy ubożejących samorządach i do
tego jeszcze z natury niezbyt bogatych.
Tak więc ja apeluję o rzetelną współpracę
z partnerami, którym zależy na rozwiązaniu problemu, a to są samorządy reprezentowane przez
korporacje samorządowe. I również autorytatywnie mogę powiedzieć, że do tej pory ta współpraca
nie jest partnerska i nie jest satysfakcjonująca,
więc apeluję o zmianę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Wadima Tyszkiewicza.
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Senator
Wadim T yszkiewicz
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, nie będę się nad panem pastwił, szczególnie że po drugiej stronie sali nie
ma za bardzo do kogo kierować tych słów. Ja postaram się rzeczywiście bardziej merytorycznie
skupić się na tym, co możemy wspólnie zrobić bez
względu na różnice polityczne.
Panie Ministrze, wiele było mówione o misji. Proszę mi wierzyć, ja wiem, co to jest misja. Zanim państwo wprowadzili program „PKS
w każdej gminie”, ja w swojej gminie już to dawno zrobiłem. Zbudowałem transport. Kupiliśmy
autobusy, wybudowaliśmy zajezdnie autobusowe, dworce, przystanki. I zanim państwo ten
program ogłosiliście, u nas to już działało. Ale
chciałbym, żeby po prostu obietnice, które państwo składacie, były realizowane, i żebyśmy nie
byli karani za nasz sukces, bo dzisiaj my jesteśmy karani za nasz sukces. My, tak jak powiedziałem, zbudowaliśmy cały system transportu,
wciągnęliśmy w to 5 gmin wiejskich, a dzisiaj,
wie pan, nie mam odwagi spojrzeć wójtom tych
gmin i burmistrzom w oczy, dlatego że namówiliśmy ich do budowania tego systemu transportu,
przez co jako gminy… Bo pan mówił o powiecie.
Powiat też uczestniczy w tym naszym projekcie,
ale te gminy, przez to, że weszły do naszego projektu, wykluczyły się z możliwości dofinansowania zarówno z urzędu wojewódzkiego, z urzędu
marszałkowskiego, jak i z państwa projektu, nie
dostaną nawet tej złotówki do każdego kilometra.
A więc wielka prośba: proszę nie patrzeć w takich
kategoriach, kto jest organizatorem, tylko proszę
patrzeć na to, gdzie te autobusy docierają. My nie
chcemy na tym korzystać, Panie Ministrze, ale
gdyby państwo dopłacili do tych gmin, do przewozów szkolnych, gdyby państwo dopłacili do
każdego wozu nawet tę złotówkę, to skorzystałyby z tego te gminy, nie miasto. My nie chcemy
od państwa pieniędzy. Tylko dlaczego te gminy,
które weszły do naszego wspólnego projektu, są
teraz za to karane?
Państwo o kolejny rok – bo teraz to tak naprawdę jest meritum tej dyskusji – przekładacie
wejście ustawy w życie, o kolejny, bo to dotyczy
już dokładnie tej debaty. Myśmy, ufając państwu
w 2015 r., kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział skądinąd słuszną decyzję, którą chce
wprowadzić, dotyczącą uregulowania dopłat do

przewozów… Ona była słuszna, ale to był rok 2015,
a teraz mamy już praktycznie rok 2020. Moja
gmina, moje miasto i okoliczne gminy w ramach
związku, który stworzyliśmy, stanęły na wysokości zadania. I dzisiaj jesteśmy karani za to, że
jesteśmy liderem. Tak więc proszę rozpatrzeć to,
żeby te gminy… Bo wie pan, może za rok znowuż
na tej sali się spotkamy i może się okazać, że znowuż o rok to przesuwamy. Dlaczego liderzy, którzy dobrze to robią, mają być za to karani? Jeszcze
raz powiem, reasumując: proszę nam nie dawać
pieniędzy, my jako miasto sobie poradzimy, tylko
proszę nie karać tych gmin, które weszły do naszego wspólnego projektu. Proszę im dopłacić czy
umożliwić sięganie po dopłaty zarówno z urzędu marszałkowskiego, jak i od wojewody. To taka
wielka prośba.
Teraz tylko odniosę się tak króciutko, jeśli
chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, który
przy okazji był tutaj tak emocjonalnie komentowany. Panie Ministrze, mnie nie chodzi o kryteria, które znajdziemy na stronie ministerialnej,
mnie chodzi o punkty przyznawane po rozstrzygnięciu konkursu. To, że państwo napiszecie sobie
kryteria, nawet najbardziej fajne, przed konkursem, mało mnie interesuje jako byłego samorządowca, mnie interesują punkty, jakie państwo
przydzieliliście. Chodzi o to, żeby to było transparentne, żeby nie było podejrzenia, które dzisiaj jest powszechne, że przyznawanie pieniędzy
na drogi samorządowe jest uznaniowe. Jeszcze
raz powiem, bo nie wiem, czy pan dobrze mnie
zrozumiał: proszę mi nie przysyłać kryteriów,
bo ja sobie znajdę na stronie internetowej kryteria, o których państwo tu mówili, także senatorowie z PiS, mnie interesują kryteria i punkty
po rozstrzygnięciu konkursu. Tyle. Tak że jeszcze raz chciałbym powtórzyć… Szkoda, że koledzy
z Prawa i Sprawiedliwości nie mogą tego usłyszeć.
Ja wiem, co to jest misja, bo swoją misję realizowałem przez 17 lat. W ostatnich latach zrealizowaliśmy – zapraszam do Nowej Soli – piękny,
wspaniały projekt transportowy, dworce, przystanki autobusowe. Jest informacja, która dociera do wszystkich, i autobusy dojeżdżające do
odległych zakątków. Jednak my za to, że jesteśmy
liderem, za to, że stanęliśmy na wysokości zadania, jesteśmy dzisiaj karani. Jest prośba, żeby rząd
zmienił… Może zrobił to nieświadomie. Chcę być
dobrej myśli. Weźcie państwo pod uwagę gminy
i związki międzygminne, miejsko-wiejskie. Nie
dopłacajcie do miast, ale dopłaćcie do tych gmin,
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które weszły do naszego wspólnego projektu. To
tyle. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama
Szejnfelda.
Senator
Adam Szejnfeld
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!
Wiele słów krytyki padło dzisiaj pod adresem
rządu. Panie Ministrze, pan już musi je wziąć na
pierś, jak to się mówi. Ale oczywiście te wszystkie słowa krytyki nie wyczerpują faktycznego
stanu rzeczy. Właściwie w sprawach, o których
mówimy, w transporcie publicznym – a ten temat jest dzisiaj przedmiotem obrad – krytyka
jest powszechna. I to nie tylko ze strony samorządowców, którzy przecież reprezentują obywateli,
mieszkańców, tych najbardziej zainteresowanych
rozwiązaniami, które państwo zaproponowaliście, jednak w takiej formie, że one nie działają,
ale także ze strony przedsiębiorców, zwłaszcza
przedsiębiorców transportowych. Wielokrotnie
rozmawiałem na ten temat nie tylko z wójtami,
burmistrzami, prezydentami miast, ale także
z prezesami przewoźników, w tym prezesami
PKS, i nie słyszałem dobrego słowa na ten temat.
Moim zdaniem państwa kłopot polega m.in.
na tym, że uważacie, że wiecie lepiej. Czym to się
objawia? Ano tym, co widzimy, tym, jaka, praktycznie rzecz biorąc, jest dzisiaj tutaj debata. Po
stronie reprezentantów PiS są puste fotele. Ale
mówiąc bardziej konkretnie, powiem, że nie prowadzicie konsultacji społecznych, nie spotykacie
się z odbiorcami, adresatami norm prawa, które
chcecie tworzyć, mimo że podobno dla tych adresatów chcecie je tworzyć. Myślę, że ta sytuacja
nie zmieni się, jeżeli państwo nie zmienicie także
swojego nastawienia do obywateli.
Ale chciałbym poruszyć w tej dyskusji jeszcze inną sprawę, oczywiście związaną z tym,
o czym rozmawiamy, zwłaszcza że zostałem naprawdę poważnie zaniepokojony wystąpieniem
pana ministra w tej części, w której pan minister

powiedział, że de facto, jak zrozumiałem, uzależniacie od funduszy, a przynajmniej wielką wagę
– co rozumiem – w państwa planach dotyczących
infrastruktury i komunikacji będą miały fundusze Unii Europejskiej. No ale jeżeli tak, to ja już
się boję o przyszłość tej komunikacji, w tym komunikacji publicznej, rozwój infrastruktury, tej
gminnej, samorządowej, ale też tej wojewódzkiej,
krajowej oraz dróg ekspresowych i autostrad. To
są ogromne pieniądze, a powiem szczerze, jeszcze niedawno, przed chwilą, mówiąc w cudzysłowie, jako poseł do Parlamentu Europejskiego
nie widziałem takiej państwa aktywności, która
mogłaby wróżyć skuteczność waszego działania
w zakresie utrzymywania dobrej relacji z Unią
Europejską, Parlamentem Europejskim, Komisją
Europejską, Radą. Nie widziałem skutecznej aktywności w zakresie pakietu mobilnego. No,
kompletnie nie widziałem i nie widzę do dzisiaj
państwa podejścia na zasadzie partnerskiej relacji do władz Unii Europejskiej w zakresie negocjowania budżetu Unii Europejskiej na następną
perspektywę finansową, a przecież to będzie absolutnie fundamentalne. Mało tego, państwo robicie wszystko, co można sobie wyobrazić, żeby
Polska straciła pieniądze, żeby nie dostała takich
pieniędzy, jakie są możliwe.
Wystarczy przypomnieć ostatni szczyt Unii
Europejskiej. Polska, Panie Marszałku, to jedyny
kraj, jedyne państwo w Unii Europejskiej, które
uznaje, mimo że codziennie od rana do wieczora od państwa słyszymy, że mamy fantastyczny
rozwój, neutralny budżet, bilansujący się etc…
Uznaliście, że jesteśmy jedynym krajem, który
sobie nie poradzi, nie da rady z osiągnięciem celu
w postaci neutralności klimatycznej do 2050 r. Ja
powiem państwu szczerze, że to właściwie nawet
wstyd. Już pal licho ocenę tego i merytoryczną,
i polityczną, ale mnie, dzisiaj jako senatorowi
Rzeczypospolitej Polskiej, wcześniej posłowi do
Parlamentu Europejskiego, a przedtem posłowi
na Sejm i ministrowi naszego rządu, jest wstyd. Ja
bym na państwa miejscu się wstydził. Jedno z największych państw Europy, siódma gospodarka
w Europie, państwo mające ambicje bycia w G20
i wy mówicie Europejczykom, że nas nie stać, że
my nie potrafimy, że my nie zdążymy, że my jesteśmy do kitu, do niczego, że nie damy rady?
No, ale ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli tak
jest i tak mówicie, to oczywiście odpowiedź będzie
adekwatna, m.in. w zakresie uzyskiwania odpowiedniego budżetu dla Polski, tej tzw. polskiej
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koperty w budżecie Unii Europejskiej, ale także
jeżeli chodzi o określone fundusze już konkretnie dotyczące środowiska naturalnego, ochrony
klimatu itd.
Jak do tego dołożyć to, co pewnie dzisiaj będzie
największym przesłaniem już nie na Europę, ale
na świat, a więc łamanie praworządności, kolejną próbę zawrócenia Polski z tej drogi na Zachód,
z tej drogi do cywilizowanego świata państw demokratycznych, z powrotem na Wschód, nie
wiem, w kierunku Moskwy… Dzisiaj odbędą się
w całym kraju, także i tu, pod polskim parlamentem, manifestacje przeciwko próbie zniszczenia
niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.
Jak państwo myślicie, jaka będzie reakcja Unii
Europejskiej, jeżeli chodzi o nasze negocjowanie
funduszy europejskich, budżetu europejskiego,
koperty polskiej w budżecie europejskim? To będzie sukces? Wróżymy sobie sukces przy takiej
postawie? Wiemy oczywiście też o tym, że tworzone są w Parlamencie Europejskim, w Unii
Europejskiej nowe rozwiązania, które mają skuteczniej wymuszać na państwach członkowskich
przestrzeganie praworządności. Jednym z nich
będzie właśnie retorsja finansowa – im bardziej
państwo będziecie łamali zasady demokracji
i praworządności, tym więcej będziecie tracili…
No, nie wy, przepraszam – my przez was będziemy tracili pieniądze na rozwój Polski, na rozwój
Polek i Polaków, m.in. także na te cele, o których
dzisiaj była mowa. I dlatego tak się zaniepokoiłem. Bo jeżeli uzależniacie rozwój infrastruktury i komunikacji w Polsce, w tym komunikacji
publicznej, od funduszy Unii Europejskiej, a zarazem robicie wszystko, żeby tych pieniędzy nie
dostać albo dostać mniej niżbyśmy mogli dostać,
to znaczy, że nie będzie takiego rozwoju, jakiego
byśmy chcieli.
Kończąc, wrócę jeszcze do odpowiedzi pana
ministra. Jeśli chodzi o tę obwodnicę Piły i Ujścia,
to będę bardzo wdzięczny, jeżeli pan minister da
odpowiedź na piśmie, dlatego że wszystkie dotychczasowe informacje w tym zakresie, także
dzisiejsza deklaracja – za którą dziękuję, bo była
ona pozytywna, jakby otwarta na przyszłość –
jednak kłócą się ze sobą. No, np. wiem od pana
prezydenta Piły, Piotra Głowskiego, że decyzja środowiskowa miała być w bieżącym roku,
w 2019 r., który za chwilę się skończy, a przyszła
informacja, że decyzja będzie być może dopiero
w 2022 r. Być może. No to kiedy będą następne
decyzje i kiedy będzie realizacja itd.? To wszystko

jest robione pod hasłem ad Kalendas Graecas.
Tego się obawiamy. Więc powiedzmy szczerze
obywatelom, nie tylko mieszkańcom Piły, Ujścia,
Wielkopolski Północnej, ale wszystkim tym, którzy korzystają ze szlaków wschód-zachód, północ-południe krzyżujących się właśnie w Pile: tak,
zrobimy wam tę obwodnicę albo nie, nie zrobimy
wam tej obwodnicy. I skończmy czarować ludzi.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Stanisława Lamczyka.
Senator
Stanisław Lamczyk
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!
Dzisiaj mówimy o ulgach. Jesteśmy przygnieceni czasowo, ale pan minister zdaje sobie sprawę,
jak my wszyscy, że – załóżmy – jest to znowuż po
raz czwarty na koniec roku robione, a wszystkie
te rozwiązania, o których mówiliśmy, są właśnie
wyrywkowe, i tutaj nic nie zrobimy, jeśli nie będzie tej zasadniczej ustawy o transporcie zbiorowym. W 2017 r. mogliście państwo wprowadzić
ustawę, którą poprzedni rząd przygotował, ale nie
wprowadziliście. My czekaliśmy na waszą ustawę, której nie ma.
Mamy coraz więcej danych, ale wiemy, że
te środki, które są wydawane, to są półśrodki.
Oczywiście trzeba powiedzieć, że jakbyśmy te
wszystkie pieniądze wzięli do jednej kasy, to naprawdę przyniosłoby to efekt. No, dopłacamy już
chociażby do transportu kolejowego Intercity,
Warszawa – Trójmiasto, Warszawa – Kraków
czy Poznań, a to są naprawdę grube pieniążki.
I tak samo samorządy wydają pieniążki na dowóz
dzieci do szkoły. Sumując te wszystkie pieniążki, naprawdę moglibyśmy, Panie Ministrze, dużo
zrobić, moglibyśmy rozwiązać dużo problemów.
A w tej chwili 14 milionów osób jest wykluczonych komunikacyjnie, oni nie mogą dojechać do
pracy, nie mogą dojechać do szkoły, do placówki służby zdrowia, no i jest problem. Ta ulga jest
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ulgą, można powiedzieć, niesprawiedliwą, bo wykluczeni komunikacyjnie nie mogą skorzystać
z niej, a jak wiemy… Pan się z tym nie zgadza,
ale 14 milionów osób jest właśnie wykluczonych.
Cieszymy się z dróg samorządowych, z tego, że
one są robione, ale też niepokoimy się dużymi inwestycjami – może nie kolejowymi, ale drogowymi – bo przecież wiemy, ile firm zeszło z placów
budowy. I tutaj też zabrakło odwagi Ministerstwu
Infrastruktury, żeby zrobić restrukturyzację tych
wszystkich inwestycji. Firmy zeszły z placów,
w tej chwili od nowa przetargi są prowadzone
i te ceny już nie będą takie same. Wręcz przeciwnie, każda firma wykonawcza wykorzysta to, że
to już końcówka wydawania środków unijnych,
że czas nagli.
Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Jak się
rozmawia z firmami, które właśnie podnoszą te
ceny za poszczególne zadania, to one mówią, że
niestety muszą też skalkulować ryzyka, bo te ryzyka nie są określone, one są cedowane cały czas
na firmy wykonawcze. Firma wykonawcza te ryzyka musi sobie sama skalkulować. Dlaczego tak
jest, Panie Ministrze, że te ryzyka nie są właśnie
określone, nie są podzielone w jakiś taki uczciwy
sposób, żeby też koszty realizacji inwestycji były
niższe? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
In for muję, że l ist a mówców zost a ła
wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Ogłaszam przerwę…
(Głos z sali: Jeszcze minister.)
A, pan minister. Dobrze.
Proszę bardzo, pan minister ma prawo zabrać
głos.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, postaram się nie zająć dużo
czasu. Muszę odpowiedzieć na pewne słowa, które

tutaj padły, słowa, które po prostu są nieprawdą, a jednak powinniśmy być przyzwyczajeni
do mówienia prawdy. Pozwolę sobie podzielić tę
moją odpowiedź na 2 części, na część dotyczącą
Funduszu Dróg Samorządowych – tutaj wiele
kwestii zostało poruszonych – i na część dotyczącą funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
Daruję sobie odpowiedź w kwestiach związanych z sądownictwem i kwestiach klimatycznych. Tutaj są między nami radykalne różnice
i nie zlikwidujemy ich na tej sali, niemniej mogę
powiedzieć jedno. Otóż jestem dumny z tego, co
wynegocjował pan premier Mateusz Morawiecki,
jeżeli chodzi o dojście do neutralności klimatycznej Polski, jestem dumny z tego wyjątku, który uzyskaliśmy w tym zakresie, bo to pozwoli
przejść przez to suchą stopą i zająć się sprawami klimatycznymi bez konsekwencji gospodarczych i społecznych. Tak jak mówię, Szanowni
Państwo – no, kamery są tutaj z każdej strony
– jestem dumny z tego, co pan premier Mateusz
Morawiecki osiągnął na ostatnim szczycie, i jestem przekonany, że to jest bardzo korzystne dla
Polski, dla polskiego społeczeństwa, dla polskiej
gospodarki, ale również dla europejskiego klimatu, środowiska.
A teraz, Szanowni Państwo, transport, bo to
jest główna oś naszej dyskusji. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych to nowe narzędzie
prawne i finansowe. Tutaj z ust pana senatora,
który jako pierwszy występował, padła wypowiedź, że nastąpiła jakaś korekta ustawy, która
wcześniej została uchwalona, korekta ustawy,
która wcześniej istniała. Nie, Szanowni Państwo,
ustawa, która powołuje Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, to nowe narzędzie prawne
i finansowe, nowe, uchwalone dokładnie 16 maja
2019 r. Nie była to nowelizacja jakiejś ustawy,
tylko to jest nowe narzędzie prawne i finansowe.
Chcę, żeby to bardzo głośno tutaj wybrzmiało.
Jeżeli mówimy o zakresie, który w tej chwili
obejmuje ten fundusz, to jest to zakres linii użyteczności publicznej, czyli zakres linii misyjnych,
nierentownych i deficytowych. Jednocześnie cały
czas funkcjonuje komunikacja komercyjna, czyli nastawiona na zysk, komunikacja, która jest
komunikacją opłacalną i która nie potrzebuje
wsparcia finansowego. To jest ten największy
trzon komunikacji publicznej w Polsce, stanowi
on ok. 90% i on nadal funkcjonuje w sposób niezakłócony. A Fundusz rozwoju przewozów autobusowych ma pomóc w odtwarzaniu komunikacji
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nierentownej i deficytowej. To jest jego zasadniczy cel.
Odpow iadając na głos pana senatora
Tyszkiewicza, powiem, że w pierwszej kolejności chcemy tym wsparciem objąć regiony wykluczone, czyli te, gdzie transport nie dociera.
Cieszymy się bardzo z tego, że są samorządowcy,
że są samorządy, które wzięły na siebie obowiązek tworzenia, organizowania i później funkcjonowania tej komunikacji, która w tej chwili
istnieje, miejskiej, ale też miejsko-wiejskiej albo
tej podmiejskiej. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. I to funkcjonuje. W pierwszej chwili podejmujemy interwencje tam, gdzie tej komunikacji
nie ma. Tam chcemy lokować środki finansowe.
Chcemy wspierać te samorządy i te społeczności,
które taką komunikację chcą odtworzyć, taką
komunikację chcą zbudować od nowa.
Teraz kwestia Funduszu Dróg Samorządowych. Szanowni Państwo, padło stwierdzenie,
pytanie o to, jakie są kryteria, które później, już po
zatwierdzeniu list, są brane pod uwagę. Szanowni
Państwo, to nie tak. Listy są zatwierdzone
podpisem prezesa Rady Ministrów, zgodnie
z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych. Nie
ma wcześniejszego zatwierdzania list, nie ma
czegoś takiego. Są 2 etapy: jest pierwszy etap, który
odbywa się w urzędzie wojewódzkim, i drugi etap,
który zgodnie z ustawą leży w gestii prezesa Rady
Ministrów. I ten drugi etap, postawienie podpisu
pod listami, to zatwierdzenie, które jest słowem
wynikającym z ustawy, jest zakończeniem
konkursu, zakończeniem naboru. Później z tymi
zadaniami nic innego się nie dzieje, później te
zadania są realizowane. Tak?
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Kto i jak
przydziela…)
Podpisanie przez pana premiera jest zatwierdzeniem i ostateczną decyzją, jeżeli chodzi
o Fundusz Dróg Samorządowych. Tak że później
nie ma żadnych innych kryteriów, które by jakkolwiek takie listy zmieniały.
Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o skalę
Funduszu Dróg Samorządowych, to nie jesteście w stanie tych liczb podważyć: 6 miliardów
w roku 2019, 36 zaplanowane do roku 2028,
wcześniej, między 2008 r. a 2015 r., 5 miliardów
600 milionów zł, w roku 2018 1 miliard
300 milionów zł. No, nie jesteście państwo
w stanie podważyć tych liczb, bo to są liczby, które
odzwierciedlają rzeczywistość. I cokolwiek padnie
czy z tej mównicy, czy z mównicy sejmowej, to

będzie subiektywna ocena, subiektywna opinia,
że za mało, że nie tak, że może można inaczej.
Te liczby mówią same za siebie, są one dostępne,
są one jawne, zawsze można do nich sięgnąć.
I proszę, aby tak było, żeby oddać sprawiedliwość
Funduszowi Dróg Samorządowych.
I jeszcze jedno. Szczególnie samorządowcy,
którzy zasiadają na tej sali, przyznają, że nie było
wcześniej wsparcia, które mogło wynosić więcej
niż 50%, jeżeli chodzi o wsparcie rządowe.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Według jakich
kryteriów?)
(Rozmowy na sali)
O, widzicie państwo.
No nie było wcześniej wsparcia…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie
Senatorowie…)
…większego niż 50%.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …pytań już nie ma. Pytania były. Teraz pan minister
mówi…)
A przy Funduszu Dróg Samorządowych…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …i mówi
to, co chce. Proszę…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan minister jest
dumny i dlatego…)
A przy Funduszu Dróg Samorządowych jest
możliwość zastosowania sześćdziesięcio-, siedemdziesięcio- i maksymalnie osiemdziesięcioprocentowego wsparcia, jeżeli chodzi o drogi
lokalne, gminne i powiatowe, i też 80% wartości
inwestycji. To jest, powiedzmy, jedna z szuflad
Funduszu Dróg Samorządowych. Mosty dla regionów… To również jest realizowane z 80-procentowym wsparciem wydatków kwalifikowanych
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Drodzy Państwo, padła też tutaj taka sugestia
– przyznaję, że słuszna – że pewne decyzje, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, są podejmowane
w sposób polityczny. No tak, oczywiście. Rząd jest
rządem składającym się z ugrupowania politycznego, a tym, czym się zajmujemy, jest przecież polityka. Jednak, Szanowni Państwo, przypominam
dyskusję w Parlamencie Europejskim, która się
odbyła, jeżeli chodzi o Via Carpatię, ucięcie w zasadzie tej dyskusji, a nawet niepodjęcie jej w tym
gremium, jeżeli chodzi o budowę i finansowanie ze środków europejskich drogi ekspresowej
strategicznej dla Polski wschodniej i północnej,
a także południowo-wschodniej. Wtedy państwa
formacja polityczna nawet nie chciała dyskutować
na ten temat…
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(Rozmowy na sali)
…było ucięcie dyskusji przez panią poseł Piterę
i pana europosła Wałęsę w 2014 r. – pamiętam to
dokładnie – w Brukseli. Chcę jednak powiedzieć
wszem wobec, że my Via Carpatię będziemy realizować. Rzeszów z Lublinem połączymy drogą
ekspresową w 2022 r.; 12 odcinków, tj. wszystkie,
jest w tej chwili w fazie realizacji. Z kolei w latach
2025–2026 będzie zrealizowany cały odcinek Via
Carpatii od granicy z Litwą do granicy ze Słowacją.
I tak, jest to decyzja polityczna rządu Prawa
i Sprawiedliwości, żeby tę strategiczną dla Polski
wschodniej inwestycję realizować i od północnej
strony, i od strony południowej. Chcę to bardzo
mocno potwierdzić. Jest to decyzja polityczna rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo poprzedni rząd…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Według jakich
kryteriów?)
…robił wszystko, żeby tej drogi nie robić. A najlepszym przykładem tego, Drodzy Państwo, jest
fakt, że na jednym z odcinków między Jasionką
a Rzeszowem ta droga ekspresowa została zbudowana, na mocy państwa decyzji, w formule 2 plus
1, czyli z 1 pasem do wyprzedzania raz z jednej,
raz z drugiej strony. No, sztuka budowlana mówi
zupełnie co innego.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie no, takich dróg
jest wiele…)
Jeżeli jest to droga o strategicznym znaczeniu,
jeżeli jest to droga, na której natężenie ruchu jest
bardzo wysokie, to nie powinna być budowana
w takim standardzie.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie powinna.)
My tę decyzję też zmieniliśmy. Pan minister
Andrzej Adamczyk w roku poprzednim podjął decyzję, aby prowadzić prace nad programem inwestycyjnym poszerzającym ten odcinek między
Jasionką a Sokołowem, żeby również on był objęty
standardem 2 plus 2, tak jak Via Carpatia będzie
budowana na całej swojej długości, wynoszącej
ponad 660 km po stronie polskiej.
Szanowni Państwo, konkludując, powiem, że
mimo wszystko dziękuję za tę dyskusję. Ona faktycznie jakby wybiegła poza ten krótki zmieniany
artykuł, w którym chcemy nadal utrzymać ulgi,
jeżeli chodzi o przewozy w komunikacji publicznej, autobusowej. Podtrzymuję swoją deklarację,
że najbliższy rok to prace nad dużą nowelizacją
prawa transportu zbiorowego. Chodzi o to, aby
transport publiczny rozwijać, aby go ulepszać, aby
cały czas realnie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Przypominam, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na
pytania zadane przez senatora Tyszkiewicza, senatora Pęcherza, panią senator Gorgoń-Komor,
panią senator Kołacz-Leszczyńską i senatora
Szejnfelda.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.00.
(Senator Jan Filip Libicki: O 12.00 opłatek.)
O 12.00 jest spotkanie opłatkowe. A o godzinie 13.00, po przerwie, rozpoczynamy od punktu ósmego: ustawa o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 45
do godziny 13 minut 03)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Szanowni Państwo Senatorowie, wznawiam
obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 20,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 20 A
i 20 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, senatora Zygmunta
Frankiewicza, o przedstawienie sprawozdania
komisji. Proszę bardzo.
Senator Sprawozdawca
Zygmunt Frankiewicz
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej była projektem rządowym. Ustawa ta rozszerza stosowanie ulgi wprowadzonej ustawą zwaną małym ZUS, która to
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ustawa uzależniała wysokość składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przychodu uzyskiwanego przez najmniejszych przedsiębiorców.
Procedowana nowelizacja zwiększa próg rocznego
przychodu uprawniającego do ulgi oraz wprowadza nowe kryterium, tj. obliczanie wysokości bieżących składek od dochodu uzyskiwanego w roku
ubiegłym.
Sejm uchwalił ustawę na drugim posiedzeniu w dniu 12 grudnia tego roku, do Senatu
przekazana ona została 13 grudnia, a Komisja
Budżetu i Finansów Publicznych podjęła sprawę
16 grudnia.
W wyniku głosowania komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie dało wynik:
8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymań się
od głosu. To jednak nie znaczy, że nie było dyskusji na ten temat. Były przedstawiane argumenty,
które podkreślały nie tylko ewidentne zalety tego
rozwiązania, ale również wady, takie jak w konsekwencji mniejsze świadczenie emerytalne dla
osób objętych tą ulgą oraz skokowy wzrost kosztów prowadzenia małej firmy po okresie, który
uprawnia do obniżonej składki na ZUS.
Wynik głosowania był jednomyślny, tak że
proponujemy przyjęcie ustawy bez poprawek.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej, panią senator
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszę bardzo, Pani Senator.
Senator Sprawozdawca
Bogusława Orzechowsk a
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej była rozpatrywana zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Główne założenia tej ustawy zostały przez mojego
poprzednika przedstawione. Komisja dyskutowała nad tą ustawą, m.in. były zgłaszane wątpliwości co do tego, że jeżeli w tej chwili progiem będzie

120 tysięcy przychodu rocznie, to dla przedsiębiorców będzie wychodziło 10 tysięcy miesięcznie,
ale w niektórych sytuacjach dochód przedsiębiorcy będzie wynosił tylko 1 tysiąc zł. Były również
wątpliwości co do późniejszych niskich emerytur. Wypowiadał się również pan minister, który stwierdził, że koszt tej ustawy będzie wynosił
1 miliard 300 milionów zł i jest on możliwy do
zrealizowania. A żeby ograniczyć nieprawidłowe odziaływanie na niski pułap późniejszej emerytury, został wprowadzony program 36 na 60,
tzn. praktycznie przez 36 miesięcy będzie obowiązywała ta niska składka ZUS. Były również
zgłaszane wątpliwości, które dotyczyły płatników
– senatorowie podnosili, że podniesienie kwoty
progu z 60 tysięcy rocznie do 120 tysięcy rocznie
jest szansą na to, by część pracodawców i pracowników wyszła z tzw. szarej strefy.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 4 osoby głosowały za jej przyjęciem, 1
wstrzymała się od głosu.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie? Nie.
W związku z brakiem pytań…
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku
prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju. Przedstawicielem Ministerstwa
Rozwoju jest pan minister Marek Niedużak.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić
stanowisko rządu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak: Pani Marszałek, wydaje mi się,
że po tak dobrym zrelacjonowaniu sprawy i po
wcześniejszych pracach komisji nie ma takiej potrzeby. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Czyli państwo senatorowie mogą obecnie zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu.
Czy państwo mają pytania do przedstawiciela rządu?

2. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 grudnia 2019 r.

106
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej

(Głos z sali: Tak, są pytania.)
W związku z tym proszę… Kilkoro z państwa
się zgłosiło.
Pierwsza jest pani senator Magdalena Kochan.
Proszę bardzo.
Senator
Magdalena Kochan
Dziękuję, Pani Marszałek.
Będzie mi trudno, odwracając się do pana ministra twarzą, mówić do mikrofonu. Byłoby mi
miło…
(Wicem arszałek Gabr iela MorawskaStanecka: Panie Ministrze, czy mógłby pan jednak podejść?)
Pięknie dziękuję.
Panie Ministrze, rząd, wnosząc ten projekt
ustawy, musiał liczyć na wsparcie i senatorów,
i posłów, ponieważ trudno być przeciwnikiem
obniżenia kosztów miejsca pracy w sytuacji małych i mikroprzedsiębiorców. Tak, wszyscy jesteśmy za, ale polski system ubezpieczeń to jest taki
system, w którym mówimy: im więcej odłożysz
na swoją emeryturę, tym ona będzie wyższa.
I teraz, jeśli chcemy pomagać małym i średnim
przedsiębiorcom, myśląc jednocześnie o ich
przyszłości – a taki obowiązek, sądzę, mamy…
Chciałabym zapytać, czy rząd rozważał obniżenie tych składek tak, jak proponuje, ale jednocześnie uzupełnianie ich z budżetu państwa po
to, żeby dzisiejsi beneficjenci mniejszych kosztów pracy mogli być spokojni o wysokość swoich
emerytur.
I drugie pytanie: czy prawdą jest, Panie
Ministrze, że bez względu na to, że ten ZUS ogłaszacie państwo jako wielki sukces – i dla wielu,
jak sądzę, będzie on ułatwieniem w prowadzeniu
działalności gospodarczej – w roku 2020 nawet
najniższy będzie wyższy niż w tym roku, ponieważ jest powiązany z najniższą pensją krajową?
Jeśli ona wzrasta, to wzrasta także koszt związany z obowiązkiem płacenia składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.
A więc czy nie rozważaliście państwo i czy
nie warto by pomyśleć o tym, żeby te ulgi nie
były obciążeniem w przyszłości? Czyli dosypać
z budżetu państwa do tych składek, tak żeby one
nie obciążały przyszłych – to prawda, że dopiero
po kilkudziesięciu latach – emerytów. Dziękuję
bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak
Bardzo dziękuję.
Pani Senator, co do pierwszego pytania, odpowiem, że tak mniej więcej ten system jest zaprojektowany. To znaczy ten koszt, o którym też
pani senator sprawozdawca mówiła, średnioroczny w wysokości 1 miliarda 300 milionów to jest
właśnie koszt w postaci mniejszej kwoty składek,
który na skutek wejścia w życie, nazwijmy to, małego ZUS pojawi się w funduszu i zostanie uzupełniony z budżetu państwa. Czyli tak właśnie
ten system działa, że na bieżąco państwo musi tę
kwotę przeznaczać na rzecz FUS.
Ale faktem jest również – i ja to zawsze staram się, relacjonując, podkreślać, bo tego wymaga uczciwość – że ten system tak działa, że
jednak osoby ubezpieczone odkładają na własną
emeryturę w przyszłości, w związku z czym od
wysokości ich składek jest uzależnione ich przyszłe świadczenie. I oczywiście ktoś, kto obecnie
by zadeklarował, że korzysta z tego małego ZUS,
który już teraz obowiązuje, czy też będzie korzystał z tego, który jest objęty tym projektem,
w przyszłości będzie się musiał liczyć z niższym
świadczeniem.
Drugie pytanie, dotyczące wyższych składek, to znaczy tego tzw. ryczałtu. Tak, prawdą
jest to, co pani senator powiedziała. To pytanie
było trochę na zasadzie potwierdzenia lub zaprzeczenia. I trzeba potwierdzić, że w związku
z tym, że te składki są uzależnione od wysokości
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia… Jest
to system, który funkcjonuje od 1999 r. w takiej
formie – tak został pomyślany, zaprojektowany. I proszę pamiętać, że my tutaj nie mamy do
czynienia z systemową zmianą ubezpieczeń społecznych, tylko jednak z pewnym punktowym
wyjątkiem czy też z ulgą, referencją – zresztą
zawsze dobrowolną, co też zawsze podkreślam.
To jest zawsze wybór przedsiębiorcy. To nie jest
tak, że to jest rozwiązanie obowiązkowe dla najmniejszych przedsiębiorców. A więc nie jest to
projekt, który zmienia całościowy system. I ten
system od 1999 r. właśnie tak wygląda, że jest indeksacja czy powiązanie z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W związku
z tym kwota na ubezpieczenie społeczne, która
dziś wynosi bodajże ok. 904 zł, wyniesie w przyszłym roku ok. 992 zł.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o zadanie pytania pana senatora Jana Filipa Libickiego.
Senator
Jan Filip Libicki
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, to będzie trochę powrót do
dyskusji, którą mieliśmy na posiedzeniu komisji, ale ja bym chciał jeszcze raz zadać to pytanie.
W ramach prac nad tą ustawą pojawiła się opinia rzecznika małych i średnich przedsiębiorców,
który zgłosił 2 uwagi. Nie zgłaszał propozycji poprawki, ale zgłosił 2 uwagi. Pierwsza była taka.
Proponował likwidację tego kryterium przychodowego, czyli tych 120 tysięcy zł rocznie, ponieważ,
jak argumentował, różne są rodzaje prowadzonej
działalności gospodarczej i może być taka działalność gospodarcza, która przynosi mały zysk, ale
przychód jest stosunkowo duży i bardzo łatwo jest
tę kwotę, że tak powiem, wyczerpać. W związku
z tym proponował, postulował w piśmie do komisji
likwidację tego kryterium.
Drugi element, który proponował, to likwidacja tego 36-miesięcznego okresu. Rzecznik proponował, żeby było to, krótko mówiąc, rozwiązanie
bezterminowe. Jest to o tyle interesujące, że… Ja
pana ministra Abramowicza znam, także jako
parlamentarzystę Prawa i Sprawiedliwości. On
ma w tej sprawie inne zdanie. Czy pan mógłby
się do tych jego uwag odnieść? Będę zobowiązany. Dziękuję.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak
Tak. Może zacznę od drugiego pytania, jeśli
pan senator pozwoli. Te 36 miesięcy… Ja tutaj
mogę się odwołać do… To było wiernie zrelacjonowane przez senatorów sprawozdawców. Jest
to związane właśnie z tym wymogiem wypracowania minimalnej emerytury czy świadczenia
emerytalnego. Gdybyśmy dopuścili do sytuacji,
w której ten mały ZUS jest regułą, taką bez przerwy, non stop, np., powiedzmy, 60 miesięcy na

60 miesięcy… No, wówczas doszłoby do sytuacji,
w której właściwie nie byłoby już praktycznej
możliwości wypracowania tego minimalnego
świadczenia emerytalnego. Tak? Proszę zauważyć, że ten projekt stara się wyważyć te dwa interesy. Każdy, kto chciałby się tym zagadnieniem
zająć, wydaje mi się, powinien te dwa interesy
mieć na uwadze. Z jednej strony chodzi oczywiście o ulżenie przedsiębiorcom w ich codziennej
bieżącej działalności, no a z drugiej strony jest
przecież system ubezpieczeń społecznych, który
na poziomie makro musi być stabilny – muszą
do niego wpływać pieniądze; jeżeli nie wpływają
ze składek, to po prostu musi go dofinansowywać budżet. Na poziomie takim indywidualnym…
Każdy z nas, płacąc składki, wypracowuje sobie
to świadczenie na przyszłość. Ten system jest tak
skonstruowany, żeby każdy chociażby tę minimalną emeryturę dostawał. Rozszerzenie tego,
że tak powiem, na pełen zakres czasowy oznaczałoby, że po prostu ci przedsiębiorcy nie byliby
w stanie wypracować świadczenia nawet w tej
minimalnej wysokości. I to jest moja odpowiedź
na to drugie pytanie, o powód, dla którego ja mam
tutaj inne zdanie niż pan rzecznik.
I kryterium przychodowe. Rozumiem, że chodzi o ten limit. Trzeba sobie wprost powiedzieć,
że tego typu limity zawsze są do pewnego stopnia
arbitralne. Prawda? I można by zapytać, czemu
120 tysięcy, a nie 110, 115 albo 130 tysięcy. To nie
jest tak, że da się przedstawić jakieś niesamowite analityczne, intelektualne uzasadnienie dla
tych 120 tysięcy, a dla 110 już nie. Po prostu takie
odcięcie gdzieś musi być. Tutaj to jest 10 tysięcy
przychodu na miesiąc. Patrząc tylko i wyłącznie
na to kryterium, czyli tylko i wyłącznie na przychód… Tam jest więcej kryteriów w przypadku
małego ZUS, ale trzymajmy się tematu. To jest
to kryterium, które spełnia mniej więcej 50% aktywnych przedsiębiorców wpisanych w CEiDG
w Polsce. Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujący mały ZUS, szacujemy, że nastąpi poszerzenie
tego kręgu adresatów grubo ponad dwa razy. Ten
krąg adresatów szacujemy na jakieś trzysta kilkadziesiąt, 340 tysięcy podmiotów. Tak jak mówię, to jest do wyboru, ale można mniej więcej
szacować, ilu spełni wszystkie kryteria, nie tylko
przychodowe, ale też i inne. No, to jest kilkanaście
procent ogółu populacji przedsiębiorców z CEIDG,
o których tutaj mówimy. Wydaje mi się, że to nie
jest mało jak na rozwiązanie, które siłą rzeczy jest
pewnym wyjątkiem od zasady, pewną preferencją
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czy ulgą. No a każde podwyższenie w tym zakresie po prostu pociąga za sobą koszty. Zresztą pan
rzecznik rzetelnie przedstawił ten koszt w swoich
materiałach. W wypadku np. podwyższenia tego
limitu do 500 tysięcy przychodu do tego 1 miliarda 300 milionów byłoby dodatkowo 1 miliard 200
milionów kosztów, które to środki trzeba by z budżetu przelewać do funduszu, bo tych pieniędzy
po prostu nie byłoby w funduszu.
No i to jest to wytłumaczenie kryterium kwalifikującego do skorzystania z małego ZUS.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
I bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora Marka Borowskiego.
Senator
Marek Borowski
Panie Ministrze, ja wrócę do tego limitu 120
tysięcy, ale niekoniecznie w kontekście tego, czy
on ma być, czy ma go nie być, bo to oczywiste,
że jego podwyższenie zwiększy liczbę podmiotów, choć widać z tego, że jakiś bardzo radykalny wzrost kosztów by nie nastąpił. Ale chodzi mi
o coś innego. Mianowicie w zasadzie pan senator Libicki to miał na myśli, pytając o sytuacje,
w których przychód jest względnie wysoki, natomiast dochód jest bardzo niski. I ja tu mam na
myśli np. handel i gastronomię. To rozwiązanie,
ten typ rozwiązania, który proponujecie, jest dobry przede wszystkim dla usług. Dobry jest dla
tych działalności gospodarczych, w których koszty materiałowe czy zakupu towarów, które potem się sprzedaje, są relatywnie niskie i wobec
tego dochód jest zbliżony do przychodu. Jednak
w handlu, w gastronomii takim przychodem jest
tak naprawdę marża. Tak więc to rozwiązanie
w zasadzie te 2 dziedziny eliminuje. Czy jednak
nie należałoby zmodyfikować tego rozwiązania,
przynajmniej definiując przychód dla tego rodzaju działalności właśnie jako wpływy z marży?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak
Szanowny Panie Senatorze, powiem tak: tutaj
tym limitem jest przychód, a następnie, kiedy się,

jeśli tak można powiedzieć, pokona… kiedy przychody są poniżej tego limitu, płaci się składki proporcjonalne do dochodu, czyli im ktoś ma niższy
dochód, tym niższe będzie płacił składki. Tak że
tu jest taki mechanizm w jakiejś mierze adresowany właśnie do tych firm, które są niskodochodowe, tak to powiedzmy, czyli mają niskie marże.
Powiem w ten sposób: to jest oczywiste, że
w różnych dziedzinach działalności, w różnych
branżach są różne marże, różne dochodowości.
Ale przyznam też szczerze, że ja nie znam – no,
nie jestem ekspertem od systemów ubezpieczeń
społecznych – takiego systemu ubezpieczeń społecznych, który byłby zbudowany w ten sposób, że
są inne składki ubezpieczeniowe zależnie od branż.
A proszę też pamiętać, że marżowość się zmienia
w czasie i ten system musiałby jeszcze być w dodatku na tyle dynamiczny, żeby np. raz na 2–3 lata
sprawdzać marżowość w danej branży i jeśli ona
wzrośnie, to, jak rozumiem, byłaby inna składka,
a jeśli spadnie, z jakiegoś powodu jest mniej dochodowy dany obszar działalności, to ona by spadała.
To by była prawdziwa rewolucja w ubezpieczeniach
społecznych. Ja myślę, że tak w ogóle to pewnie
można coś takiego skonstruować, taki model, który by uwzględniał różną dochodowość w różnych
branżach. Ale uważam, że to byłoby rozwiązanie
bardzo, bardzo dalekie od tego systemu, który jest
dzisiaj w Polsce, i prawdę mówiąc, niezwykle złożone. Bo tak jak mówię, byłoby ono zróżnicowane
ze względu na branże i dynamiczne w czasie, gdyż
uwzględniałoby zmiany w marżowości.
Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest
ta kwestia, o której pan mówi, że niektóre branże na tym bardziej skorzystają, a niektóre mniej.
Tak samo jest zresztą w podatkach dochodowych.
Ale to, co my tutaj robimy, to jest próba właśnie
spojrzenia na składkę ubezpieczeniową jako na
nie tylko i wyłącznie mechanizm zabezpieczenia
społecznego, którym ona oczywiście jest i o tym
trzeba pamiętać, bo to jest ten jej drugi aspekt,
który zawsze trzeba mieć w głowie, czy też pierwszy… no, jeden z dwóch – ale również jako na obciążenie, stąd ta proporcjonalność.
Senator
Marek Borowski
Dopytam, a właściwie dopowiem.
Panie Ministrze, myśmy się nie zrozumieli,
ale pytania nie są właściwą formą dochodzenia
do tego, więc ja zabiorę głos w dyskusji.
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Proszę mnie zapisać przy okazji, Panie
Senatorze.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Jest pan już zapisany.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Antoniego Mężydłę.
Senator
Antoni Mężydło
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja rozumiem, w różnych
programach politycznych itd. pojawiają się różne okresy zawieszania składek emerytalnych.
Ale zawieszenie składki emerytalnej w początkowym okresie działalności ze względu na wartość
pieniądza w czasie ma później ogromne skutki
emerytalne, chodzi o wysokość emerytury. Ze
względu na to, że kapitał czy zapisana składka na
kontach ZUS są bardzo mocno rewaloryzowane,
podlegają… Zdaje się, że np. w 2018 r. rewaloryzacja kapitału składkowego wynosiła aż ok. 9%, więc
później, w następstwie da to ogromne sumy. Czy
w uzasadnieniu, czy w jakichkolwiek analizach
rząd zdaje sobie sprawę z tego, jak w przyszłości
wpłynie to na wysokość świadczeń emerytalnych? Czy zostało to uświadomione tym młodym
ludziom? Oni będą może bardzo rozczarowani.
Ja rozumiem zawieszenie składki tych, którzy
podejmują pracę po przejściu na emeryturę, czyli
po uzyskaniu wieku emerytalnego. Te programy
są bardzo sensowne – tutaj się zawiesza składkę.
Tutaj jest tak, że najwięcej emerytura przyrasta
nie dzięki odkładanej składce, bo ona i tak będzie
pracowała na tych kontach emerytalnych poprzez
rewaloryzację w bardzo krótkim czasie, w ciągu
zaledwie kilku lat, tylko zyskuje się na skróceniu
okresu pobierania emerytury, czyli od momentu
osiągnięcia wieku, w którym się zawiesza składkę, do momentu osiągnięcia wieku statystycznej
długości życia przez emeryta, który podejmuje
pracę… Tam tego nie ma. Korzyść wynikająca
z różnicy wieku czy z długości okresu pobierania jest znacznie większa niż w przypadku kumulowania składki emerytalnej. A tutaj jest bardzo

duże… Ja myślę, że nikt już z tej propozycji nie
zrezygnuje, ale można się zastanowić w przyszłości nad tym, żeby zwiększyć budżet na ten program, żeby go po prostu podwoić: nie 1 miliard
300 milionów zł, a 2 miliardy 600 milionów zł. To
nie jest aż taka wielka kwota w budżecie.
Ja pamiętam, że kiedyś, kiedy bardziej interesowałem się tymi kwestiami, znaczącą kwotą
w budżecie państwa było 300–400 milionów zł
i nad tym trzeba było się zastanowić. Jak sobie
uświadomię, jak dalece to się zmieniło i o ile
wzrósł budżet, to myślę, że jest to dopiero początek znaczącej kwoty w budżecie. Myślę, że w przyszłości trzeba się troszczyć nie tylko o tych, którzy
mało zarabiają, ale również o tych, którzy przejawiają inicjatywę przedsiębiorczą. To jest pewnie
najbardziej aktywna część społeczeństwa i trzeba ją zachęcać do podejmowania działalności.
Sądzę, że bardzo by się opłaciło, również państwu, zwiększenie tej kwoty. Dziękuję bardzo.
(Senator Janina Sagatowska: To są pytania,
a nie debata.)
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak
No, Panie Senatorze, ja mogę tylko obiecać,
że – w duchu innych projektów realizowanych
w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki, które się aktualnie nazywa Ministerstwem
Rozwoju – będziemy na pewno robić OSR ex post.
Ten projekt jest de facto rozwinięciem czegoś, co
obowiązuje i zostało uchwalone w roku 2017. To
też jakby… Myślę, że będziemy wyciągać wnioski. I też nie patrzę na to jako na taki skończony
proces. Tak więc w tym zakresie się absolutnie
zgadzam. Niemniej jednak, no, też oczywiście zawsze trzeba będzie brać pod uwagę z jednej strony realia budżetowe, a z drugiej strony też ten
aspekt, który co pewien czas tutaj wraca, czyli, no,
właśnie konieczność zapewnienia zabezpieczenia
emerytalnego na pewnym, przynajmniej minimalnym poziomie. Ale ja się w pełni… Ja mogę się
tylko zgodzić z tym postulatem, że należy wspierać przedsiębiorczość, ludzi przedsiębiorczych.
I jeszcze pojawił się tu taki wątek ludzi młodych. No, ja bym tylko na marginesie zwrócił
uwagę, że to, o czym mówimy, to nie jest program
jakoś powiązany z wiekiem czy nawet ze startem
działalności. Bardziej pewnie można by tu mówić
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o uldze na start, która weszła w życie jako element konstytucji biznesu, czy o tym niższym ZUS
przez 24 miesiące, który obowiązuje już chyba kilkanaście lat, wydaje mi się, że tak mniej więcej od
połowy zeszłej dekady, może trochę dłużej. I tam
jest rzeczywiście wyraźne zahaczenie tych projektów o start działalności gospodarczej. Ale to
tylko tak na marginesie. Tak jak powiedziałem,
Panie Senatorze, trudno się nie zgodzić ze zdecydowaną większością pana wypowiedzi. My na
pewno będziemy ten temat badać w ramach OSR
ex post. I będziemy wracać do tematu, jeśli tak
można powiedzieć.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Adama Szejnfelda.
Senator
Adam Szejnfeld
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Ministrze, to, na co narzekają przedsiębiorcy, a szczególnie ci najmniejsi,
mikroprzedsiębiorcy, małe firmy, to nadmiar
biurokracji, ogromna liczba norm, przepisów,
procedur, obowiązków, warunków. I à propos tych
warunków… Bo mówimy tu teraz o stworzeniu
rozwiązania, które wygląda oczywiście korzystnie, ale tworzy znowuż kolejne warunki. Mały
przedsiębiorca musi non stop pilnować nie tylko
swoich interesów, lecz także właśnie administracyjnych obowiązków, patrzeć, czy nie przekracza
jakichś limitów, pułapów, ograniczeń, kryteriów
itd. One są w zależności od przepisów, obowiązków lub praw różne, w każdym przypadku są
inne. Np., nie wiem, do prowadzenia księgowości
pełnej czy uproszczonej inne kryterium dochodowe, tu proponujemy znowuż inne kryterium do
pozyskania uprawnienia do płacenia innej składki na ZUS, etc., etc. Chciałbym zapytać w takim
razie… Wydaje mi się, że jedną z form uproszczenia, zmniejszenia biurokracji byłoby właśnie
wyeliminowanie różnego rodzaju kryteriów, pułapów i limitów, które w zależności od obowiązku czy prawa dany przedsiębiorca – który ma,
co musimy podkreślić, określony status – musi
spełnić. Ja się pytam: skoro mamy określoną definicję mikroprzedsiębiorstwa – a także oczywiście

pozostałych podmiotów: małej firmy, średniej,
dużej – i te definicje są zgodne, zresztą wywodzimy je z prawa Unii Europejskiej, to dlaczego
nie kierować się wyłącznie tym jednym kryterium? Jak jesteś małą czy średnią firmą, to nie
masz takich czy innych uprawnień, a masz takie
czy inne obowiązki, ale jak jesteś mikroprzedsiębiorcą, to bez względu na to, czy to jest 120 tysięcy zł… Dlaczego akurat 120 tysięcy zł? Ktoś powie,
że ma być 300 tysięcy zł czy pół miliona albo że
w ogóle ma nie być żadnego limitu. Po prostu definicja i spełnienie jej kryteriów przez podmiot,
w tym przypadku małego przedsiębiorcę, byłyby rozstrzygające, powinny być rozstrzygające
o prawach czy obowiązkach. W przeciwnym razie
nigdy nie uprościmy działalności firm, zwłaszcza
prowadzonych przez osoby fizyczne.
Proszę zwrócić uwagę, że większość tych
przedsiębiorców – ja mówię bezpiecznie „większość”, chociaż moim zdaniem wszyscy, ja
nie znam nikogo, kto nie opłaca składek na
najniższym…
(Głos z sali: Na ryczałcie.)
…poziomie, i nie dlatego, że ci ludzie nie
wierzą…
(Senator Janina Sagatowska: Ale te pytania
trwają…)
Oni mają prawo nie wierzyć w to, że otrzymają
na emeryturze wystarczające zabezpieczenie finansowe od państwa…
(Wicem arszałek Gabr iela MorawskaStanecka: Przepraszam bardzo, Panie Senatorze…)
…tylko dlatego – już kończę – że ci ludzie to tak
de facto jedyna grupa zawodowa, która…
(Wicem arszałek Gabr iela MorawskaStanecka: Panie Senatorze, minuta…)
…pracuje do końca życia.
(Wicem arszałek Gabr iela MorawskaStanecka: Panie Senatorze, minuta, bardzo
proszę.)
Dziękuję.
Czy możemy zastosować – kończę – jedno
kryterium dla wszystkich, bez względu na prawa i obowiązki? Dziękuję bardzo.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak
Odpowiem na to pytanie, ale nim to zrobię,
chcę powiedzieć, że absolutnie nie polemizuję z taką ideą, że trzeba starać się zmniejszać
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obciążenie regulacyjne. Takie działania są prowadzone w ministerstwie właściwym do spraw
gospodarki. O ile mnie pamięć nie myli, to również pan senator miał w nich w swoim czasie
pewien udział. Udało nam się np. ten poziom podany przy definicji małego podatnika, która już
wkrótce będzie powiązana właśnie z 2 milionami euro sprzedaży, powiązać też z uproszczoną
księgowością. A więc podejmowaliśmy takie działania w różnych obszarach. Jednak spójrzmy tutaj na definicję mikroprzedsiębiorcy – 2 miliony
euro sprzedaży. No, tak naprawdę to obejmuje…
Nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że to dotyczy 98–99% wszystkich polskich przedsiębiorców.
Znowuż byłoby to rozwiązanie adresowane praktycznie do wszystkich polskich przedsiębiorców,
które wiązałoby się z gigantycznym kosztem. Tak
naprawdę w tym momencie wyjątek stałby się regułą, to znaczy to byłby jakiś zupełnie inny system ubezpieczeniowy, ubezpieczeń społecznych
niż ten, jaki mamy dziś. I to jest przyczyna, dla
której nie stosujemy tutaj tego kryterium czy limitu w przypadku definicji mikroprzedsiębiorcy
w rozumieniu prawa gospodarczego, w rozumieniu prawa unijnego. Z uwagi na strukturę polskiej
gospodarki to by właściwie oznaczało, że obejmuje
to prawie wszystkich polskich przedsiębiorców.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
Bardzo bym jednak prosiła wszystkich państwa o… Ja nie ograniczam czasu, kiedy są to 2
czy 3 minuty, ale bardzo bym prosiła o mówienie
troszkę szybciej.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Jerzy Czerwiński
Pani Marsza łek! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze! Chodzi mi o współczynnik, który występował w starej metodzie obliczania, a teraz
go nie ma. Gdyby ustawa wchodziła 1 stycznia
2020 r., tak jak było w projekcie, to nie byłoby problemów, ale teraz wchodzi 1 lutego, czyli za styczeń, jak rozumiem, będzie to jeszcze obliczane

według starej zasady, a wtedy powinien być podany współczynnik. A wykreślenie, wycięcie ust. 5
i 6 w art. 18c powoduje, to ten współczynnik nie
będzie określany na dany rok. Czy to nie jest jakiś
błąd, jeśli chodzi o kwestie przejściowe?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak
Powiem tak: to są poprawki wprowadzone w Sejmie po opinii sejmowego Biura
Legislacyjnego, które oczywiście, tak jak pan senator zwrócił uwagę, są związane z momentem
wejścia w życie. To, jak szybko pracuje Sejm czy
Senat, jest zupełnie poza kontrolą podsekretarza
stanu. W Sejmie, na etapie prac sejmowych wydało się posłom, że 1 luty jest, powiedzmy, bardziej realistyczny. Nie ma tutaj problemu, jeśli
chodzi o to przejście, że tak powiem. To znaczy,
zakładając, że ustawa zostanie przyjęta, podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie z dniem
1 lutego, sytuacja będzie wyglądać w sposób następujący. Przedsiębiorcy, którzy się kwalifikują, będą musieli po prostu 1 stycznia, w obecnie
obowiązującym stanie prawnym, zadeklarować
korzystanie z małego ZUS, tego, który obecnie
obowiązuje, a od 1 lutego automatycznie… To
znaczy oni będą musieli później na jakimś etapie
złożyć oświadczenie, ale co do zasady będą automatycznie przechodzili na ten nowy mały ZUS,
który mamy w projekcie, oczywiście jeżeli będzie
im przysługiwał.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę tylko dopytać, Pani Marszałek… A co z poprzednim? Czy
będzie obowiązywał współczynnik ze starego
roku, czy będzie w jakiś sposób podawany nowy,
na rok 2020? Bo o to chodzi.)
Stary będzie obowiązywał przez miesiąc,
a nowy… No, zakładając, że aktualne będą te daty,
to przez miesiąc, a w kolejnej części roku – nowy.
(Sen ator Jer zy Czer w iń ski: Ju ż jest
niepotrzebny.)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania panią senator
Gorgoń-Komor.
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Senator
Agnieszk a Gorgoń-Komor
Dziękuję bardzo.
Mam krótkie pytanie odnośnie do praktyk lekarskich. Czytamy, że zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 nie będą mogli skorzystać
z małego ZUS. Pytam konkretnie o praktyki lekarskie, bo…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak: Praktyki lekarskie jako kategorię wykonywania…)
Nie, o praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie jako małe przedsiębiorstwa. Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak: W takim sensie, jak rozumiem,
że…)
Czy mogą skorzystać z małego ZUS w ustawie,
jeżeli ona wejdzie od 1 lutego?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak
Powiem tak. No, jeżeli się rozliczają… A czy to
są, bo ja tego nie wiem… Czy to są podmioty, które
są zwolnione z VAT?
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Nie są
płatnikami VAT.)
No to nie, nie będą mogły skorzystać.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Dziękuję.)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Proszę państwa, lista senatorów chcących zadać pytania została wyczerpana.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Przypominam państwu o konieczności zapisywania się do głosu u senatora prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji
nie może trwać dłużej niż 10 minut. Podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka Senatu do momentu
zamknięcia dyskusji.
Na chwilę obecną zapisanych do głosu jest 2
senatorów: pan senator Jan Filip Libicki, a następnie pan senator Marek Borowski.

Proszę bardzo o zabranie głosu pana senatora
Jana Filipa Libickiego.
Senator
Jan Filip Libicki
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja chcę najpierw powiedzieć, że tak, oczywiście, ten projekt jest krokiem w dobrą stronę,
niewątpliwie. Jest to obniżenie kosztów pracy.
Państwo poszerzacie pewne rozwiązanie, które wcześniej, przynajmniej według tych danych,
które są w projekcie, objęło 180 tysięcy przedsiębiorców, a teraz się mówi, że to nowe rozwiązanie, to, nad którym dzisiaj debatujemy, obejmie
bodajże 320 tysięcy przedsiębiorców, o ile dobrze
sobie przypominam. Tak więc niewątpliwie jest
to krok w dobrą stronę.
Ale mam pytanie, podnosił to także pan senator Kobiak w czasie posiedzenia naszej komisji.
Jeżeli tak naprawdę popatrzymy na te dochody,
jakie mogłyby z tego wyniknąć, to okaże się, że
czasem czy w zasadzie w większości przypadków, tak mówił pan senator Kobiak, to może dotyczyć osób, których dochód wynosi 1 tysiąc czy
2 tysiące zł. Prawda? Ja sam podawałem na posiedzeniu komisji taki przykład, powiedziałem,
że znam restaurację kirgiską w Poznaniu, która
wyczerpie ten limit po 3 czy 4 dniach funkcjonowania, limit miesięczny. Tak więc jest pytanie:
czy nie należałoby się zdecydować jednak na krok
odważniejszy?
Ja przyznaję – mówiłem to także na posiedzeniu komisji, mówię to teraz i mówiłem o tym
w swoim pytaniu – że mnie zainspirowała opinia pana ministra Abramowicza, bo on tam
wprost podaje, jak te kwoty jego zdaniem w kolejnych latach powinny wyglądać. Podaje, że bodajże w 2021 r. ma to być 500 tysięcy zł, potem
800 tysięcy zł, potem 1 milion, a pan minister
Abramowicz – przypominam: rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw – postuluje, aby
bodajże od 2024 r. tego limitu w ogóle nie było.
I przyznam szczerze, że aż do tego momentu biłem się z myślami, czy zgłosić stosowną poprawkę w duchu uwag pana ministra Abramowicza,
ale pomyślałem sobie, też po dłuższej naradzie
z przedstawicielami Biura Legislacyjnego – pani
mecenas Langner chciałbym podziękować bardzo serdecznie za wysiłek włożony w tę dyskusję
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ze mną, żebyśmy doszli do jakiegoś wspólnego
zdania w tej sprawie – że jednak takiej poprawki nie złożę. Ona miała iść właśnie w duchu tego,
o czym mówił pan minister Abramowicz, no, zachęcając państwa do tego, żebyście stawiali państwo w tej sprawie jednak nieco śmielsze kroki.
I rzeczywiście… Bo w tej chwili to dotyczy, myślę,
raczej takich przedsiębiorców, którzy – jak by to
powiedzieć – świadczą usługi osobiste. Prawda?
No, ktoś jest np. hydraulikiem i w związku z tym
w zasadzie ten jego przychód jest w znacznej mierze dochodem. Ale każdy, kto – jak mówił słusznie pan senator Borowski – prowadzi handel czy
inną tego typu działalność, jest już w trochę innej
sytuacji.
A więc w takim układzie mogę powiedzieć tak:
nie zgłaszam poprawki, ale zachęcam państwa
do tego, abyście z większą determinacją i hojnością podążali w tym kierunku. Myślę, że gdzieś
tam się spotkamy, może na niwie, że tak powiem,
popularyzowanego przez moją formację, przez
Polskie Stronnictwo Ludowe, idei dobrowolnego
ZUS. Mam nadzieje, że będziecie państwo w tym
kierunku szli i że w jakimś tam momencie, korzystnym dla polskich przedsiębiorców, się spotkamy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Marka
Borowskiego.
Senator
Marek Borowski
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oczywiście każdy ruch, który jest skierowany
do przedsiębiorców, który ma im ułatwić zadanie i który jednocześnie znajduje jakieś oparcie
i usprawiedliwienie w możliwościach finansowych – bo oczywiście i z tym się trzeba liczyć
– jest godny poparcia, więc my tutaj dyskutujemy raczej o sposobie działania niż o samej idei.
Rzeczywiście, pomóc małym przedsiębiorcom
trzeba, to nie ulega wątpliwości – zwłaszcza tym,
którzy zaczynają, którzy muszą dopiero zdobywać
klientów, zdobywać rynki, którzy ponoszą określone koszty.

Te 2 główne koszty to podatek i ZUS, a właściwie ZUS i podatek, z tym że podatek jest uzależniony od dochodu i w związku z tym jest tak, że
jeśli ten przedsiębiorca na początku dochodu nie
osiąga, to i podatku nie płaci. Tak więc zmniejszanie stawek podatkowych, które miało miejsce, na
pewno trochę pomogło, aczkolwiek nie jest tutaj
decydujące. Zmniejszanie stawek ZUS jest oczywiście pod tym względem bardziej korzystne dla
przedsiębiorcy, bo te stawki są praktycznie kwotowe. Nawet jeśli są określane parametrycznie,
to przekładają się na określoną kwotę, najniższą
kwotę, minimalną kwotę, którą trzeba zapłacić.
To nie jest pierwszy rząd, który próbuje iść
w tym kierunku. Oczywiście w systemie emerytalnym zdefiniowanej składki to wywołuje
taki efekt, że to się przekłada później na niższą
emeryturę, więc rząd próbuje to załatwić w ten
sposób, że to obowiązuje tylko przez 3 lata, tak
żeby jednak trochę się naskładało tych pieniędzy.
No, oczywiście jak się tego rodzaju rozwiązania
wprowadza, to jest problem, co zrobić po 3 latach.
Po 3 latach następuje nagłe przejście do wyższej
składki. Oczywiście można założyć, że po 3 latach przedsiębiorca się rozwinie i nie będzie to
dla niego większym problemem. A więc myślę, że
przy wszystkich zastrzeżeniach, które były zgłaszane, trudno tę ustawę z tego punktu widzenia
krytykować.
Z kolei to nieporozumienie, które zaszło między nami, uzewnętrzniło się w tym, co pan minister powiedział, odpowiadając na moje pytanie.
Powiedział pan, że różne działalności mają różne
marże i że w związku z tym, gdyby to było uzależnione od wielkości marży, byłoby to strasznie skomplikowane. To jest nieporozumienie.
Nie chodzi o to, że różne działalności mają różne
marże, tylko o to, że są działalności, które koszty pokrywają z przychodu – np. we wszystkich
działalnościach produkcyjnych pokrywa się koszty z przychodów – i są działalności, które kosztów nie pokrywają z przychodów, tylko z marży.
Przykładem jest handel. To, że właściciel sklepiku sprzedał towar za 100 tysięcy czy za 200 tysięcy zł, nie oznacza, że on może na swoje potrzeby
wydać 200 tysięcy czy 190 tysięcy, a to dlatego, że
on przecież nabył te towary, które sprzedał, i jego
faktycznym przychodem jest marża – która jest
oczywiście różna, ale to nieważne, jaka ona jest.
To jest jego przychód. I z tego przychodu dopiero on pokrywa koszty – np. opłaty za oświetlenie, jakieś podatki lokalowe i oczywiście płace,
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jeżeli takowe są. Prawda? Swoją przede wszystkim. Dokładnie to samo dotyczy gastronomii.
I w związku z tym limit 120 tysięcy można…
Oczywiście, ja rozumiem na razie jakąś potrzebę
limitu, chociaż to jest dyskusyjna sprawa. No, ale
limit 120 tysięcy, powiedzmy sobie, dla kogoś, kto
świadczy usługi komputerowe… Koszty ma stosunkowo niewielkie – to jest głównie praca jego,
że tak powiem, umysłu – jego dochód faktycznie
jest zbliżony do tych 120 tysięcy i od tego dochodu on będzie teraz… Tam jest określone wyliczenie, ile on zapłaci tej składki. Będzie to faktycznie
składka niższa niż jeszcze nie tak dawno obowiązująca powszechnie 60%… To znaczy podstawa
60% od przeciętnej płacy i od tego 30% składki.
Ale jeżeli weźmiemy właśnie tego, kto prowadzi
działalność handlową czy gastronomiczną, to tak
już nie jest. I praktycznie – proszę państwa, każdy może sobie to policzyć – 120 tysięcy przychodu,
czyli utargu, mówiąc krótko, w sklepiku to jest
miesięcznie 10 tysięcy zł. Na 25 dni roboczych to
jest dziennie 400 zł. No, zapewniam państwa, że
aczkolwiek to nie są krezusi, to utargu mają więcej jak 400 zł, tylko że tym, czym faktycznie dysponują, to jest marża i ta marża wynosi różnie,
w zależności od towaru, ale to jest 5%, 10%, 20% –
to jest mniej więcej w tych granicach. W związku
z tym tak sformułowany przepis absolutnie eliminuje tego rodzaju działalność, a to jest działalność bardzo częsta, bardzo powszechna, czasami
może nawet najprostsza do rozwinięcia – potem
oczywiście można przenosić się w inne obszary.
Dlatego wyjścia są tutaj dwa. Pierwsze wyjście
jest takie, że się ten limit znosi albo znacznie podwyższa, i wtedy nawet jeżeli będziemy brali utarg
jako przychód, to jeszcze jakoś ta mała działalność
się tam zmieści. A więc powiedziałem: albo znosimy, albo podwyższamy ten limit. Drugie wyjście – definiujemy, że w działalności handlowej
i gastronomicznej przychodem jest marża, jest
różnica między utargiem a kosztami zakupu towarów czy surowców. I gdyby to tak było sformułowane, to ten limit 120 tysięcy absolutnie by
nie przeszkodził i obejmowałoby te dziedziny. To
nie jest sprawa, którą tutaj, w Senacie, możemy
na chybcika proponować legislacyjnie, i dlatego
tego nie robię. Chcę jednak jasno podkreślić, że
to rozwiązanie jest rozwiązaniem eliminującym
tysiące mikroprzedsiębiorstw – bo to są mikroprzedsiębiorstwa, bardzo popularne i również
potrzebne ludziom. Panie Ministrze, wiem, że
pan minister jest od niedawna, i cokolwiek wiem

również o pańskich wysokich kwalifikacjach.
A więc może jednak warto by się tym także zainteresować? Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję państwa, że lista mówców została… O, widzę, że jeszcze pan senator. Pan senator
Kobiak zgłasza się jeszcze.
To proszę o zabranie głosu pana senatora.
Senator
Andrzej Kobiak
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Zostałem w pewien sposób wywołany na
mównicę, w związku z czym pozwolę sobie dwa
zdania powiedzieć.
Rzeczywiście w trakcie posiedzenia komisji
przedstawiłem proste wyliczenie, z którego wynikałoby, że z tego mogą skorzystać przede wszystkim firmy 1-osobowe, a firmy 2-osobowe na pewno
nie, bo jeżeli trzeba by było jednemu pracownikowi
zapłacić 5–6 tysięcy, to już z tego limitu 10 tysięcy
na miesiąc nic by nie zostało. Również nie mogą
korzystać z tego osoby, które zajmują się handlem,
gastronomią, mój przedmówca to w sposób oczywisty wyjaśnił. Ale nawet jeżeli weźmiemy optymalny zawód, czyli np. hydraulika czy malarza,
który ma minimalne koszty, ale jakieś ma… No bo
gdzieś musi mieć garaż, w którym będzie trzymał
pędzle, musi mieć samochód, którym dojedzie do
pracy, gdzieś musi ulokować zlecenie na prowadzenie księgowości, bo sam raczej nie da rady, i pewne
koszty się tworzą. W związku z tym to, co on tak
naprawdę może jeszcze zarobić, to będzie kwota…
To byłoby tak, że on by pracował w miesiącu 2 tygodnie i więcej już nie, bo będzie przekraczał te
10 tysięcy. A my znamy praktykę. Przyjdzie majster i powie: „w tym miesiącu nie mam limitu,
w związku z czym albo będę pracował na czarno,
bez rachunku, albo przyjdę za miesiąc, na początku
miesiąca, bo wtedy będę miał jeszcze limit”. Tak że
tak naprawdę ta ustawa będzie powodowała to, że
trochę łatwiej będzie można nie płacić podatków.
No bo jak ta kwota była mniejsza, to było trudniej
z tym limitem, a teraz będzie trochę łatwiej. Ale
przecież nie o to chodzi.
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Mówimy o tym, że to będzie kosztowało.
Rzeczywiście, jeżeli podwyższymy tę kwotę,
okaże się, że budżet będzie musiał wyłożyć większe pieniądze. Ale jeżeli ci przedsiębiorcy, o których mówimy, a których jest bardzo dużo, zechcą
pracować mniej na czarno, a więcej oficjalnie, to
zapłacą inne podatki. A skoro je zapłacą, to te pieniądze wpłyną do budżetu. W związku z tym nie
jest tak, że jeżeli podniesiemy kwotę, to natychmiast to odbije się na budżecie, bo jak powiedziałem, będzie więcej pracy oficjalnej, legalnej, a więc
pracy, od której będą podatki, a mniej będzie pracy na czarno. I to jest dobry kierunek. Pozwólmy
tym najprostszym rzemieślnikom pracować
uczciwie. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
W związku z wyczerpaniem listy mówców zamykam dyskusję.
Informuję państwa, że głosowanie w sprawie
rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku
nr 12, a sprawozdanie komisji – w druku nr 12 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej, senatora Marka Borowskiego,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.
Senator Sprawozdawca
Marek Borowski
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam niewątpliwy zaszczyt prezentować
pierwszą w tej kadencji inicjatywę ustawodawczą naszego Senatu, wszelako inicjatywę znaną,
znaną i już rozpropagowaną. A jest ona znana
także senatorom z poprzedniej kadencji, ponieważ podobny dokument uchwaliliśmy w poprzedniej kadencji. No niestety, mówiąc najoględniej,
nie starczyło czasu, a może trochę i woli, żeby tę

ustawę przyjąć w Sejmie i żeby ten problem zamknąć, rozwiązać. Podejmujemy go zatem teraz.
Ponieważ projekt był szeroko omawiany, był
szeroko omawiany w mediach, jak również, jak
powiedziałem, w poprzedniej kadencji, to może
nie będę tutaj streszczał całej historii. Odniosę się
jedynie do głównych zmian wprowadzonych na
posiedzeniu połączonych komisji w stosunku do
projektu, który został złożony do laski marszałkowskiej. Ten projekt, który był złożony do laski
marszałkowskiej, był krótszy, można powiedzieć,
bardziej lakoniczny, jednak późniejsza dyskusja
pokazała, że pewne rzeczy trzeba dodać, pewne
rzeczy trzeba rozwinąć.
Po pierwsze, wg projektu złożonego do laski
marszałkowskiej osoby, które byłyby objęte tą
ustawą i które mogłyby spodziewać się następnie, po złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, podwyższenia emerytur, miałyby
na to złożenie wniosku określony w tej ustawie
czas, mianowicie 3 miesiące, oczywiście liczony
od wejścia w życie ustawy. W dyskusji proponowano przedłużenie tego do 6 miesięcy, a może do
roku… W końcu jednak zwyciężył wniosek, żeby
takiego limitu w ogóle nie wprowadzać, jako że
zgodnie z projektowaną ustawą chodziłoby tu
o uprawnienie, a więc obywatel, któremu się ono
należy, w zasadzie nie powinien być ograniczany
czasowo. Tym bardziej że osobom zainteresowanym na pewno będzie zależało na tym, żeby jak
najszybciej taki wniosek złożyć.
Po drugie, doprecyzowany został tryb obliczania wyrównania, rekompensaty za minione lata,
kiedy to ubezpieczony emeryt, emerytka, pobierali emeryturę niższą niż ta, która będzie im teraz
przysługiwać. W pierwszej wersji projektu było
to określone bardzo krótko i mogło budzić pewne wątpliwości to, w jaki sposób to wyrównanie
będzie naliczane. W obecnym sprawozdaniu jest
to już określone w kilku punktach i jest to bardzo
precyzyjne.
Następnie zwrócono uwagę również na to, iż
istnieje, jak wiadomo, powiązanie między emeryturą małżonka i ewentualną rentą rodzinną,
jeśli ten małżonek zmarł. Z całą pewnością w tym
okresie między rokiem 2013 a obecnym, czyli
w okresie 6 lat, jakaś liczba osób, które byłyby objęte tą projektowaną ustawą, zmarła. Oczywiście
dzisiaj one nie będą składać żadnych wniosków
i o nic się nie upomną, ale w swoim czasie, czyli tuż po ich śmierci, ich współmałżonkom wyliczono rentę rodzinną na podstawie tej zaniżonej
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emerytury. W związku z tym w projekcie znalazł
się również przepis dotyczący nowego wyliczenia
czy przeliczenia renty rodzinnej według tych samych zasad, według których byłaby przeliczana
emerytura powszechna.
I wreszcie ostatni wniosek, który został
uwzględniony. Takie wnioski w swoim czasie wypływały także z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Ma to charakter, powiedziałbym,
dosyć legalistyczny, formalny, ale jest potrzebne.
Mianowicie przez ten czas ubezpieczeni, którzy
liczyli na to, że ich sprawy zostaną załatwione,
zgłaszali różnego rodzaju wnioski, te wnioski
były zawieszane, rozpatrywane, niektóre trafiły
do sądów, w sądzie były zawieszane… W związku
z tym, żeby tę sprawę uregulować, ostatni fragment naszego sprawozdania, tego projektu ustawy, mówi w kilku punktach o tym, co się z tym
wszystkim będzie działo. Otóż w przypadku wydania decyzji przez ZUS te wszystkie sprawy zostają umorzone. To jest tutaj określone.
Proszę państwa, cała rzecz będzie dotyczyła… Popularnie ta ustawa jest nazywana ustawą
o emerytkach urodzonych w 1953 r. Oczywiście
one będą tutaj stanowiły absolutnie podstawową grupę, może 90%. Ale ta ustawa, zgodnie
zresztą z uzasadnieniem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, który się tą sprawą zajmował w marcu tego roku, na początku tego roku,
obejmuje wszystkich tych, którzy, można powiedzieć, nie byli w stanie pokierować biegiem swoich spraw tak, jak by chcieli, ponieważ przepisy,
które weszły 1 stycznia 2013 r., im to uniemożliwiły. Innymi słowy: jeśli ktoś wziął wcześniejszą emeryturę, przeszedł zgodnie z ówcześnie
obowiązującymi przepisami na wcześniejszą
emeryturę przed 1 stycznia 2013 r., a wiek emerytalny, czyli prawo do emerytury powszechnej, uzyskał po 1 stycznia 2013 r… W środku,
między tymi dwiema datami… Przepis ustawy,
który został zakwestionowany przez Trybunał
Konstytucyjny, spowodował, że takie emerytury były zaniżone. Będzie to dotyczyło… To nie
będą wielkie liczby. Będzie to dotyczyło również
mężczyzn i niekiedy kobiet urodzonych przed
1953 r., jeżeli ze względu na szczególne rozwiązania ustawowe mogły one przejść na wcześniejszą
emeryturę przed 2008 r. Ogólnie rzecz biorąc,
można sądzić, że będzie to dotyczyło ok. 50 tysięcy osób w Polsce. Dziękuję.
Chcę powiedzieć, że komisja przyjęła to bez
sprzeciwu. (Oklaski)

Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam państwu, że
wnioskodawcy do reprezentowania ich upoważnili również senatora Marka Borowskiego.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
pytanie?
Pan senator Rafał Ambrozik. Proszę bardzo.
Senator
Rafał Ambrozik
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Marszałku, chciałbym, żeby pan przedstawił genezę problemu rocznika 1953, praprzyczynę tego problemu.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Proszę bardzo.
Senator
Marek Borowski
Proszę państwa, w roku 2012 wprowadzono
z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2013 r. drugą
dużą reformę emerytalną polegającą – przynajmniej głównie z tego jest znana – na wydłużeniu
wieku emerytalnego mężczyzn do 67 lat w ciągu
kilku lat, a kobiet do 67 lat do roku 2040. Warto
przypomnieć jeszcze raz, że na dojście do tego
wieku było wówczas 28 lat. Ten wiek miał być
podwyższany bardzo stopniowo.
W tej samej ustawie zawarto również przepis mówiący o tym, iż osoby, które przed tą datą
przeszły na wcześniejszą emeryturę, ale również
te, które ewentualnie zrobią to później… że osoby,
które przeszły na wcześniejszą emeryturę, pobierały tę wcześniejszą emeryturę przez jakiś czas,
złożą wniosek o emeryturę powszechną, oczywiście po osiągnięciu wieku emerytalnego pełnego,
to ich emerytura będzie liczona w inny sposób.
Mianowicie od kapitału, który nagromadziły,
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zostaną odjęte wypłaty wcześniejszych emerytur. Więc jeżeli np. przez 5 lat były na wcześniejszych emeryturach i oczywiście miesiąc
w miesiąc te emerytury pobierały, no to wszystkie one zostały podliczone, odjęte od kapitału
i emeryturę powszechną wyliczono na podstawie
tego pomniejszonego kapitału. Otóż ten przepis
wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. razem z całą
ustawą.
Reforma emerytalna z 1999 r., która wprowadzała zasadę zdefiniowanej składki – zgodnie z którą ile ci zapiszą na koncie tych składek,
to tyle będziesz miał emerytury – jednocześnie
przewidywała, że kończymy z powszechnością
wcześniejszych emerytur. Do tamtego czasu,
państwo może pamiętają, po prostu generalnie
kobiety mogły przechodzić na emeryturę w pięćdziesiątym piątym roku życia, a mężczyźni
w sześćdziesiątym, a były także zawody – i są do
dzisiaj – których przedstawiciele mieli szczególne
uprawnienia i mogli przechodzić na emeryturę
nawet jeszcze wcześniej. Tamta ustawa z 1999 r.
przewidywała, że ostatnim rokiem, w którym
można przechodzić na wcześniejszą emeryturę
powszechną, jest 2008 r. Czyli zostawiono jeszcze pewien czas, ale 2008 r. był ostatnim rokiem.
No i sytuacja była następująca: jeżeli np. kobieta
przeszła na emeryturę w 2007 r., mając lat 55, lat
60 osiągnęła w roku 2012, a w 2012 r. już wiedziała, że jest ustawa, bo ta ustawa została uchwalona
w czerwcu 2012 r… Więc w 2012 r. już było wiadomo, że jest taka ustawa i że jeżeli będzie czekać z wnioskiem o emeryturę i złoży go w 2013 r.,
to oczywiście potrącą jej z kapitału te wypłaty.
Dlatego była w stanie złożyć wniosek wcześniej
i uzyskać emeryturę według starych zasad, czyli
bez potrącenia. A osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę w 2008 r., a był to ostatni
dopuszczalny rok, wiek emerytalny nabywały
w roku 2013, kiedy ustawa już weszła w życie. I to
powodowało, że po złożeniu wniosku ZUS nie był
w stanie naliczyć im emerytury w takiej wysokości, jakiej chciały, tylko po prostu musiał odliczyć
te wypłaty. Więc to dotyczyło – można powiedzieć
– tego specyficznego rocznika. Czy ten przepis był
niekonstytucyjny? Sama idea nie, sama idea była
sensowna – nie będę teraz tego rozwijać, jak kogoś to będzie interesowało, to chętnie – sama idea
była sensowna i konieczna, i ten przepis nadal
obowiązuje. Jednak nie zauważono, że powstanie
problem w stosunku do tych emerytów i emerytek, którzy zostaną tym przepisem zaskoczeni.

I chciałbym powiedzieć, że w roku 2016 składane były petycje w tej sprawie, była petycja
w Sejmie i była petycja w Senacie. No i niestety
stanowisko rządu było wtedy negatywne, również
koleżanki i koledzy stanowiący wówczas większość i w Sejmie, i w Senacie te petycje odrzucili,
nie zajęto się nimi. Gdyby to zrobiono, to może
ten problem zostałby już wcześniej rozwiązany.
Myślę, że dość szeroko omówiłem genezę.
(Senator Rafał Ambrozik: Jeśli można, to
chciałbym dopytać.)
Tak. Proszę bardzo.
Senator
Rafał Ambrozik
Panie Marszałku, jaki jest koszt wykonania tej
ustawy i czy rząd informował, że przygotowywany jest projekt, który realizowałby te zobowiązania wobec rocznika pięćdziesiątego trzeciego?
Senator
Marek Borowski
Jeżeli chodzi o koszt, to tutaj mamy różne rodzaje kosztów związanych z całą tą sprawą, ale
tylko część związana jest z ustawą jako taką.
Dlatego że… Jaka jest sytuacja? Są osoby, które złożyły wniosek w tej sprawie nie dalej jak 5 lat temu.
Z innych przepisów wynika, że jeżeli nie minęło
5 lat, to mogą starać się o zmianę tej emerytury
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I ZUS
takie wnioski uwzględnia. To też jest oczywiście
koszt, ale on nie jest związany z tą ustawą. Tzn.
nawet jakby nie było tej ustawy, to te osoby i tak
by składały wnioski, i tak by uzyskiwały wyższe
emerytury. Są osoby, które cały czas przebywały
na niższych emeryturach, nigdy nie złożyły wniosku i teraz, po wyroku trybunału, takie wnioski
składają i oczywiście uzyskują wyższe emerytury. I to też jest koszt, ale to też jest niezależne od
tej ustawy.
A jeżeli chodzi o te osoby, które dzięki tej
ustawie będą mogły wystąpić i uzyskać wyższe emerytury i wyrównanie, to ten koszt jest
szacowany – ja to mówię na podstawie danych
ZUS, ponieważ w swoim czasie poprosiłem ZUS
o dane w tym zakresie – to tam mamy koszt wyrównania, który jest jednorazowy, i koszt podwyższonych emerytur, który będzie normalnie
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występował w każdym roku. Koszt podwyższonych emerytur jest stosunkowo niewielki, to jest
około 70 milionów zł. Koszt wyrównań jest jednorazowy. To jest około 440 milionów zł. Więc razem
jest to trochę ponad 500 milionów zł.
(Senator Antoni Mężydło: 70 milionów
rocznie?)
70 milionów zł to jest z podwyższenia emerytury i…
(Senator Antoni Mężydło: Ale rocznie, nie
miesięcznie?)
Nie, nie, rocznie, oczywiście, rocznie. Ja o tym
wszystkim mówię w skali roku.
Jeśli chodzi o rząd, to rząd owszem, poinformował, że pracuje nad wspomnianą ustawą
i ma zamiar taką ustawę zgłosić w Sejmie. No,
przyjęliśmy to do aprobującej wiadomości. No,
bo skoro rząd chce tę sprawę załatwić, no to tym
bardziej sprawa kosztów, jak rozumiem, nie gra
roli, nawet gdybym się mylił w wyliczeniach. No,
ale cóż, mogę powiedzieć, że nasza inicjatywa była
pierwsza. Potem dowiedzieliśmy się o inicjatywie
rządowej. Tak więc mogę to tylko skwitować,
Panie Senatorze, tym – i to jest nasza wspólna
zasługa, żeby sprawa była jasna – że to hasło,
które jest na stronie internetowej – „Senat jest
tym, co inne władze do szlachetnych czynów
pobudza” – się sprawdziło. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego o zadanie pytania.
Senator
Krzysztof Kwiatkowski
Ja, troszkę zainspirowany pytaniem mojego przedmówcy, a troszkę odpowiedzią pana
przewodniczącego, mam takie 3 pytania.
Trochę już pan senator o tym mówił, ale żeby
uporządkować…
Czy prawdą jest, że Trybunał Konstytucyjny
jednoznacznie rozstrzygnął, że w chwili obecnej
trzeba przywrócić tę większą podstawę obliczenia
emerytury ubezpieczonych? Bo dzisiaj te osoby
mają emerytury naliczane nieprawidłowo.
Czy prawdą jest, że rząd już wcześniej deklarował, że tę sprawę rozstrzygnie w swoim projekcie

ustawowym, co faktycznie uniemożliwiło zakończenie procesu legislacyjnego w poprzedniej kadencji, właśnie z uwagi na projekt rządowy, który
miał się w tym zakresie pojawić?
I czy prawdą jest, że rząd ponownie zadeklarował zajęcie się tą sprawą w momencie, kiedy stało
się już publiczną informacją, że senatorowie nowej kadencji po raz kolejny wystąpili z inicjatywą
legislacyjną w tym zakresie? Dziękuję.
Senator
Marek Borowski
No, Panie Senatorze, gdyby nie konotacje historyczne, to powiedziałbym: 3 razy „tak”.
(Senator Magdalena Kochan: 3 razy „tak”.)
Nie mam wyjścia.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. (Oklaski)
Czy przedstawiciel rządu chciałby zabrać głos
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Jest z nami przedstawiciel Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan minister Marcin Zieleniecki.
Proszę bardzo.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki
Ja króciutko.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałbym podziękować
za tę inicjatywę. Jest to inicjatywa, która zmierza w kierunku realizacji wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.
Pan senator Borowski dość szczegółowo
przedstawił założenia tego orzeczenia, jak również stan prawny i genezę tego rozwiązania.
Chciałbym uzupełnić tę wypowiedź i w kontekście pytań pana senatora Kwiatkowskiego powiedzieć, że prace nad projektem ustawy zostały
zainicjowane w poprzedniej kadencji Senatu.
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Mówię o projekcie ustawy realizującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Chcę powiedzieć, że od samego początku mój
resort, resort rodziny, pracy i polityki społecznej, na wyraźną prośbę komisji senackiej był
zaangażowany w prace nad projektem ustawy. Udało nam się wypracować projekt ustawy
pozbawiony, powiedziałbym, różnych słabości
pierwotnej wersji projektu, który został przedstawiony przez komisję senacką. Był to projekt,
można powiedzieć, którego założenia były przez
nas akceptowane.
Jeżeli chodzi o wersję projektu, który został
zgłoszony w ramach prac w komisji senackiej czy
w komisjach senackich, bo 2 komisje zajmowały się tym projektem, to był to powrót do wersji
pierwotnej, wersji z poprzedniej kadencji. Cieszę
się, że w ramach prac w komisji zmodyfikowaliście państwo ten projekt, że pewne rozwiązania, które uważam za błędne, zostały z projektu
wyeliminowane.
Chcę powiedzieć, że różnimy się, jeżeli chodzi
o kwestię dotyczącą terminu bądź też braku terminu, jak państwo proponujecie, na zgłaszanie
przez osoby, których dotyczy ta regulacja i to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wniosków
o obliczenie emerytury bez zastosowania feralnego art. 25 ust. 1b. Zwracałem uwagę w trakcie prac
w komisji senackiej na to, że stronie rządowej zależy na tym, aby błędy, które zostały popełnione
w 2012 r. przy okazji prac i uchwalenia ustawy
podwyższającej wiek emerytalny, zostały naprawione jak najszybciej. Z tego względu w trakcie
prac w poprzedniej kadencji Senatu zwracaliśmy uwagę na to, że proponowany przez senatorów 3-miesięczny okres na zgłoszenie wniosków
o przeliczenie emerytury przez osoby poszkodowane w wyniku tamtego błędu legislacyjnego jest
zbyt krótki. Proponowaliśmy, aby projekt przewidywał wydłużenie tego okresu do 6 miesięcy,
i podtrzymywałem ten postulat w trakcie prac
w komisji senackiej.
Jak pan senator Borowski stwierdził, deklarowałem w trakcie prac w komisji senackiej, iż
dokładnie 6 grudnia – z tą datą nastąpił wpis
do wykazu prac legislacyjnych rządu – rozpoczęliśmy procedurę legislacyjną zmierzającą do
uruchomienia projektu rządowego. Chcę zadeklarować, że w projekcie rządowym zaproponujemy 6-miesięczny termin na zgłoszenie wniosku
o ustalenie emerytury z wyłączeniem art. 25
ust. 1b ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do
obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku
obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Pani senator…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Rotnicka.)
Pani senator Jadwiga Rotnicka.
Senator
Jadwiga Rotnick a
Moje pytanie będzie bardzo krótkie, a zainspirowało mnie do złożenia tego pytania ostatnie zdanie wypowiedziane przez pana ministra.
Czy to oznacza, że będziemy mieli do dyspozycji 2 projekty ustaw: jeden rządowy, a drugi
senacki?
(Senator Marek Borowski: W Sejmie.)
W Sejmie, tak.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki
No tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o procedurę. Państwo jako Senat przyjmujecie projekt…
(Senator Jadwiga Rotnicka: …który pójdzie potem do Sejmu.)
…zgłaszacie projekt senacki. Zakładam, że
równolegle będą trwały prace nad projektem rządowym, że dojdzie, że tak powiem…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Rozumiem.)
…do prac równoległych i zostanie wypracowane dobre rozwiązanie.
Senator
Jadwiga Rotnick a
Rozumiem. Czy pan minister może określić
mniej więcej termin, w którym zostanie ten projekt złożony?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki
Szczerze mówiąc… Tak jak mówię, myśmy zareagowali dość szybko – 6 grudnia został dokonany wpis do projektu… Jesteśmy w tej chwili, jeśli
chodzi o procedurę legislacyjną, na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Po zamknięciu tego
etapu i po uzgodnieniu w ramach resortu tego
projektu po prostu wyjdziemy z nim na zewnątrz
– do innych resortów. Jest to kwestia konsultacji międzyresortowych, konsultacji społecznych.
Trudno mi powiedzieć dokładnie, w jakim terminie projekt trafi do Sejmu, ale jest to, zakładam, perspektywa dość krótka, także z uwagi na
charakter tego projektu i jego znaczenie. Mamy
świadomość tego, że panie z rocznika 1953, ale też
niektórzy panowie, którzy zostali, że tak powiem,
dotknięci tym błędem legislacyjnym, po prostu
czekają na to rozstrzygnięcie.
Senator
Jadwiga Rotnick a
Przepraszam, że tak pytam, ale… To oznacza,
że rząd de facto nie chciałby się zgodzić z projektem, który będzie przedkładany w Senacie. Nie
widzę takiego uzasadnienia. Jeśli byłaby zgoda,
to byłoby procedowane to wszystko wcześniej,
a tutaj rząd…
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki
Ja przecież nic takiego nie powiedziałem.
Powiedziałem, że chcemy, aby błąd legislacyjny
został naprawiony, aby został naprawiony jak najszybciej, natomiast różnimy się – tego nie ukrywam – jeżeli chodzi o założenia czy treść projektu.
Rozwiązanie, zgodnie z którym państwo dajecie
jak gdyby bezterminową możliwość naprawienia
tych szkód, które zostały wyrządzone, z naszego punktu widzenia jest rozwiązaniem błędnym.
Chcielibyśmy, aby te świadczenia w podwyższonej wysokości trafiły do osób poszkodowanych jak
najszybciej i chcemy, aby termin 6-miesięczny…

Z jednej strony krótki, ale z drugiej strony dający
możliwość skorzystania…
(Senator Jadwiga Rotnicka: To tak na maj, połowa roku…)
…z tych możliwości wszystkim ubezpieczonym.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję bardzo.)
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję.
Proszę pozostać, Panie Ministrze.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski, proszę.
Senator
Krzysztof Kwiatkowski
Panie Ministrze, ja z pewnym doprecyzowaniem. Pan minister powiedział, że chciałby, aby
ta perspektywa – użył pan takiego terminu – była
„dość krótka”. Czy jest szansa, żeby ta perspektywa była tak krótka – pytam pomny doświadczeń legislacyjnych z poprzedniej kadencji – żeby
przygotować ten projekt, nie wiem, w tydzień
czy w 2 tygodnie? To pierwsze pytanie. Czy pan
w tym zakresie mógłby złożyć jakąś bardziej wiążącą deklarację? Bo określenie „dość krótka” jest
mimo wszystko pewnym eufemizmem.
I drugie. Stanowisko resortu mówi o tym,
że jesteście państwo przeciwni bezterminowej
możliwości składania wniosków w tym zakresie. W takim razie może rząd w ramach swoich uprawnień nadzorczych nad Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych wyszedłby z inicjatywą,
że ZUS poinformuje wszystkich ubezpieczonych,
którzy zostali, umownie mówiąc – przepraszam
za takie określenie – potraktowani tym sposobem przeliczenia świadczeń, prześle im pisemną
informację o tym, jak składać wniosek, a najlepiej wręcz przygotuje taki wniosek i da możliwość
osobom zainteresowanym złożenia już przygotowanego wniosku. Dziękuję bardzo.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki
Szanowny Panie Senatorze, powiem tak. Ja
oczywiście nie mogę się wypowiadać w imieniu
innych resortów… Pan zwracał uwagę na to, że
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ma doświadczenie w pracy rządowej, w trakcie
posiedzenia komisji senackiej… Tak że doskonale pan wie, że do tego, aby projekt został przyjęty
przez Radę Ministrów, jest konieczne wyczerpanie drogi uzgodnień międzyresortowych. Tak jak
powiedziałem, postaramy się, aby ten etap uzgodnień międzyresortowych został uruchomiony jak
najszybciej i aby ten projekt ustawy, oczywiście
po konsultacjach społecznych… To jest tryb, który jest wymagany przez ustawodawstwo, przez
ustawy o związkach zawodowych i organizacjach
pracodawców, o Radzie Dialogu Społecznego. Po
wyczerpaniu tego trybu – mogę to zadeklarować – wystąpimy o to, aby te konsultacje zostały
w skróconym terminie 21-dniowym, przewidzianym przez ustawę, zakończone. I projekt po prostu trafi do Sejmu. Tak to widzę, ale oczywiście
nie mogę zadeklarować, że w ciągu tygodnia ten
projekt zostanie uzgodniony, bo nie znam stanowiska innych resortów. Jesteśmy na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych w tej chwili.
Drugie pytanie dotyczyło…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: …możliwości wyjścia z inicjatywą ze strony Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie poinformowania wszystkich zainteresowanych…)
Obawiam się, że… Ja może w tej kwestii powiem dwa zdania. Była tu mowa o kręgu osób,
których ten projekt będzie dotyczył. W ocenie
skutków regulacji ten krąg osób został określony
na poziomie ok. 75 tysięcy. Oczywiście ocena skutków regulacji, jeżeli chodzi o skutki finansowe
tego projektu, musi być oparta na pewnych prognozach, na pewnych założeniach i myśmy takie
założenia przyjęli. Te założenia zakładają, że 58%
osób spośród tego kręgu osób, które zostały wyznaczone przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu, tzn. przede wszystkim kobiet urodzonych
w roku 1953, które skorzystały z możliwości przejścia na emeryturę na starych zasadach do końca
2008 r. i są objęte nowym systemem emerytalnym
ze względu na datę urodzenia… Założyliśmy, że
złożenie wniosku o nową emeryturę, krótko mówiąc, bez stosowania tego art. 25 ust. 1b ustawy
emerytalno-rentowej będzie korzystne dla 58%
osób. Ta nowa emerytura, obliczona według formuły zdefiniowanej składki bez tego feralnego
przepisu, po prostu będzie wyższa. Na takich założeniach opiera się nasza ocena skutków regulacji. W tej grupie – tak też pan senator Borowski
państwa informował – są osoby, które mają różny status, to znaczy osoby, które złożyły wnioski

o emeryturę na nowych zasadach i którym Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w drodze decyzji administracyjnej odmówił ustalenia emerytury
bez zastosowania tego art. 25 ust. 1b, jak również
osoby, które z wnioskami nie występowały, biorąc pod uwagę obowiązywanie tego przepisu. Tak
więc mogę powiedzieć tak. Jeżeli będziemy w stanie określić precyzyjnie, i to imiennie, krąg osób,
do których te nowe rozwiązania będą miały zastosowanie, to, jak myślę, mogę zadeklarować –
o ile oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych
będzie w stanie to zrobić – iż taka informacja indywidualna zostanie przygotowana i przesłana
do samych zainteresowanych.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo
o zadanie pytania.
Senator
Jerzy Czerwiński
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo! Najszybsza ścieżka – tak wynika z tego, co
teraz tutaj widzę – przy założeniu, że rząd zgodziłby się na treść proponowaną w tym projekcie, ale z uwzględnieniem określonego czasu na
złożenie wniosku – załóżmy, półrocznego… najszybsza ścieżka byłaby taka: puszczenie tego projektu jak najszybciej do Sejmu, poparcie go przez
rząd, oczywiście z tym zastrzeżeniem, i po prostu
uchwalenie tego przez Sejm, powrót do Senatu itd.
Panie Ministrze, pytanie jest właśnie takie:
czy nie powinniśmy jednak włożyć tutaj jako
poprawki tego ograniczonego czasu po to, żeby
przyspieszyć możliwość procedowania nad tym
projektem? Przypominam, że błąd jest nie po naszej stronie, tylko po stronie poprzedniego rządu
koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki
Ja oczywiście pozostawiam tę decyzję Wysokiej
Izbie. To jest decyzja państwa senatorów.
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Jednak na jedną sprawę chcę zwrócić uwagę,
być może powinienem powiedzieć o tym wcześniej. Otóż tak się składa, że ocena skutków regulacji do projektu rządowego, tego, nad którym
pracowaliśmy… przepraszam, senackiego, nad
którym pracowaliśmy w poprzedniej kadencji
czy przy którym współpracowaliśmy, jest zbieżna
z oceną skutków regulacji do tego projektu, który
jest przedmiotem dzisiejszej dyskusji. Tego typu
decyzje, jakie są rekomendowane przez komisje
senackie, tzn. decyzje, aby np. wykreślić termin,
zrezygnować w ogóle z terminu, w jakim osoby
poszkodowane w wyniku wejścia w życie, uchwalenia tamtego przepisu mogłyby złożyć wniosek o ustalenie emerytury, wywołują konkretne
skutki finansowe. Prawda? Problem polega na
tym, że dzisiaj w sytuacji, w której projekt proponowany przez państwa nie zawiera terminu,
a macie państwo załączoną do tego projektu ocenę
skutków regulacji uwzględniającą termin 6-miesięczny, mamy do czynienia z rozbieżnością. Ja
dzisiaj nie jestem w stanie – nie mam takich wyliczeń – w sposób odpowiedzialny powiedzieć, jakie
są skutki regulacji proponowanej przez państwa,
w związku z brakiem tego 6-miesięcznego terminu. One w dużej mierze są też trudno wymierne,
dlatego że w dużym stopniu zależą od decyzji samych ubezpieczonych, od tego, w jakim momencie
– przy założeniu, że w projekcie ustawy i w przyszłej ustawie nie będzie takiego terminu – będą
indywidualne decyzje co do złożenia wniosku
o ustalenie emerytury na nowych zasadach. Tak
więc tak jak mówię, to nie jest tylko kwestia sporu co do tego, czy 6 miesięcy, czy nie, ale to jest
także kwestia, powiedziałbym, odpowiedzialnego
wyliczenia skutków regulacji, nad którą państwo
pracujecie.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję.
Proszę, pan senator Janusz Pęcherz.
Senator
Janusz Pęcherz
Ja się trochę powtórzę, Panie Ministrze, i powtórzę trochę za moim przedmówcą. Mam następujące pytanie: czy jeśli projekt, nasz, senacki,

zawierałby zapis „6-miesięcznym”, to rząd przestałby pracować nad swoim projektem i puściłby
to pod obrady Sejmu?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki
To ja inaczej powiem. Procedura legislacyjna,
tzn. Regulamin Sejmu – bo projekt senacki trafi
do Sejmu – również Regulamin Rady Ministrów
przewidują, że w przypadku takich projektów rolą
rządu jest przygotowanie oficjalnego stanowiska
Rady Ministrów. Tak więc to jest, można powiedzieć, forma, w jakiej Rada Ministrów w sposób
oficjalny wyraża swoje stanowisko w odniesieniu
do projektów senackich czy projektów poselskich
procedowanych w Sejmie. I w takim przypadku
będziemy chcieli z tej możliwości skorzystać.
Wicemarszałek
Gabriela Morawsk a-Staneck a
Dziękuję bardzo.
Pani senator Magdalena Kochan.
Senator
Magdalena Kochan
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, zanim zadam pytanie, odpowiem kolegom, którzy mają jeszcze wątpliwości co
do tego, w jaki sposób projekt będzie procedowany
i jaki będzie efekt naszej inicjatywy ustawodawczej. On będzie bardzo prosty. Nawet jeśli ten projekt trafi do Sejmu, to w rządowym stanowisku
będzie opinia o tym, że rząd przygotowuje swój
projekt ustawy, w związku z czym pierwsze czytanie w komisji, która…
(Rozmowy na sali)
I w komisji, która będzie rozpatrywać ten
projekt, padnie wniosek o to, żeby poczekać na
projekt rządowy i żeby rozpatrywać go razem
z projektem senackim, oba projekty razem, przy
czym – jak zwykle w takich przypadkach – projekt rządowy będzie projektem bazowym. A więc
co do obawy, że senatorowie zastąpią rząd w tej
kwestii… Jeśli rząd podjął decyzję o tym, żeby
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rozstrzygnąć ten problem na korzyść osób, które
zostały poszkodowane tym błędem ustawowym,
to nie ma tu wątpliwości. Jeżeli rząd naprawdę
chce, bo jeżeli mówi co innego, niż naprawdę chce
wprowadzić w życie, to żadne nasze zastrzeżenia,
zmiany w ustawie, wycofywanie się z braku terminu czy też wprowadzanie terminu nie spowodują przyjęcia tej ustawy przez Sejm. Nie miejmy
co do tego wątpliwości.
W związku z tym pytanie jest proste, Panie
Ministrze. Odpowiadaliście „nie” na wszystkie
petycje w 2016 r., 2017 r., 2018 r., do momentu,
kiedy Trybunał Konstytucyjny w 2019 r. nie zamknął tej sprawy, mówiąc o niekonstytucyjności
tych zapisów. Biorąc pod uwagę fakt, że rząd do tej
pory nie rozstrzygnął i nie wdrożył w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego
np. wysokości świadczeń, które pobierają osoby
opiekujące się dorosłymi niepełnosprawnymi, to
możemy czekać na to rozstrzygnięcie przez całą
bieżącą kadencję. Moje pytanie brzmi tak: Panie
Ministrze, chcecie załatwić ten problem czy nie?
Bo to nieprawda i… Pan minister doskonale wie,
że to jest – przepraszam za takie lapidarne sformułowanie – szukanie ideologii do rzeczy, która
jest… Brak terminu nie zmienia faktu, że osoby,
które zostały poszkodowane niekonstytucyjnym
przepisem, mają prawo do innego sposobu naliczania ich emerytur, czy złożą wniosek w ciągu
1 dnia – a moglibyśmy taki termin założyć – czy
tydzień po wejściu ustawy w życie…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Stanisław Karczewski)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Pani
Senator, przepraszam, ale pytanie ma minutę…
Pozwólmy odpowiedzieć panu ministrowi.)
Jeśli pan marszałek pozwoli, to dokończę…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pozwolę. Bardzo proszę.)
Dziękuję uprzejmie.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę.)
Dokończę tylko zdanie.
(Rozmowy na sali)
Czy będzie to minutę po wprowadzeniu, po
wejściu w życie ustawy, czy tydzień od wejścia
w życie ustawy, czy określi się to bezterminowo,
te osoby mają prawo do innego sposobu naliczania emerytury. To 75 tysięcy osób w najbardziej
rozszerzonym przypadku. I pan minister o tym
doskonale wie. Wolałabym więc, żebyśmy szanowali swój dorobek – chodzi o osoby, które

przed panem siedzą – i mówili szczerze o faktach, a nie szukali ideologii do spraw niewartych
tych poszukiwań.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki
Rozumiem, że pani senator nieszczerości mi
nie zarzuca – bo tak mogłem odebrać te słowa.
W trakcie posiedzenia komisji deklarowałem,
że Rada Ministrów, rząd traktuje priorytetowo
ten projekt. Fakt szybkiego wpisania tego projektu do wykazu prac legislacyjnych pod numerem UB1 – podkreślałem to – jest wyrazem
priorytetowego traktowania tego przepisu czy
tego projektu.
Zwracam też uwagę… Pani senator o tym
mówiła, ale ten wątek pojawił się też we wcześniejszych wypowiedziach państwa senatorów.
Zwracaliście państwo uwagę na petycje, które
były zgłaszane w latach 2016–2019. Nie chcę już
dociekać niejako historycznie, kto popełnił błąd;
wszyscy doskonale wiemy, kto uchwalił ten feralny przepis. Jednak zwracam państwa uwagę
na to, że w naszym systemie prawnym mamy
coś takiego jak domniemanie konstytucyjności
przepisów, które są uchwalane przez parlament.
Jeżeli państwo dostrzegliście zmianę stanowiska Rady Ministrów, czyli przed orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego działanie w zaufaniu do tego domniemania konstytucyjności przepisów, a dokładnie po 6 marca 2019 r. aktywność,
jeżeli chodzi o współpracę z Senatem, z komisją
senacką, nad opracowaniem projektu ustawy,
który ten błąd legislacyjny miałby naprawić, to
jest to właśnie wyraz tego, że uznaliśmy, że ten
stan prawny w wyniku orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego się zmienił i art. 25 ust. 1b ustawy emerytalno-rentowej w zakresie, w jakim narusza zasadę zaufania obywateli do państwa, po
prostu jest niezgodny z konstytucją. Stąd zmiana
stanowiska.
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Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie
widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:
Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Przypominam o konieczności zapisywania
się do głosu u senatora prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji nie może
trwać dłużej niż 10 minut. Podpisane wnioski
o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka Senatu do momentu zamknięcia
dyskusji.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Bardzo proszę.
Senator
Krzysztof Kwiatkowski
Pa n ie M a r sza ł k u ! Pa n ie i Pa now ie
Senatorowie!
Dziękuję za tę ostatnią część wypowiedzi
pana ministra, który powiedział o tym, że feralny art. 25 narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa. Dlatego nie jest
dzisiaj istotne, czy na końcu będzie to projekt
rządowy, czy projekt senacki, czy – jak wiele na to wskazuje – oba te projekty spotkają się
w Sejmie. Z punktu widzenia parlamentu, czyli
miejsca tworzenia prawa, sytuacja, w której grupa obywateli tak naprawdę od grubo ponad pół
roku, bo od marca 2019 r., wie, że sposób przeliczania emerytur tych osób jest sposobem, który
de facto obniża te świadczenia, to jest sytuacja,
w której dochodzi do nadwyrężenia zaufania
obywateli do instytucji państwa. I oczywiście
jest istotne, kiedy błąd został popełniony, jest
istotne, w jakich latach były petycje, ale jest to
istotne w wymiarze historycznym. Dzisiaj w takim wymiarze najważniejszym, z punktu widzenia kilkudziesięciu tysięcy osób, głównie
kobiet… Dzisiaj te osoby wiedzą, że wszyscy mają
już świadomość tego, że w wyniku błędu, który
został popełniony, grupa obywateli ma świadczenia niższe, niż powinna otrzymywać. Dlatego

z punktu widzenia Senatu, który po raz kolejny
uruchamia inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie, jest oczywiście niezwykle istotne, żeby te
prace jak najszybciej zakończyć.
Ja nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że to,
czy w tej ustawie będzie zapisany termin 6-miesięczny, 3-miesięczny, czy go nie będzie wcale,
ma jakiś zasadniczy wpływ np. na efekt finansowy. Wiemy, że jeżeli jest termin, to większość
z tych, którzy mogą złożyć wniosek, ten wniosek
składa. Jeżeli terminu nie ma, to w krótkiej perspektywie należy się liczyć z tym, że wydatki budżetowe będą jeszcze mniejsze, bo akurat Polki
i Polacy często różne rzeczy składają w ostatnim
możliwym terminie, a jeżeli terminu nie ma, to
opóźnia to złożenie wniosku, a nie przyspiesza.
Dlatego zgadzam się tutaj z panem senatorem
Czerwińskim, że wydaje się, że na dzisiaj najszybszą ścieżką uchwalenia projektu jest przyjęcie projektu senackiego i ewentualnie oczywiście
już wspólna praca czy to nad projektem senackim, gdyby rząd ze swoim projektem nie zdążył,
czy nad 2 projektami, a najgorszym możliwym
scenariuszem byłaby sytuacja, w której deklaracja rządu przecież nie po to składana, żeby sprawę odłożyć ad Kalendas Graecas, tylko po to,
żeby szukać jak najlepszych rozwiązań, stałaby
się podstawą do opóźnienia prac legislacyjnych
w Sejmie.
Dlatego za dobrą monetę przyjmujemy deklarację pana ministra, że rządowi zależy na jak najszybszym załatwieniu tej sprawy i że sytuacja,
w której grupa obywateli wie, że de facto doszło
do tego, że instytucje publiczne świadomie dzisiaj
tolerują to, że państwo w węższym zakresie niż
powinno realizuje zobowiązanie na rzecz obywateli w postaci niższego świadczenia, jest sytuacją
niedopuszczalną.
Wypada tylko zakończyć życzeniami, żeby tak
jak Senat w tym zakresie wykazał się szybkością
działania – co, mam nadzieję, potwierdzi także
dzisiejsze głosowanie na sali plenarnej – tak też
posłowie i rząd wykazali się równie dużym zaangażowaniem i szybkością działania na forum
Sejmu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Marek Borowski…
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Senator
Jerzy Czerwiński
Jeśli można, Panie Marszałku, odpowiem
w trybie sprostowania, ponieważ zostało przytoczone moje nazwisko, a sens mojej wypowiedzi
i mojego pytania był inny. Ja mówiłem, że włożenie do treści ustawy terminu złożenia wniosku
przyspieszy procedowanie. To tylko tyle.
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, dziękuję. To było w trybie
sprostowania.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Przepraszam,
jeżeli źle zrozumiałem.)
Dobrze.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Senator
Marek Borowski
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Już nie mam wiele do dodania, chciałbym tylko jeszcze poinformować Wysoką Izbę, że te głosy nieufności, które tutaj padały, głosy dotyczące
inicjatywy rządowej i tego, czy ona przypadkiem
nie zmierza do opóźnienia sprawy, nie wzięły się
znikąd, tylko stąd, że nasz projekt, który został
w poprzedniej kadencji uchwalony, uchwalony
jednogłośnie, który został skierowany do Sejmu
i znalazł się w porządku obrad Sejmu – wydawało się, że miał szansę na przyjęcie – został z tego
porządku obrad zdjęty decyzją pana premiera
Morawieckiego, i to bez żadnego uzasadnienia publicznego. A więc stąd to się wzięło. No, niemniej
jednak wydaje mi się, że w tej sytuacji – biorę
pod uwagę deklarację pana ministra i w zasadzie
pełną zgodność co do tekstu, bo kwestia terminu to nie jest kwestia zasadnicza, to taka kwestia
na marginesie – chyba jednak doprowadzimy tę
sprawę do końca.
A co do samego terminu, to ta droga byłaby albo taka, jak pan senator Czerwiński powiedział… Ale ponieważ ten projekt pójdzie do
Sejmu, a z Sejmu znowu tu wróci – on może wrócić w niezmienionej postaci, ale wróci – nie ma
przeszkód, żeby w Sejmie rząd, który zresztą ma
tam większość, zapewnił zmianę w tym projekcie i wprowadził termin np. 6 miesięcy. I wtedy

zgłaszanie własnego projektu byłoby niecelowe.
Wiem, że to raczej się nie uda, ale zachęcałbym
pana ministra do takiego właśnie myślenia, do
tego, żeby w tym kierunku iść, żeby tego nie opóźniać, bo inaczej z całą pewnością będzie tak, jak
powiedziała pani senator Kochan. Nasz projekt
trafi tam zaraz, jeszcze przed świętami chyba,
a może zaraz po świętach…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: To od
marszałka zależy, kiedy trafi.)
…no ale pani marszałek Witek powie: dobrze,
to poczekamy na projekt rządowy. No, rzeczywiście trzeba będzie czekać, ale nie wiadomo, ile
będziemy czekać. A gdybyście państwo przyjęli
poprawki do tego projektu w trakcie prac komisji
sejmowej, no to oczywiście nie byłoby na co czekać, tylko już w styczniu, zaraz po, jak powiedział
klasyk, sześciu królach, można by przystąpić do
pracy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego
czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.
Czy pan minister, przedstawiciel rządu, chce
zabrać jeszcze głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:
Dziękuję.)
Dziękuję.
To w takim razie, proszę państwa, rozpatrywanie tego punktu kończymy, a do następnego
jeszcze nie przechodzimy.
Ogłaszam przerwę do godziny 15.00. Przerwa
techniczna.
(Senator Marek Borowski: Techniczna?)
Techniczna przerwa, 6 minut.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 54
do godziny 15 minut 00)
Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie
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projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej
Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony przez członków Prezydium Senatu i zawarty jest w druku nr 15.
Zgodnie z art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu
projekt ten po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi został włączony do porządku obrad z pominięciem pierwszego czytania.
Bardzo proszę upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców, wicemarszałka Michała
Kamińskiego, o przedstawienie projektu uchwały.
Proszę, Panie Marszałku.
Senator
Michał K amiński
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zgodnie z rutynową, ale ważną decyzją
Prezydium Senatu X kadencji przedstawiam
Wysokiemu Senatowi do akceptacji projekt
uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy
Unii Międzyparlamentarnej.
Unia Międzyparlamentarna to najstarsza organizacja międzynarodowa zrzeszająca parlamentarzystów. Powstała w 1889 r. Na początku
było w niej kilka parlamentów. Dzisiaj większość
demokratycznych parlamentów świata jest reprezentowanych w Unii Międzyparlamentarnej.
Nasza uchwała, która powołuje Polską Grupę
Unii Międzyparlamentarnej, ma znaczenie razem z podobną uchwałą, którą przyjmuje Sejm
Rzeczypospolitej. W ten sposób delegujemy do
Unii Międzyparlamentarnej przedstawicieli
Senatu. Wynika to z ustalonego i przestrzeganego przez lata parytetu pomiędzy wyższą i niższą
izbą polskiego parlamentu.
Mam nadzieję, że, tak jak to było w poprzednich latach, współpraca polityków różnych opcji
z obu izb parlamentu w organie, który, można powiedzieć, reprezentuje polski parlament na arenie
światowej, będzie współpracą udaną. Może o tym
świadczyć fakt, że bez większych problemów
kluby parlamentarne, reprezentowane zarówno
w Sejmie, jak i w Senacie, dogadały się – przepraszam, że używam kolokwializmu – co do składu
polskiej delegacji.
Mam zaszczyt prosić Wysoką Izbę w imieniu
Prezydium Senatu o akceptację przedstawionej
w druku uchwały w sprawie utworzenia Polskiej
Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek
Stanisław K arczewski
Dziękuję, Panie Marszałku.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie? Nie ma chętnych.
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.
Ogłaszam przerwę do godziny 15.30. Wtedy
będą głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 03
do godziny 15 minut 31)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiamy obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że
kolejne, trzecie posiedzenie planowane jest na dni
8 i 9 stycznia 2020 r. Porządek tego posiedzenia
zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną, jak również ewentualna informacja o tym, że
posiedzenie się nie odbędzie – ale to będzie zależało od inicjatywy legislacyjnej Sejmu. Zakładajcie,
Państwo, że posiedzenie będzie miało miejsce.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: zmiany w składzie
komisji senackich.
P r z y pom i n a m , ż e w n iosek Kom i s ji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej
sprawie zawarty jest w druku nr 25.
Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora
Andrzeja Kobiaka, o przedstawienie wniosku
komisji.
Senator Sprawozdawca
Andrzej Kobiak
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Chciałbym przedstawić wniosek Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu
przedstawiam następujący projekt uchwały.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na
podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu,
odwołuje: senatora Pawła Arndta z Komisji
Ustawodawczej; senator Halinę Biedę z Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej; senatora Marcina Bosackiego
z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą; senatora Jacka Burego z Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich;
senatora Stanisława Gawłowskiego z Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą; senatora Beniamina Godylę z Komisji
Ustawodawczej; senatora Tomasza Grodzkiego
z Komisji Obrony Narodowej; senatora Kazimierza
Kleinę z Komisji Ustawodawczej; senatora
Andrzeja Kobiaka z Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej; senator Magdalenę
Kochan z Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej; senatora Władysława
Komarnickiego z Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej; senator Beatę
Małecką-Liberę z Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej; senatora A leksandra
Pocieja z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej; senator Jadwigę Rotnicką z Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej; senator Joannę Sekułę z Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
oraz Komisji Samorządu Ter y toria lnego
i Administracji Państwowej; senatora Adama
Szejnfelda z Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Pola kami za Granicą; senatora Rafa ła
Ślusarza z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej; senatora Ryszarda Świlskiego
z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą; senatora Wadima Tyszkiewicza
z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich; senatora Jerzego Wcisłę z Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą.
§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na
podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu,
wybiera: senatora Pawła Arndta do Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych; senator

Halinę Biedę do Komisji Środowiska; senatora
Marcina Bosackiego do Komisji Obrony
Narodowej; senatora Jacka Burego do Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu; senatora Stanisława
Gawłowskiego do Komisji Ustawodawczej;
senatora Beniamina Godylę do Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej; senatora
Tomasza Grodzkiego do Komisji Ustawodawczej;
senatora Stanisława Karczewskiego do Komisji
Zdrowia; senatora Kazimierza Kleinę do Komisji
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej;
senatora Andrzeja Kobiaka do Komisji Obrony
Narodowej; senator Magdalenę Kochan do
Komisji Ustawodawczej; senatora Władysława
Komarnickiego do Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska;
senator Beatę Małecką-Liberę do Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich;
senatora Aleksandra Pocieja do Komisji Kultury
i Środków Przekazu; senator Jadwigę Rotnicką
do Komisji Infrastruktury; senator Joannę
Sekułę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji; senatora Adama Szejnfelda do Komisji
Ustawodawczej; senatora Rafała Ślusarza
do Komisji Środowiska; senatora Ryszarda
Świlskiego do Komisji Infrastruktury; senatora
Wadima Tyszkiewicza do Komisji Infrastruktury;
senatora Jerzego Wcisłę do Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności; senatora Józefa
Zająca do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
Jeżeli czyjeś nazwisko trochę przekręciłem, to
bardzo przepraszam. Jak państwo widzieli, lista
była długa. Teraz rozumiem, dlaczego tu zawsze
znajduje się karafka z wodą. Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać
głos w tej sprawie?
Jeśli nie, to przystępujmy do głosowania nad
przedstawionym przez Komisję Regulaminową,
Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 97 –
za, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał
się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie
komisji senackich.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
które ustosunkowały się do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono
w druku nr 13 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana
Filipa Libickiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Jan Filip Libicki
Bardzo dziękuję.
Pozwoli pan marszałek, że z miejsca, bo
krótko.
Połączone komisje na swoim dzisiejszym
posiedzeniu negatywnie zaopiniowały wnioski
o odrzucenie ustawy i o przyjęcie ustawy bez
poprawek, natomiast pozytywnie zaopiniowały
poprawki, z których trzy mają charakter legislacyjny, a jedna ma charakter merytoryczny. Jedna
poprawka została wycofana jeszcze w trakcie debaty plenarnej. Bardzo dziękuję.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały
senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Nie.
(Rozmowy na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale śmieszne, na
miarę twojej inteligencji…)
(Wesołość na sali)
(Senator Dorota Czudowska: Panie Senatorze,
no wstyd…)

Zatem przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności…
(Rozmowy na sali)
No dobrze, przypominam, że pan senator
Jan Filip Libicki wycofał swój wniosek zawarty
w pkcie III ppkcie 2 w druku nr 13 Z.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofany wniosek? Nie.
Zatem przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez
poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.
Zatem przystępujemy do g łosowa n ia
nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wtrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 1 był za, 95 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Zatem wobec wyników głosowania stwierdzam, że przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Ryszarda Majera o przyjęcie
ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wtrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów,
45 było za przyjęciem ustawy bez poprawek,
52 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Głosowanie nr 5)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy
bez poprawek przystępujemy do głosowania nad
przedstawionymi poprawkami.
Poprawka nr 1 nadaje przepisom, do których
następuje odesłanie, charakter generalny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wtrzymał?
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 53
było za, 44 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu. (Głosowanie nr 6)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2… Teraz poprawka nr 3.
Poprawka nr 3 powoduje, że wskazane środki
Funduszu Solidarnościowego będą mogły być
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wydatkowane na realizację ściśle określonych
zadań, takich jak programy rządowe i resortowe
mające na celu wsparcie społeczne, zawodowe
lub zdrowotne osób niepełnosprawnych, wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności,
a także na finansowanie świadczenia uzupełniającego oraz kosztów związanych z jego uzyskaniem i wypłatą.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wtrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 51
było za, 45 – przeciw, od głosu wstrzymał się 1
senator. (Głosowanie nr 7)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 ma na celu doprecyzowanie,
że środki Funduszu Solidarnościowego przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy
Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią koszty
funduszu, analogicznie jak w przypadku środków
przekazanych na wyodrębnione rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 8)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 w konsekwencji zmian wprowadzonych w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji powoduje, że z dotacji celowej będą finansowane także koszty świadczeń zdrowotnych
związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Stwierdzam, że głosowało 96 senatorów, 52 –
za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.
(Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 96 –
za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał
od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która
ustosunkowała się do przedstawianych w toku
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 14 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora
Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
K azimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja w dniu dzisiejszym zapoznała się
z efektami pracy i na posiedzeniu komisji, i na
posiedzeniu plenarnym, przyjrzała się poprawkom i przyjęła pierwszy wniosek zawarty w zestawieniu wniosków, czyli wniosek o odrzucenie
ustawy w całości. Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały
senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: senator
Grzegorz Bierecki, senator Agnieszka KołaczLeszczyńska, senator Leszek Czarnobaj, senator
Jolanta Hibner i senator Paweł Arndt. Ponadto
sprawozdawcą mniejszości komisji był pan senator Grzegorz Bierecki.
Przypominam, że mniejszość komisji wycofała swoje wnioski – punkt III ppkty 1 i 4, druk
nr 14 Z.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane wnioski? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
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W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez
poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski. Przypominam,
że głosujemy nad punktem trzecim.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
senatorów o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
(Senator Stanisław Karczewski: Ja nie wiem,
czy to jest punkt trzeci, czy czwarty.)
(Senator Janina Sagatowska: Trzeci.)
Kto jest przeciw?
(Głosy z sali: Trzeci, trzeci…)
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 51 –
za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.
(Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa została
odrzucona.
Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porządku obrad: ustawa zmieniająca
ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz ustawy – Prawo celne.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 18 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 97 – za, brak głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi

o wprowadzenie poprawki do ustawy; druk senacki nr 22 A.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką,
a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi
z przyjętej poprawki.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez komisję poprawką.
Poprawka zwiększa kwotę, którą może przekazać minister właściwy do spraw zdrowia na fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia,
do 3 miliardów zł.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 52 –
za, 45 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Głosowanie nr 13)
Przystępujemy zatem do głosowania nad
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej
poprawki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głosowanie nr 14)
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 97 –
za, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał
się od głosu.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku od sprzedaży detalicznej.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 19 A.
Przystępujemy zatem do głosowania nad
przedstawionym przez komisję projektem
uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów,
wszyscy byli za. (Głosowanie nr 15)

2. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 grudnia 2019 r.

131
Głosowania

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym.
Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy
bez poprawek; druk senacki nr 21 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Stanisław Karczewski: Proszę
o podanie…)
Proszę o podanie wyników.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 49 –
za, nikt nie był przeciw, 48 senatorów wstrzymało
się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Stwierdzam wobec wyników głosowania, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Ustawa jest przyjęta.
Powracamy do rozpatrywania punktu
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał,
w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie nr 20 A i 20 B.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 97
– za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się
od głosu. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przypominam, że przed przerwą w obradach
zostało przedstawione sprawozdanie komisji

o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy zatem do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 12 S.
Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Marka Borowskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz
projektem uchwały w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 60 – za, 1 – przeciw,
35 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych i podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.
Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił
pana senatora Marka Borowskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy
Unii Międzyparlamentarnej.
Przypominam, że przed przerwą w obradach
został przedstawiony projekt uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.
Przypominam, że projekt uchwały zawarty
jest w druku nr 15.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
95 senatorów za, wszyscy za. (Głosowanie
nr 19)
(Rozmowy na sali)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat podjął uchwałę w sprawie utworzenia
Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
Informuję, że porządek obrad drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
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 senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na
to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać
głos?
Pan senator Kleina. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, trybuna czeka.
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Poczekać sekundkę, aż wszyscy…)
Proszę się oświadczać.
Senator
K azimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje ośw iadczenie kier uję do prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza
Morawieckiego.
Szanowny Panie Premierze!
W połowie listopada bieżącego roku minister
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podjął
decyzję o likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku
z dniem 1 stycznia 2020 r. Projekt tego rozporządzenia – przypominam, było to w połowie listopada – zaskoczył nie tylko pracowników urzędu
morskiego, ale także wielu mieszkańców regionu
środkowopomorskiego, wiele osób zaangażowanych w gospodarkę morską. Ci, którzy protestowali, doprowadzili do tego, że pan premier podjął
decyzję, iż… Minister gospodarki morskiej i żeglugi wycofał się z tej próby likwidacji Urzędu

Morskiego w Słupsku. Wszyscy się z tego ucieszyliśmy. Niestety 2 czy 3 tygodnie później w przestrzeni publicznej pojawił się kolejny projekt
rozporządzenia ministra gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej, który zakłada likwidację
tego urzędu z dniem 1 kwietnia 2020 r.
Ta decyzja, ten projekt, ta próba likwidacji urzędu morskiego zaskakuje nas wszystkich
– nie tylko pracowników urzędów morskich,
ale także tych, którzy bardzo silnie związani są
z gospodarką morską. Zaskakuje tym bardziej,
że w kampanii wyborczej przedstawiciele Prawa
i Sprawiedliwości, w tym pan premier osobiście,
mówili, że takie miejscowości jak Słupsk i inne
podobne w Polsce będą pod różnymi względami,
także administracyjnym, wzmacniane, że właśnie takie urzędy – to były głównie słowa pana
premiera Gowina – będą wzmacniane poprzez
tworzenie nowych urzędów administracji publicznej, centralnej. Praktyka po wyborach okazała się dokładnie odwrotna – jeszcze nie opadł
pył po kampanii wyborczej, a minister właściwy dla spraw gospodarki morskiej i żeglugi proponuje, aby Urząd Morski w Słupsku, który ma
ponadsześćdziesięcioletnią tradycję, jest urzędem silnym, mocnym i ważnym, likwidować.
Ta likwidacja nie jest poprzedzona jakąkolwiek
konsultacją z mieszkańcami regionu, ze środowiskiem osób pracujących w gospodarce morskiej.
Brakuje także temu projektowi rozporządzenia
elementarnego uzasadnienia.
Urząd Morski w Słupsku to urząd, który administruje ponad 170 km polskiego Wybrzeża.
W tym urzędzie zorganizowane są bardzo silne, sprawne służby ochrony brzegu morskiego.
Te właśnie służby wraz z pracownikami urzędu
przeprowadziły w mijających latach ogromną
liczbę projektów, największych spośród wszystkich prowadzonych przez urzędy administracji
morskiej, związanych z ochroną brzegu morskiego. To urząd, który realizował projekty innowacyjne, wcześniej nieznane w ogóle w polskiej
administracji morskiej i innowacyjne pod względem technicznym i technologicznym. Ten urząd
równocześnie zarządza małymi portami środkowego wybrzeża.
Urząd Morski w Słupsku ma inną specyfikę
niż urzędy morskie w Gdyni i w Szczecinie, które
są nakierowane głównie na obsługę portów o znaczeniu podstawowym dla gospodarki narodowej.
Także problemy związane z ochroną brzegu morskiego są innego rodzaju. Zatem likwidacja tego
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urzędu, który się wyspecjalizował w ochronie
brzegów morskich, wyspecjalizował się w zarządzaniu małymi portami morskimi, budzi co najmniej wątpliwości.
Podjęlibyśmy dyskusję z tą próbą zreorganizowania administracji morskiej w Polsce, gdyby
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej przedstawił całościową koncepcję funkcjonowania administracji morskiej
w Polsce. Ale jedyny argument, który on przytacza, to argument związany z oszczędnościami. Co
to oznacza? Jedyne oszczędności, jakie w Urzędzie
Morskim w Słupsku można przeprowadzić, to są
oszczędności wynikające ze zwolnienia pracowników. Czyli zamiast wzmacniać urzędy, zamiast
wzmacniać te urzędy w mniejszych ośrodkach,
gdzie jest więcej problemów związanych z poszukiwaniem pracy, są mniejsze problemy związane
z karierami w administracji publicznej, prowadzi
się do likwidacji tego urzędu.
Jeżeli Urząd Morski w Słupsku według pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej pracuje źle, jest źle oceniany, jeżeli tak jest, to nie wynika to z tego, że
ta grupa kilkuset osób tam pracujących źle pracuje, tylko z tego, że słabe jest kierownictwo.
Likwidowanie funkcjonującego urzędu nie może
być remedium, sposobem na jego naprawę. Lepiej
wówczas dokonać zmian w kierownictwie tego
urzędu.
Dlatego proszę pana premiera o to, aby raz
jeszcze przeanalizować tę sprawę, żeby przedyskutować to w środowisku, zaproponować
takie zmiany w administracji morskiej, żeby
wzmacniały one ośrodki mniejsze, ale z dużym
doświadczeniem w zakresie funkcjonowania
administracji morskiej, żeby wzmacniały takie
urzędy jak Urząd Morski w Słupsku, a nie je likwidowały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Borowski.
Senator
Marek Borowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego.

Szanowny Panie Ministrze! Sprawą pierwszorzędnej wagi jest, jak wiadomo, kwestia poziomu
finansowania publicznej służby zdrowia. W tej
m.in. sprawie w 2018 r. resort zdrowia zawarł
porozumienie z protestującymi rezydentami,
ustalając odpowiednie parametry wzrostu tego
finansowania do roku 2024. W debacie publicznej
jednakże co i raz formułowana jest krytyka realizacji tej części porozumienia, przy czym co do
wymienianych liczb i wskaźników wyraźnie nie
ma porozumienia między ministerstwem a jego
oponentami. W związku z tym w celu przecięcia
i wyjaśnienia tych sporów zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie danych na temat następujących kwot wydatków i kosztów.
Po pierwsze, wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw zdrowia.
Po drugie, wydatki budżetowe w dziale
„Ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu
państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Po trzecie, koszty funduszu ujęte w planie finansowym funduszu z wyłączeniem środków
z budżetu państwa.
Po czwarte, koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów
oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.
Wszystkie te dane proszę podać: za rok 2018
– wykonanie, i za rok 2019 – przewidywane
wykonanie. Dane za rok 2018 proszę przekazać
możliwie niezwłocznie, a dane za rok 2019, jak
tylko będzie możliwe ustalenie przewidywanego wykonania. W odpowiedzi dotyczącej punktu
pierwszego uprzejmie proszę określić przybliżony
termin udzielenia odpowiedzi dotyczącej punktu
drugiego. Dziękuję. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.
Senator
Krzysztof Kwiatkowski
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
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Oświadczenie kieruję do prezesa Najwyższej
Izby Kontroli. Jest to oświadczenie w sprawie
terminu zakończenia kontroli pod tytułem
„Działalność organów i instytucji państwowych
oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki (...), podmiotów oferujących jej
papiery wartościowe i ją audytujących”.
Zwracam się do pana prezesa Najwyższej Izby
Kontroli w związku z tym, że NIK przeprowadziła kontrolę w tzw. sprawie (...), w ramach której
sprawdzała, jak instytucje państwowe, które powinny chronić konsumentów na rynku finansowym, w tym Komisja Nadzoru Finansowego,
wykonywały swoje obowiązki, m.in. w zakresie
nadzoru nad papierami sprzedawanymi przez
spółkę w ramach ofert publicznych czy sprzedawanymi obligacjami.
Sprawa, z uwagi na liczbę osób poszkodowanych (ponad 10 tysięcy) oraz wartość sprzedanych obligacji i papierów wartościowych (ponad
3 miliardy zł), jest niezwykle istotna z punktu
widzenia efektywności mechanizmów nadzorczych dających poczucie bezpieczeństwa obywatelom inwestującym na rynkach finansowych.
Wyniki kontroli, przedłużonej w stosunku do
pierwotnie planowanych terminów jej zakończenia z uwagi na zastrzeżenia składane przez
podmioty kontrolowane, są niezwykle oczekiwane przez osoby poszkodowane w tzw. aferze
(...). Są one oczekiwane także z uwagi na ryzyko
wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości,
jeżeli nie uda się wyeliminować błędów popełnionych w nadzorze nad spółką (...) przez instytucje publiczne.
Mając na uwadze przedstawione okoliczności, a także wniosek w tej sprawie, który do mnie
wpłynął, wniosek Rady Wierzycieli (...) w restrukturyzacji, chciałbym zapytać o ostateczną datę ogłoszenia raportu pokontrolnego NIK
w sprawie (...).
Drugie oświadczenie, które chciałbym wygłosić, to oświadczenie skierowane do ministra
spraw wewnętrznych i administracji w sprawie
działań podjętych przez wojewodę (...) w zakresie zabezpieczenia składowiska odpadów niebezpiecznych (...) w Z.
Na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych (...) w Z. składowane są niebezpieczne odpady, które nawet w części nie są zinwentaryzowane.
Spółka (...), formalny użytkownik terenu, nie tylko nie prowadzi tam działań rekultywacyjnych,
ale także nie jest w stanie zabezpieczyć terenu

przed wejściem osób postronnych. Kontrola NIK
przeprowadzona na miejscu wykazała, że wejście
na teren składowiska wiąże się z bezpośrednim
zagrożeniem dla zdrowia i życia z uwagi na występujące tam, a niewidoczne z zewnątrz zapadliska terenu.
Problem jest od dłuższego czasu znany wojewodzie i jego służbom oraz podległym mu jednostkom organizacyjnym. Tematem tym już
w kwietniu 2018 r. zajmował się wojewódzki zespół reagowania kryzysowego przy wojewodzie
(...).
Wnoszę o przekazanie szczegółowych informacji o działaniach wojewody (...) podjętych
w kontekście zabezpieczenia terenu, o formach
i zasadach współpracy z prezydentem miasta Z.
w celu rozwiązania tego problemu, o ewentualnym wsparciu finansowym ze środków rządowych, np. z funduszy zarządzania kryzysowego,
w celu zabezpieczenia terenu lub przygotowania
działań związanych z rekultywacją terenu oraz
o innych działaniach podjętych w tym zakresie
przez wojewodę (...).
Jednocześnie informuję, że 3 oświadczenia,
kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania
służby zdrowia, w szczególności jej reformy,
a przede wszystkim osiągnięcia stanu, w którym
służba zdrowia będzie lepiej działać z punktu widzenia pacjenta, zgłosiłem do protokołu dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Zwłaszcza paniom i panom senatorom, którzy są po raz pierwszy w Senacie, przypominam,
że złożenie na piśmie oświadczenia oznacza, że
go nie wygłaszamy. Po wygłoszeniu i przekazaniu oświadczenia na piśmie sprawa ma taki
sam bieg. Wszyscy państwo dostajecie od administracji Senatu, z Biura Prac Senackich informację zwrotną, jaki jest dalszy los oświadczenia,
kiedy następuje odpowiedź itd. Przekazuję to ku
pamięci.
Proszę również zgłaszać się z pojedynczymi
oświadczeniami, bo na wszystkie przysługuje 5
minut, chyba że one są na tyle krótkie, że 2 lub 3
można wygłosić w ciągu 5 minut, ale to tylko pod
tym warunkiem.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
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Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje pierwsze w tej kadencji oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana
Mateusza Morawieckiego.
Szanowny Panie Premierze!
Sprawuje pan poprzez wojewodów w całym
kraju nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych, w tym ich organów wykonawczych.
W ostatnim czasie obserwuję – dotyczy to głównie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast –
niepokojące zjawisko usprawiedliwiania przez nie
swojej nieudolności, a także braku przezorności
w planowaniu budżetów jednostek samorządu
terytorialnego i ich realizacji oraz przerzucania efektów swoich błędów na rząd. Konkretnie
mówiąc, samorządowcy argumentują np. braki
w kasie gminy zmniejszonymi wpływami z PIT,
nie informując przy tym swoich mieszkańców
o zwiększeniu wpływów do budżetów gminnych
wskutek uszczelnienia systemu podatkowego realizowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowny Panie Premierze, niestety na groźbach rezygnacji z realizacji np. inwestycji gminnych się nie kończy. Wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci miast zaczynają szukać oszczędności, co wzbudza oburzenie i sprzeciw, w kieszeniach najsłabszych, np. omijając prawo, tj.
przepisy o prawach pracowniczych, o płacy minimalnej i wyłączeniu stażowego z jej wysokości,
narzucając w jednostkach podległych gminie, np.
w szkołach, zmianę warunków pracy i płacy np.
poprzez zmniejszenie pełnych etatów zatrudnionych pracowników niepedagogicznych do 3/4 etatu. Oczywiście taki wójt, burmistrz lub prezydent
miasta „argumentuje” swoją decyzję, a właściwie

wymuszone porozumienie, złymi działaniami
rządu. W efekcie nie dość, że najsłabsi w perfidny sposób są pozbawiani należnych im dochodów
przez działania na granicy prawa, to jeszcze są
oszukiwani co do winnych takiej sytuacji. A nowe
porozumienie płacowe pracownicy, niestety, muszą przyjąć, bo nie wszędzie na prowincji jest
1-procentowe bezrobocie.
Szanowny Panie Premierze, jakie widzi pan
możliwości przeciwdziałania tego typu postępowaniom samorządowych organów wykonawczych, w szczególności oszustwom przez nie
rozpowszechnianym? Proszę o reakcję w ramach
nadzoru, który sprawuje pan nad samorządem
terytorialnym, ale także przy użyciu innych narzędzi, np. w sferze medialnej.
Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator Rzeczypospolitej Polskiej.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czyli najpierw
sędziowie, a teraz samorządowcy.)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję.
To jest ostatnie oświadczenie.
Stwierdzam, że aktualnie nie ma komunikatów do odczytania.
Informuję, że protokół drugiego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni
po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich,
pokój nr 255.
Zamykam dr ug ie posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 18)
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57	J.F. Libicki
58 M. Łuczak
59	J. Łyczak
60 R. Majer
61 B. Małecka-Libera
62 R. Mamątow
63 M. Martynowski
64	E. Matecka
65	A. Mężydło
66 G. Morawska-Stanecka
67	K. Mróz
68 B. Orzechowska
69 S. Ożóg
70	A. Pająk
71	J. Pęcherz
72 M. Pęk
73 W. Piecha
74 M. Plura
75	A. Pociej
76	Z. Pupa
77	J. Rotnicka
78	J. Rusiecki
79 S. Rybicki
80	J. Sagatowska
81	J. Sekuła
82 M. Seweryński
83 W. Skurkiewicz
84	K. Słoń
85	L. Staroń
86	A. Szejnfeld
87	A. Szwed
88 R. Ślusarz
89 R. Świlski
90 D. Tobiszowska
91 W. Tyszkiewicz
92	K.M. Ujazdowski
93	J. Wcisła
94	K. Wiatr
95	J. Włosowicz
96	A. Zając
97	J. Zając
98 B. Zdrojewska
99 B. Zdrojewski
100 W. Ziemniak
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Podkreślam, że celem tego funduszu jest przede
wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych. Obecnie chce się dokonać „grabieży” osób niepełnosprawnych
i z pieniędzy przeznaczonych dla osób i tak już boleśnie dotkniętych przez los
finansować inny „wyborczy chwyt” PiS – jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami jego obsługi. Finansowane mają też być renty socjalne i zasiłki pogrzebowe,
przysługujące w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną (obecnie są one
finansowane z budżetu państwa).
Na tym przykładzie idealnie widać kreatywną księgowość rządzących.
Zgodnie z projektem pieniądze na refundację tzw. trzynastych rent i emerytur
z 2019 r. wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami funduszu.
Tym samym fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister Finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze budżetu państwa zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld
zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej, zaznaczam: pożyczka nieoprocentowana. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego roczne przychody są na poziomie 1,5 mld zł, zaciągnie pożyczkę w wysokości 9 mld zł.
Czy można nazwać to inaczej niż oszustwem? Kto rozsądnie myślący może takie propozycje ustalać? Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych powstał po to, aby wyrównywać szansę osób niepełnosprawnych. Gorąco apeluję więc: nie okradajcie osób niepełnosprawnych. Te
pieniądze są dla nich bardzo potrzebne.
Nadmienię, że projekt był głosowany i dyskutowany nocą, bez żadnych konsultacji, czyli po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość zastosowało swój chwyt
unikania konsultacji projektu.
Nie może być zgody na to, aby finansować jedne działania socjalne, zabierając środki z innych działań. Istnieje wielkie ryzyko, że działające dotychczas
programy pomocy osobom niepełnosprawnym staną się zagrożone w dalszym
rozwoju przez odcięcie im finansowania na rzecz innych celów. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Proponowana przez rząd podwyżka o 10% podatku akcyzowego na wyroby
alkoholowe i tytoniowe niesie ze sobą daleko idące ryzyko szarej strefy, mniejszych wpływów do budżetu państwa oraz pogorszenia stanu gospodarki w różnych sektorach. Drakońska podwyżka cen spowoduje rozwój nielegalnego handlu
alkoholem pochodzącym z niepewnych źródeł, który będzie bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia Polaków. Jest to szalenie niebezpieczny i poważny problem.
Zauważam również, że doświadczenia minionych lat pokazują nam, że po
podniesieniu akcyzy wpływy do budżetu państwa zamiast się zwiększyć, przeciwnie – zmalały. Tym samym nastąpił rozwój szarej strefy, a realne spożycie
alkoholu w ogóle nie spadło.
Zmiana podatku będzie miała negatywny wpływ na przedsiębiorstwa, które
zajmują się produkcją wyrobów akcyzowych. W wyniku mniejszego popytu na
ich wyroby, nastąpi spadek produkcji, a tym samym będą one zmuszone między
innymi do redukcji etatów – miejsca pracy wielu Polaków są zagrożone.
Rząd nie przedstawił również konkretnego planu walki z uzależnieniami,
który miałby zostać sfinansowany z większych (według rządu) wpływów z podatku akcyzowego.
Niezaprzeczalnym faktem jest to, że ustawa została przyjęta przez Sejm
w trybie obiegowym, bez żadnych społecznych konsultacji. Podkreślam, że konsultacje społeczne są stałym elementem procedury ustawodawczej, zwłaszcza
w przypadku ustaw podatkowych. Ich brak budzi pewnego rodzaju wątpliwości. Przyjęty w opiniowanej ustawie termin wejścia w życie ustawy na dzień 1
stycznia 2020 r. rodzi niebezpieczeństwo niedochowania konstytucyjnych standardów (brak odpowiednio długiego okresu vacatio legis).
Reasumując, można powiedzieć, że skutki zmian mogą być opłakane: rozwój
szarej strefy, spadek produkcji i zatrudnienia, a nawet bezpośrednie zagrożenie
zdrowia i życia Polaków. Rząd zdaje się nie dostrzegać niebezpieczeństw i faktu,
że nagła, wysoka podwyżka to „zaskoczenie dla branży” producentów alkoholu
i produktów tytoniowych. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone
przez senatora Przemysława Błaszczyka
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się gorliwy działacz na rzecz społeczności lokalnej, radny gminy D., pan S.K., z prośbą o przedłożenie panu prezesowi
Rady Ministrów Mateuszowi Morawickiemu pism będących prośbami o pomoc
radnego, jak i mieszkańców wsi J. i K. oraz podjęcie działań w celu pozyskania
pomocy finansowej na budowę drogi gminnej K. – J. łączącej gminę D. z gminą
W. – obie położone w powiecie (…) – i powiatem (…), województwo (…). Radny
przedstawił obszerne wyjaśnienia i informacje, z których wynika, że przedmiotowa droga powstała 32 lata temu i obecnie znajduje się w tragicznym stanie.
Budową drogi zajął się w 2017 r. ówczesny wójt gminy D., pan Z.W., jednakże
inwestycja nie została zakończona. Jak twierdzi pan S.K., podczas budowy drogi dopuszczono się szeregu nieprawidłowości, m.in. dostawcą żwiru była firma
PPHU (… K.W. & W.W). Pani K.W. to żona pana M.W., brata wójta gminy D., zaś
W.W. to jej ojciec, a więc teść brata wójta gminy D. Dodatkowo materiały do budowy drogi dostarczał pan W.W., działając jako firma PPHU „W.W.”. W ocenie
pana K. na budowę drogi nie zostały dostarczone wszystkie materiały wskazane w dokumentach WZ, jak również nie było dostarczonych tyle materiałów,
ile zostało wskazane w dokumentach WZ (zdecydowanie mniej transportów).
O wszystkich tych nieprawidłowościach pan K. zawiadomił organy ścigania,
w sprawie zostało wszczęte śledztwo. Budowa drogi nie została ukończona, gmina D. jest bardzo zadłużona i obecnie nie ma możliwości finansowych, żeby pokryć koszty budowy drogi.
Pan Z.W. znajduje się w areszcie tymczasowym, zaś zadania i kompetencje
wójta gminy D. wykonuje pan S.Z. Pan Z. przyłącza się do prośby mieszkańców
miejscowości J. i K. o pomoc finansową na budowę drogi.
W związku z tym zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu udzielenia pomocy finansowej na budowę drogi w miejscowościach J. i K. oraz w załączeniu przedkładam moje pismo skierowane do pana prezesa Rady Ministrów
wraz z pismami mieszkańców wsi J. i K. oraz pana S.K. z dnia 9 grudnia 2019 r.
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone
przez senatora Przemysława Błaszczyka
Oświadczenie skierowane do prezesa zarządu PKP SA
Krzysztofa Mamińskiego
Szanowny Panie Prezesie!
W imieniu Klubu Radnych PiS Rady Miasta K. zwróciła się do mnie E.R.
z prośbą o podjęcie działań w sprawie osiedla (…) w K., którego grunty pozostają
we władaniu PKP SA (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami). Na terenie osiedla znajdują się domy wielorodzinne o dwojakiej strukturze własności.
Jak wynika z treści nadesłanej do mnie korespondencji, zasadne jest podejmowanie działań infrastrukturalnych na tym terenie. Z kolei podczas rozmowy z zainteresowaną uzyskałem informację, iż mieszkańcy wielokrotnie
podnosili, że są rozczarowani brakiem rozwoju osiedla w każdym możliwym
aspekcie. Władze miasta zwracały się już do spółki z sugestią złożenia wniosku
o uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, która jednak pozostała
bez odpowiedzi.
W związku z tym zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie działań
w celu podjęcia rozmów z miastem i, co się z tym wiąże, złożenia wniosku o objęcie tegoż terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co mogłoby umożliwić dalsze działania w zakresie infrastruktury technicznej osiedla.
Pozostaję do Pana Prezesa dyspozycji i wyrażam głęboką nadzieję na zorganizowanie w najszybszym możliwym terminie spotkania, w którym mogliby
uczestniczyć również zainteresowani radni.
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone
przez senatora Bogdana Borusewicza
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
Od grudnia 2015 r. do dzisiaj prezesa Grupy Energa zmieniono sześciokrotnie. Średni czas kierowania tą ważną firmą energetyczną wynosił 3,5 miesiąca.
Jaki był w związku z tym koszt tak częstych zmian oraz jaki to będzie miało
wpływ na podniesienie cen energii elektrycznej?
Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
nr 9/2019 w sprawie uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o przeanalizowanie potrzeb regulacji zasygnalizowanej problematyki.
Według opinii środowisk samorządowych istnieje potrzeba regulacji zasad
powstawania i działalności, funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych, aby
w należyty sposób chronić mienie, mieszkańców i środowisko. Funkcjonowanie
tego typu obiektów prowadzi do zanieczyszczenia wód, powietrza i gruntów,
degradowania infrastruktury komunikacyjnej oraz spadku wartości nieruchomości sąsiednich.
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Kamińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do stanowiska
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 6/2019 w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, wnoszę o analizę poniższych
argumentów wskazujących na potrzebę zmiany rozporządzenia dotyczącego
tej kwestii.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska określa m.in. stawki opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za umieszczenie
odpadów na składowisku. Wysokość stawek opłat jednostkowych za umieszczenie odpadów na składowisku na przestrzeni ostatnich lat została znacznie
podniesiona.
Przykładowo za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku o kodzie 19 12
12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w roku 2015 należało zapłacić
74,26 zł. Opłata pozostawała na stałym poziomie aż do roku 2018, kiedy wzrosła
do 140 zł za 1 Mg, a w roku 2019 – do 170 zł. W roku 2020 opłata ta wzrośnie do
270 zł za 1 Mg. Nastąpił wzrost opłat o 363%. Opłata za odpady o kodzie 20 03 01,
tj. niesegregowane komunalne (zmieszane), w tym samym czasie wzrosła o 223%.
Tak wysoki wzrost opłaty jednostkowej wpłynął na skokowy wzrost kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z tym drastycznie zwiększają się opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jednym
z następstw wzrostu opłat będzie zwiększenie grupy osób niepłacących za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powoduje to konieczność pokrycia z innych dochodów powstałej różnicy między kosztami funkcjonowania systemu
a wpływami z opłat, a co za tym idzie, zmniejszy się ilość środków na realizację
innych zadań ustawowych gmin.
Wobec tego wnoszę o przeanalizowanie powyższych argumentów wskazujących potrzebę zmiany omawianego rozporządzenia.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Kamińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do stanowiska
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 4/2019 w sprawie potrzeby
zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wnoszę o pochylenie się nad postulatami środowisk samorządowych wystosowanymi w tej
sprawie.
Art. 6j ust. 1 ww. ustawy w przypadku nieruchomości zamieszkałych mówi
o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości iloczynu
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości wody zużytej w danej nieruchomości, lub też powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki ustalonej opłaty. Gminy na tej podstawie ustalają sposób naliczania opłat za
odpady komunalne, stosując jedną ze wskazanych metod. Obecnie gminy przeważnie stosują metodę obliczania tejże opłaty, używając danych na temat liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość podanych w deklaracjach, które
często są nieweryfikowalne. W związku z powyższym bardziej zasadna wydaje
się metoda oparta o ilość zużytej wody. Pozwala ona w sposób wysoce precyzyjny określić liczbę użytkowników wody, a tym samym producentów odpadów.
Niestety, w praktyce metoda ta nie jest wykorzystywana przez gminy, ponieważ
zawiera nieścisłości i luki.
Stosowanie tej metody jest związane z opomiarowaniem nieruchomości licznikami zużycia wody, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, ponieważ rzadkością jest, aby na terenie całej gminy wszystkie nieruchomości
posiadały liczniki. Brak liczników można jednak opomiarować za pomocą
przeciętnego zużycia w danej gminie. Jednocześnie ustawa pozwala na stosowanie metod mieszanych do obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawa posługuje się także pojęciem wody zużytej w nieruchomości. Postulat
ze strony władz samorządowych jest taki, by wprowadzić możliwość ustalania metody obliczania wody na podstawie tej wykorzystanej wyłącznie na cele
bytowe.
Omawiana metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykorzystująca dane dotyczące zużycia wody jest metodą w ocenie
samorządów najsprawiedliwszą. Wymaga ona jednak wyeliminowania ww.
problemów na szczeblu legislacyjnym. Metoda ta może wejść do powszechnego stosowania i tym samym wesprzeć metodę wykorzystującą dane dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Aktualnie niestety
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nagminnie występuje proceder fałszowania rzeczywistego poziomu generowania odpadów.
Wobec tego wnoszę o przeanalizowanie powyższych punktów apelu dotyczącego potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do stanowiska
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 8/2019 w sprawie potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, wnoszę
o analizę zasygnalizowanej problematyki.
W związku z obowiązywaniem restrykcyjnych przepisów dotyczących lokalizowania budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład
której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych,
wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tj. DzU z 2019 r., poz. 654), istnieje potrzeba zmiany ww.
ustawy w zakresie:
– zmniejszenia wymaganej odległości lokalizowania budynków mieszkalnych
w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych (art. 4 ust. 1 pkt 2);
– wydłużenia terminu przewidzianego dla prowadzenia postępowań w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących budowy budynków mieszkalnych, wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy (art. 14
ust. 2 ww. ustawy).
Ostatnia zmiana ww. ustawy objęła m.in. wydłużenie terminu przewidzianego do uchwalania planów miejscowych przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi
funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów sprzed wejścia w życie przedmiotowej ustawy, tj. z 36 miesięcy do 72 miesięcy (art. 15 ust. 8 ww. ustawy). Ta
zmiana nie objęła swoim zasięgiem wydłużenia terminu przewidzianego dla
prowadzenia postępowań w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących budowy budynków mieszkalnych, wszczętych po dniu wejścia
w życie ustawy (art. 14 ust. 2).
W obecnym stanie prawnym brakuje możliwości sytuowania zabudowy
mieszkaniowej w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu
budowli, z uwzględnieniem elementów technicznych, w szczególności wirnika
wraz z łopatami. Z uwagi na średnią wysokość całkowitą elektrowni wiatrowych na poziomie 150–200 m w promieniu 1,5–2 km od pojedynczej elektrowni
wiatrowej nie ma możliwości lokalizowania zabudowań mieszkaniowych na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Kolejnym problemem jest fakt, iż wiele elektrowni wiatrowych uzyskało pozwolenie na budowę przed wejściem w życie ww. ustawy i tym samym
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zlokalizowane są one w bardzo bliskiej odległości od istniejących zabudowań
mieszkalnych – około 600 m – wobec tego nie ma możliwości zagęszczenia istniejącej zwartej zabudowy miejscowości.
Większość inwestycji realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy, co uniemożliwia budowę obiektów o funkcji mieszkalnej na ogromnej powierzchni, w tym na terenie całych miejscowości.
Wobec tego wnoszę o przeanalizowanie powyższych punktów apelu dotyczącego potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gawłowskiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Z ogromnym zaskoczeniem przyjąłem rozporządzenie ministra gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka w sprawie likwidacji Urzędu
Morskiego w Słupsku z dn. 12.11.2019 r.
Urząd Morski w Słupsku to wiele inwestycji zrealizowanych na naszym
Wybrzeżu, m.in. „Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Ustroniu
Morskim”, „Remont nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo”,
„Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy”, „Remont nabrzeży po
wschodniej stronie Portu Ustka i dalby dewiacyjnej”, „Modernizacja morskiej
przystani rybackiej w Chłopach”, „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4–333,4”, „Ochrona brzegu morskiego na wschód od
Portu Darłowo”, „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu
Sił Powietrznych Wicko Morskie”, „Ochrona brzegów morskich na wysokości
Łeby, Rowów, i Ustki” czy „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”.
Przejęcie kompetencji przez Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie oznaczać
będzie odwrócenie się od problemów tego regionu i likwidację miejsc pracy,
a zmiany organizacyjne w administracji mogą spowodować opóźnienia w realizacji kluczowej dla Wybrzeża Środkowego rozbudowy portu morskiego w Ustce.
Poza tym planowana likwidacja będzie skutkować znacznymi utrudnieniami
w załatwianiu spraw przez interesantów – rybaków, marynarzy oraz wszystkich ludzi związanych z gospodarką morską.
Wyrażam swój stanowczy sprzeciw wobec powziętych przez ministerstwo
zamierzeń, prosząc Pana Premiera o wycofanie się z tego pomysłu.
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gawłowskiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających prowadzenie działalności lotniczej w Zegrzu Pomorskim. Zachowanie ciągłości
funkcjonowania ważnego dla całego Pomorza Środkowego lądowiska oraz zachowanie lotniczego charakteru tego miejsca umożliwi dalsze działanie na tym terenie Aeroklubu Koszalińskiego i jest niezbędne dla funkcjonowania Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego, Leśnej Bazy Lotniczej i Centralnego Ośrodka Szkolenia
Straży Granicznej w Koszalinie.
Problem, z którym się zwracam, dotyczy przekazania do Agencji Mienia
Wojskowego części byłego lotniska wojskowego w Zegrzu Pomorskim, na którym obecnie prowadzona jest działalność lotnicza. W Urzędzie Lotnictwa
Cywilnego w Warszawie zarejestrowane jest lądowisko EPKZ zarządzane przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie. Jego głównym użytkownikiem jest Aeroklub Koszaliński.
Utrata na Pomorzu Środkowym tego lądowiska, które jest jedynym takim
obiektem cywilnym, posiadającym 2,5-kilometrowy pas betonowy, pomiędzy
Szczecinem a Gdańskiem, byłaby dużą stratą zarówno dla naszego regionu, jak
i w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Po jego zamknięciu płaszczyzny betonowe w krótkim czasie ulegną dewastacji.
Lądowisko Koszalin-Zegrze Pomorskie (EPKZ) jest bardzo ważne dla utrzymania bezpieczeństwa na Pomorzu Środkowym. Funkcjonuje tu jedyna w kraju sezonowa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Operacje Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego odbywają się również poza szczytowym okresem letnim. Śmigłowce latające z Bydgoszczy czy Gdańska lądują w Zegrzu Pomorskim.
Pacjenci są przejmowani przez śmigłowce ze Szczecina-Goleniowa. Z lądowiska
wykonywany jest też lotniczy transport medyczny – do tego celu wykorzystywany jest pas betonowy, który na bieżąco jest konserwowany przez członków
aeroklubu. Rocznie LPR wykonuje około 120–150 lotów.
Ponadto w okresie od wiosny do jesieni z lądowiska startują samoloty Dromader w celu gaszenia pożarów lasów będących w administrowaniu
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Zachowanie działalności lotniczej prowadzonej przez Aeroklub Koszaliński rozszerza możliwości
szkolenia wojska, np. Wojsk Obrony Terytorialnej i lotnictwa różnych rodzajów
wojsk, bez potrzeby uruchamiania lotniska wojskowego. Przemawia za tym fakt,
iż na terenie tym, administrowanym do tej pory przez stronę cywilną, corocznie
ćwiczą również różne rodzaje wojsk, tj. wojska lotnicze, wojska przeciwlotnicze,
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wojska specjalne, lotnictwo Marynarki Wojennej. Podmioty te również wykonują operacje lotnicze na tym lądowisku z uwagi na fakt, iż lądowisko jest zarejestrowane w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP) Polska i jest umieszczone
na mapach lotniczych.
Obiekt jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa lotniczego.
Wielokrotnie na lądowisku były wykonywane lądowania zapobiegawcze przez
różne statki powietrzne z kraju i zagranicy, np. przy załamaniu pogody na trasie lotu czy zaistnieniu usterek w statkach powietrznych.
Aeroklub zapewnia prowadzenie obsługi ruchu lotniczego obcych statków
powietrznych (krajowych i zagranicznych) przylatujących na lądowisko Zegrze
Pomorskie i odlatujących z niego.
Przekazanie części obiektu i dopuszczenie prowadzenia dalszej działalności
lotniczej na tym terenie jest możliwe między innymi na podstawie Zarządzenia
nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2019–2022”.
Wspólnie z wojskiem działają aerokluby w Pruszczu Gdańskim, Bydgoszczy
czy Dęblinie, istnieje więc możliwość dalszego prowadzenia działalności lotniczej na terenie podległym ministrowi obrony narodowej, na którym realizowane
są zarówno cele Wojska Polskiego, jak i zadania na rzecz lokalnej społeczności
oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, np. działania Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego, działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej (funkcjonowanie Leśnej Bazy Lotniczej w oparciu o mienie i infrastrukturę Aeroklubu
Koszalińskiego) oraz prowadzenie szkoleń lotniczych.
Lądowisko Zegrze Pomorskie powinno w dalszym ciągu działać, w szeroko
pojętym interesie społecznym.
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gawłowskiego
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
Polskie źródła podają listę 7 laureatów Nagrody Nobla związanych z Polską:
1. Maria Skłodowska-Curie,
2. Henryk Sienkiewicz,
3. Władysław Reymont,
4. Czesław Miłosz,
5. Lech Wałęsa,
6. Wisława Szymborska,
7. Olga Tokarczuk.
Oficjalny spis noblistów zawiera jednak 17 osób, wszystkie łączy nasz kraj
– część posiadała obywatelstwo polskie, część zdobywała w Polsce wykształcenie, a język polski był dla nich językiem ojczystym lub drugim najważniejszym.
Lista zapomnianych noblistów:
1. Tadeusz Reichstein (urodzony we Włocławku, w 1950 r. otrzymał Nagrodę
Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za odkrycie kortyzonu),
2. Izaak Singer (urodzony w Leoncinie pod Warszawą, w 1978 r. został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury),
3. Józef Rotblat (urodzony w Warszawie, w 1995 r. otrzymał Pokojową Nagrodę
Nobla za wysiłki na rzecz zredukowania broni jądrowej na świecie),
4. Mieczysław Biegun (urodzony w Brześciu, w 1978 r. otrzymał
Pokojową Nagrodę Nobla za doprowadzenie do podpisania porozumienia
izraelsko-egipskiego),
5. Leonid Hurwicz (urodzony w 1917 r., od 1919 r. mieszkaniec Warszawy,
w 2007 r. otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii),
6. Szymon Perski (urodzony w Wiszniewie, w 1994 r. otrzymał Pokojową
Nagrodę Nobla),
7. Jerzy Szarpak (urodzony w Dąbrowicy, w 1992 r. otrzymał Nagrodę Nobla
za wkład w opracowanie detektorów cząstek),
8. Andrzej Schally (urodzony w Wilnie, w 1977 r. otrzymał Nagrodę Nobla
w dziedzinie medycyny),
9. Roald Hoffman (urodzony w Złotowie, w 1981 r. otrzymał Nagrodę Nobla
w dziedzinie chemii),
10. Albert Michelson (urodzony w Strzelnie, w 1907 r. otrzymał Nagrodę Nobla
w dziedzinie fizyki za konstrukcję interferometru).
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W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Dlaczego dziesięciu noblistów nie jest wymienianych w polskich źródłach?
2. Czy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie widzi problemu?
3. Czy polskie źródła zaczną podawać pełną listę noblistów z Polski, tj.
17 laureatów?
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gawłowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
W związku z decyzją o wykreśleniu obiektu dworca kolejowego w Koszalinie
z rejestru zabytków wyrażam poparcie dotyczące realizacji inwestycji – budowy dworca od podstaw.
Nowy dworzec ma szansę na powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
do 2023 r.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania:
1. Czy zostały zarezerwowane w budżecie środki na ten cel?
2. Jakie kwoty w jakich okresach?
3. Kiedy zostaną wyłonieni projektanci i wykonawcy?
Z poważaniem
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gawłowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Koszalin posiada aktualnie 4 węzły na przebiegu drogi S6:
1. Bielice,
2. Koszalin Zachód,
3. Morska,
4. Władysława IV.
Brakuje węzła w części wschodniej, na wjeździe do Koszalina w kierunku
Sianowa. Dobowe natężenie ruchu sięga tam 25 tysięcy pojazdów i nieustannie
rośnie, na przestrzeni lat.
W związku z decyzją o aneksie do planu inwestycji drogowych na realizację
węzła w Gorzebądzu na obwodnicy Koszalin – Sianów zwracam się z prośbą
o odpowiedź na pytania:
1. Czy zostały zarezerwowane w budżecie środki na ten cel?
2. Jakie kwoty w jakich okresach?
3. Kiedy odbędzie się postępowanie na wybór projektanta?
Z poważaniem
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gawłowskiego
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marleny Maląg
Zmiany na rynku pracy na przestrzeni lat spowodowały jednocześnie zmiany
miejsc pobytu dużej grupy marynarzy i rybaków zatrudnianych najczęściej u zagranicznych armatorów. Żeby nie stracić praw do emerytury, marynarze i rybacy powinni samodzielnie opłacać składki do ZUS na ubezpieczenia w Polsce,
jednakże niejednokrotnie nie wiedząc o tym, nie robią tego.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy Ministerstwo przewiduje możliwość uzyskania świadczeń emerytalnych
dla polskich rybaków i marynarzy kontraktowych – oraz ich rodzin – pracujących w obcych banderach?
2. W jakim wymiarze Ministerstwo ma zamiar zapewnić wsparcie dla marynarzy – i ich rodzin – którzy ze względu na wiek czy choroby już nie pływają?
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gawłowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Nowotwory układu moczowego określane są przez specjalistów jako stwarzające największe trudności diagnostyczne i często rozpoznawane są z dużym
opóźnieniem, w zaawansowanym stanie choroby. Jednak wczesne zdiagnozowanie pacjenta, wczesne wykrycie choroby daje szansę na osiągnięcie wysokiego
odsetka wyleczeń. Pacjenci w szczególności poszukują preparatów do immunoterapii w przypadku wybranych typów raka pęcherza moczowego. Niestety są
one niedostępne od I kwartału br.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedzi na pytania:
1. Kiedy niedostępne leki pojawią się w Polsce?
2. Co Ministerstwo Zdrowia zamierza zrobić z tym problemem?
Z poważaniem
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Hamerskiego
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z programem budowy 100 obwodnic zwracam się z zapytaniem,
czy zostanie w nim również ujęta obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28.
Taka inwestycja drogowa z pewnością zapewni prawidłowy i płynny tranzyt
samochodowy w regionie. Na pewno poprawi ona jakość życia osób mieszkających przy obecnym odcinku drogi krajowej oraz usprawni ruch w tym ciągu
komunikacyjnym, tak uciążliwym dla kierowców oraz mieszkańców, głównie
w okresie zimowym oraz wakacyjnym. Realizacja tego projektu przyczyni się
również do poprawy warunków komunikacyjnych i dostępności transportowej
większych miast. Ponadto DK28 stanowi drogę alternatywną w stosunku do A4,
w związku z czym tak ważne jest usprawnienie ruchu na tym odcinku.
Nadmienię jeszcze, iż mieszkańcy okolicznych miejscowości utrzymują się
m.in. z turystyki, a wzmożony ruch samochodowy negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Przeciwdziałanie degradacji przyrody i jakości powietrza
jest dla mieszkańców priorytetem. Niestety w ostatnich latach można zaobserwować i odczuć znaczne pogorszenie jakości powietrza, związane ze zwiększonym natężeniem ruchu samochodowego.
Jeżeli powyższa inwestycja nie została jeszcze ujęta w programie, wnoszę
o uwzględnienie jej w planie budowy 100 obwodnic.
Z wyrazami szacunku
Jan Hamerski

2. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 grudnia 2019 r.

164
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 2. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Hamerskiego
Oświadczenie skierowane do minister rozwoju
Jadwigi Emilewicz
Przedstawiciele samorządów gmin uzdrowiskowych zwracają się do mnie
w sprawie planowanych jeszcze przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zmian
dotyczących opłaty klimatycznej i uzdrowiskowej oraz utworzenia Centralnego
Funduszu Promocji Turystyki. Samorządowcy obawiają się, że wprowadzone
zmiany uniemożliwią realizację zadań, które dotychczas były finansowane z pobieranej przez gminy opłaty uzdrowiskowej.
W związku z powyższym proszę o informację, czy Ministerstwo Rozwoju
będzie kontynuowało podjęte przez Ministerstwo Sportu i Turystyki działania
w tej sprawie. Jeżeli tak, to proszę o szczegółowe informacje, na jakich zasadach
miałby funkcjonować Centralny Fundusz Promocji Turystyki.
Z wyrazami szacunku
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Jana Marię Jackowskiego i Marka Martynowskiego
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
oraz do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Jarosława Szarka
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego zwróciła się liczna grupa mieszkańców
Przasnysza i okolicznych miejscowości z apelem o upamiętnienie ofiar obozu
niemieckiego KL Soldau w Działdowie. Obóz ten stał się w czasie okupacji niemieckiej miejscem kaźni setek mieszkańców powiatu przasnyskiego i tysięcy
mieszkańców Północnego Mazowsza. W obozie tym zostali zamordowani biskupi
płoccy, abp Antoni Julian Nowowiejski i bp Leon Wetmański. W obozie KL Soldau
zostali zamordowani wszyscy zakonnicy pasjoniści zamieszkali w Przasnyszu.
Z obozu zostało wyprowadzonych i bestialsko rozstrzelanych kilkudziesięciu
mieszkańców powiatu przasnyskiego.
Obecnie budynki pozostałe po dawnym obozie obracają się w ruinę.
Bezpowrotnie może zatrzeć się miejsce kaźni i terroru okupanta niemieckiego
w Polsce. Nie można do tego dopuścić ze względu na pamięć o ofiarach. Miejsce
to powinno zawsze przypominać o zgrozie wojny i totalitaryzmu. W związku
z tym proszę o informację, czy jest rozważana jakaś forma zabezpieczenia budynków po obozie KL Soldau w Działdowie.
Jan Maria Jackowski
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej
Dariusza Piontkowskiego
Zwracam się z prośbą o stanowisko ministerstwa w sprawie jednego z pytań
w teście wielokrotnego wyboru organizowanym przez fundację COPTIOSH jako
etap szkolny IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 2018/2019.
W pytaniu 29. czytamy (a jest to test wielokrotnego wyboru):
„Do ideologii totalitarnych zaliczamy:
a) faszyzm b) komunizm c) nazizm d) pisizm”.
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta stołecznego Warszawy
Rafała Trzaskowskiego
Zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję mieszkańcy ulicy Meissnera,
a sprawa dotyczy potrzeby ustawienia znaku zakazu parkowania lub lustra
w celu zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Meissnera. Osoby wyjeżdzające
z drogi osiedlowej znajdującej się pomiędzy budynkami Meissnera 1/3 oraz 5
mają znacznie ograniczoną widoczność przez samochody parkujące na ulicy
Meissnera na wysokości budynków nr 5, 7, 9. Dochodzi tam do wielu niebezpiecznych sytuacji z powodu notorycznie parkujących w tym miejscu pojazdów.
Mieszkańcy sygnalizowali tę sprawę, ale nadal nic się nie dzieje.
Proszę o informację, na jakim etapie jest rozpatrzenie tej sprawy.
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Karczewskiego
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Realizując prośbę mieszkańców miasta i gminy Warka, powiat grójecki,
dotyczącą trwającego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja linii
kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – faza II” na
zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zwracam się do Pana Ministra z następującą kwestią.
Mieszkańcy z zaniepokojeniem poinformowali mnie, że w ich ocenie brak
jest rzetelnych informacji na temat dokładnego przebiegu inwestycji. Dodatkowo
od 2014 r. do chwili obecnej brak jest konsultacji inwestora z mieszkańcami,
podczas których zainteresowani mogliby wyrazić swoje uwagi i spostrzeżenia.
W związku z tym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na istotne
pytanie: czy obecny przejazd kolejowy na ul. Nowakowskiego zostanie trwale
zlikwidowany? Aktualnie w Warce znajdują się 3 przejazdy kolejowe: przez ulicę Grójecką, ulicę Nowakowskiego oraz Lotników/Bielańską (droga wojewódzka
nr 731). Mieszkańcy obawiają się dużych utrudnień w ruchu zarówno pojazdów,
jak i pieszych w przypadku likwidacji jednego z nich – środkowego. Wskazują
zwłaszcza na trudności dla dzieci i młodzieży z sąsiednich miejscowości w dotarciu do szkół znajdujących się w Warce.
Dla mieszkańców niezwykle ważne jest to, by przynajmniej nad linią kolejową w tym miejscu znajdowała się kładka dla pieszych, względnie ciąg rowerowo-pieszy, jeśli budowa wiaduktu z ciągiem drogowo-pieszym nie jest możliwa
do zrealizowania.
Kolejnym postulatem podnoszonym przez mieszkańców jest konieczność
otrzymania ze strony wykonawcy zapewnienia odbudowy zniszczonych podczas realizacji inwestycji ulic Wichradzkiej i Nowakowskiego. W trakcie trwania budowy można zauważyć stale pogarszający się stan nawierzchni ulic.
Dodatkowo wskazywane jest, że w ciągu tych 2 ulic niezbędne jest wybudowanie chodnika w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z informacji dostępnych mieszkańcom wynika również, że obecnie brak jest
planu rozwiązania kwestii odwodnienia tychże ulic. Właściciele posesji znajdujących się przy tych ulicach obawiają się zalewania ich zabudowań. Gmina
Warka w tym przypadku informuje, że wielokrotnie wskazywała inwestorowi konieczność przyjęcia przez kanał biegnący wzdłuż torowiska wód opadowych z ulic.
Mając na uwadze dobro mieszkańców, bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, uprzejmie proszę Pana o przeanalizowanie kwestii podnoszonych przez
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mieszkańców Warki i rozważenie możliwości wprowadzenia korekt w trwającej
inwestycji, w szczególności tych oczekiwanych przez mieszkańców: rozwiązania
problemu przejazdu przez ulicę Nowakowskiego oraz przebudowy i poprawienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ulicach Wichradzkiej i Nowakowskiego.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Kobiaka
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Docierają do mnie niepokojące sygnały o co najmniej niestosownych pytaniach, jakie zadają wnioskującym członkowie zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności. Mianowicie wnioskujący o ustalenie stopnia niepełnosprawności częstokroć słyszą zapytanie o wcześniej, ale i obecnie wykonywaną
pracę. Jednak w myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 16 maja 2019 r. (DzU z 2019 r. poz. 1172)
jedynymi kryteriami, jakimi winien kierować się zespół i jego członkowie są:
– naruszona sprawność organizmu, niezdolność do pracy albo zdolność do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca w celu pełnienia ról
społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji – w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności;
– naruszona sprawność organizmu, niezdolność do pracy albo zdolność do
pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych – w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
– naruszona sprawność organizmu, powodująca w sposób istotny obniżenie
zdolności do wykonywania pracy w porównaniu ze zdolnością, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością
psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych
dające się kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne – w przypadku lekkiego stopnia
niepełnosprawności.
Dotychczas wykonywana praca nie ma i nie powinna mieć znaczenia przy
ustalaniu stopnia niepełnosprawności, gdyż tylko i wyłącznie względy medyczne
winny być kryterium oceny zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Zadawane pytania powodują wśród wnioskujących słuszne przekonanie, iż dotychczas wykonywana praca uniemożliwi im uzyskanie określonego stopnia niepełnosprawności. W konsekwencji wielu niepełnosprawnych nie podejmuje żadnej
pracy w obawie o brak pozytywnego rozstrzygnięcia zespołu do spraw orzekania.
W związku z tym zwracam się z zapytaniem o możliwość analizy prawnej wprowadzenia katalogu pytań, które mogą zadawać członkowie zespołu do
spraw orzekania o niepełnosprawności, z wyłączeniem zapytania o dotychczas
wykonywaną pracę.
Z poważaniem
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Kobiaka
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego to temat wielokrotnie poruszany przez interesantów mojego biura senatorskiego. Docierają do
mnie niepokojące sygnały, iż istnieje realny problem liczby ważnych przeglądów technicznych pojazdów w Polsce (w szczególności aut z dużym przebiegiem).
Przedstawiono mi dane (wg informacji wydziału komunikacji), zgodnie z którymi około 50% pojazdów nie posiada ważnego przeglądu.
Bardzo proszę o wskazanie, czy ministerstwo posiada i może przedstawić
precyzyjne dane dotyczące liczby nieważnych przeglądów pojazdów w Polsce
oraz czy potwierdza przytoczone informacje. Czy istnieje realny problem i w jaki
sposób ministerstwo może „uszczelnić” ten system?
Z poważaniem
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Kobiaka
Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka
Do mojego biura senatorskiego zgłaszane są różne problemy, ale i sugestie określonych środowisk. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się
z przedstawioną niżej sprawą.
Orkiestry dęte są kuźnią patriotyzmu, trudno sobie wyobrazić podniosłe uroczystości bez udziału orkiestry potrafiącej nadać im odpowiednią oprawę zgodną
z ceremoniałem. Orkiestry wychodzą do społeczeństwa, tymczasem coraz mniej
jest dyrygentów potrafiących nauczyć profesjonalnej prezentacji w marszu i ceremoniału uroczystości, czyli niezbędnych elementów dobrej orkiestry dętej.
Przez kilkadziesiąt lat Polska była potęgą w dziedzinie orkiestr dętych.
Śledząc rynek szkolnictwa wyższego, możemy zauważyć niszę w tej dyscyplinie.
Powołam się na słowa pułkownika Franciszka Suwały: „rolę muzyki wojskowej
docenił Marszałek Józef Piłsudski, który powołał do życia w 1930 roku Wojskową
Szkołę Muzyczną w Katowicach. «Chodziło bowiem o to, aby wykształcić fachowców – dyrygentów, którzy mogliby tworzyć i rozwijać orkiestry wojskowe, gdyż
ich specyfika prowadzenia wymaga szczególnego wtajemniczenia»”.
Niestety w 2005 roku Wojskowe Liceum Muzyczne, szkolące instrumentalistów na potrzeby orkiestr dętych, opuścił ostatni rocznik. Od tego czasu nie
ma żadnej uczelni, która miałaby w swojej ofercie chociażby zakład orkiestr dętych, gdzie mogliby się kształcić instrumentaliści, tamburmajorzy i dyrygenci
orkiestr dętych.
Panie Ministrze, chciałbym zwrócić uwagę, że każda akademia muzyczna
w Polsce ma wydział dyrygentury chóralnej, ale żadna z nich nie ma nawet
najmniejszej komórki edukującej studentów na potrzeby orkiestr dętych, np.
zakładu orkiestr dętych. Tworzenie specjalności orkiestr dętych na wydziałach
dyrygentury chóralnej nie zapewnia pełnego zakresu szkolenia w kierunku orkiestr dętych, ponieważ po zbadaniu specyfiki tej specjalizacji okazuje się, że
takie szkolenie ogranicza się do dyrygowania zgodnego z głównymi założeniami danego wydziału.
Pełne wyszkolenie pozwalające przygotowywać specjalistów – instrumentalistów, tamburmajorów i dyrygentów – dla polskich orkiestr dętych, których
mamy ponad dwa tysiące (a może i dla sojuszników z NATO zajmujących się tą
dyscypliną), może zapewnić powołanie zakładu orkiestr dętych np. w Wojskowej
Akademii Technicznej czy na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie. Dobrym miejscem na utworzenie takiego zakładu może być także
Bydgoszcz, która jest niekwestionowaną polską stolicą NATO i w której znajdują się również Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego i Akademia Muzyczna.
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Pełen zakres wyszkolenia przyszłych muzyków na potrzeby orkiestr Wojska
Polskiego oraz orkiestr OSP czy Policji (i nie tylko) może zapewnić zakład orkiestr dętych, utworzony na wzór istniejącego do 2005 roku Wojskowego Liceum
Muzycznego, jednakże tym razem na poziomie uczelni wyższej. Tak przygotowany pełny zakres wyszkolenia obejmowałby wszystkie elementy związane ze
specyfiką wojskowych orkiestr dętych, np. musztrę paradną pojedynczego żołnierza (instrumentalisty), musztrę paradną orkiestry, znajomość regulaminu
połączonego z ceremoniałem wojskowym, propedeutykę nauki gry na instrumentach dętych, umiejętności władania buławą tamburmajora, dyrygenturę
orkiestrową.
Zdecydowanie konieczne jest odtworzenie edukacji instrumentalistów,
tamburmajorów i dyrygentów orkiestr dętych – co stanowiłoby powrót do wieloletniej tradycji – póki absolwenci powołanej przez marszałka Piłsudskiego
szkoły są jeszcze aktywni zawodowo. Jednym z przedstawicieli tej dyscypliny
jest były kapelmistrz Orkiestry Wojskowej Garnizonu Wałcz, obecnie mieszkaniec Bydgoszczy i wykładowca instrumentalnych warsztatów dyrygenckich
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Mirosław
Kordowski.
W związku z tym bardzo proszę o wskazanie, czy widzi Pan Minister (oczywiście przy poszanowaniu pełnej autonomii uczelni wyższych) potrzebę utworzenia zakładu orkiestr dętych.
Z poważaniem
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Kobiaka
Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała,
do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego,
do minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak,
do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz
oraz do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się przedsiębiorcy dysponujący środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych reguluje rodzaje wydatków, do których m.in. zalicza się wyposażenie stanowiska
pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w szczególności na zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń. Wydatki,
o ile stanowią przysporzenie korzyści dla pracodawcy, stanowią pomoc de minimis. Warunkiem uznania pomocy jako pomocy de minimis jest uzyskanie
zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez organ podatkowy. Występując
o wydanie zaświadczenia, przedsiębiorca przedstawia:
1. uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
2. informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis.
Jednakże organy wydające powyższe zaświadczenia żądają od przedsiębiorców dodatkowych dokumentów, które nie wynikają z rozporządzenia.
Dla przykładu Urząd Miasta Bydgoszcz (https://um.bydgoszcz.pl/sprawa/
postepowanie-w-sprawie-wydania-zaswiadczenia-o-pomocy-de-minimisz-tytułu-wydatkowania-srodkow-z-zfron-przez-zpchr/) w postępowaniu
w sprawie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu wydatkowania środków z ZFRON przez ZPCh (WPL-III.0143.1.4.2019) określa, jakie
dokumenty powinien złożyć zakład pracy chronionej, ubiegając się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego udzielenie pomocy w ramach zasady de
minimis. Są to:
1. Wniosek w formie pisemnej dowolnej, który winien zawierać:
a) dane wnioskodawcy: pełną nazwę wnioskodawcy, NIP, wskazane jest także podanie nr telefonu (dla ułatwienia kontaktów), adres zamieszkania,
siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
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b) wskazanie organu podatkowego, do którego kierowany jest wniosek
(Prezydent Miasta Bydgoszczy);
c) informacje o poniesionych wydatkach z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na określony cel z powołaniem dokładnej
podstawy prawnej (paragraf, ustęp, litera rozporządzenia ministra pracy
i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.) wraz z określeniem dnia
oraz kwoty poniesionych wydatków);
d) oświadczenie, że zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 7 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
stanowiące pomoc de minimis, przeznaczone jest na pokrycie wydatków zgodnie z § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej
z dnia 19 grudnia 2007 r. i nie przekracza intensywności 81% wartości
tych zwolnień;
e) oświadczenie, że zakład pracy chronionej spełnia/nie spełnia wymogów
określonych w art. 28 ust. 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia
1997 r. i w związku z tym jest zwolniony/ nie jest zwolniony z podatku od
nieruchomości;
f) podpis wnioskodawcy lub osoby jej reprezentującej (zgodny z KRS),
a w przypadku, gdy w imieniu podatnika składa wniosek pełnomocnik
– podpis pełnomocnika.
2. Decyzja o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej – przedkładana organowi podatkowemu przy pierwszym wniosku oraz w przypadku zmiany.
3. Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby ZFRON (zaświadczenie z banku lub potwierdzona kopia umowy o prowadzenie rachunku) przedkładany organowi podatkowemu przy pierwszym
wniosku oraz w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego w ciągu
roku.
4. Dokumenty potwierdzające zasadność każdego wydatku, tj.:
a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
b) indywidualny program rehabilitacji;
c) protokół przekazania urządzenia/ pojazdu;
d) oświadczenie o korzystaniu z urządzenia/ pojazdu tylko i wyłącznie przez
osobę/y niepełnosprawną/e,
e) oświadczenie wskazujące osobę korzystającą z zakupionego urządzenia;
f) wszelkiego rodzaju umowy, porozumienia (na finansowanie robót budowlanych, na podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, leasingowe
itp.);
g) dokumenty poświadczające zajmowane stanowisko pracy oraz zakres
wykonywanych czynności osoby powiązanej z wydatkiem;
h) dokumenty potwierdzające tematykę i harmonogram szkolenia;
i) specyfikacja techniczna zakupionego pojazdu ujmująca wyposażenie
związane z niepełnosprawnością kierowcy itp.;
j) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień dokonania
wydatku;
k) dokument potwierdzający ujęcie budynku w ewidencji bilansowej zakładu
pracy chronionej;
l) dokumentacja, w której wskazuje się oprzyrządowanie (np. urządzenia
dostosowujące) zakupione na potrzeby osoby niepełnosprawnej uwzględniające jej schorzenia;
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ł) inne niezbędne dowody potwierdzające i wyjaśniające prawidłowość poniesionych wydatków.
5. Uwierzytelnione kopie faktur, rachunków, list płac, potwierdzenia realizacji
przelewów z zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych dotyczących
wydatków itp.
6. Wyciąg z konta ZFRON na dzień poniesienia wydatku potwierdzający zapłatę
z tego konta.
7. Regulamin zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych przedkładany
organowi podatkowemu przy pierwszym wniosku oraz w przypadku zmiany.
8. Dokumenty w zakresie pomocy de minimis, tj:
a) uwierzytelnione kopie zaświadczeń o pomocy de minimis/ pomocy de
minimis w rolnictwie/ pomocy de minimis w rybołówstwie sumowanej
wg. daty udzielenia pomocy na podstawie 3 ostatnich lat;
b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DzU z 2010 r. nr 53, poz. 311
ze zm.);
c) oświadczenie, że zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wnioskodawca (z uwzględnieniem powiązań z innym przedsiębiorstwem, połączeń, przejęć, powstania w wyniku podziału) przekroczył lub
nie przekroczył pułapu pomocy de minimis w kwocie 200 tysięcy euro;
d) informacja o pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku oraz w okresie 2 lat obrotowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis;
e) dane o przedłożeniu innym podmiotom wniosków o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis (celem sprawdzenia, czy udzielona pomoc nie
przekroczy pułapu 200 tysięcy euro; w przypadku wystąpienia do innego
organu należy dołączyć kserokopię wniosku, w przypadku nieprzedłożenia oświadczenia informującego o tym fakcie;
f) oświadczenie o wielkości, rodzaju i przeznaczeniu pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc
zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa wyżej, wnioskowana pomoc nie może być udzielona.
9. Pełnomocnictwo/ prokura do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku
działania przez przedstawiciela.
10. Inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia
postępowania.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśnia, co następuje.
Aby uzyskać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, należy złożyć:
1. wniosek formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., DzU z 2014 r., poz. 1543);
2. informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji;
3. uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
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4. informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałeś w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się oraz na dany projekt
inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis.
Z kolei inne organy podatkowe (urzędy skarbowe ) żądają:
1. informacji o liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych na dzień dokonywania wydatków;
2. kserokopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób pracujących na zakupionych urządzeniach;
3. oświadczenia od przedsiębiorcy, że na zakupionym urządzeniu pracować będą
tylko osoby niepełnosprawne;
4. zakresów wykonywanych czynności osób niepełnosprawnych obsługujących
zakupione urządzenia;
5. innych dowodów potwierdzających i wyjaśniających zasadność poniesienia
wydatków celem przystosowania otoczenia stanowiska pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Mając na uwadze powyższe aspekty, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania.
1. Czy żądanie dodatkowych dokumentów niewynikających z rozporządzenia
o ZFRON (np. kserokopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, zakresu
wykonywanych czynności osób niepełnosprawnych, list płac) nie narusza
rozporządzenia RODO?
2. Czy żądanie dodatkowych dokumentów niewynikających z rozporządzenia
o ZFRON nie narusza ustawy o dokumentach publicznych?
3. Czy żądanie dodatkowych dokumentów niewynikających z rozporządzenia
o ZFRON jest konieczne, skoro jedne organy ich nie wymagają, a inne żądają
ich przedstawienia?
4. Czy zasadne jest żądanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niewynikających z rozporządzenia o ZFRON, dotyczących np.:
a) uwierzytelnionych kopii zaświadczeń o pomocy de minimis/ pomocy de
minimis w rolnictwie/ pomocy de minimis w rybołówstwie sumowanej
wg daty udzielenia pomocy na podstawie 3 ostatnich lat (przecież organ
dysponuje systemem informatycznym SUDOP, który sumuje wielkość
pomocy);
b) specyfikacji technicznej zakupionego urządzenia (jakiemu celowi to ma
służyć?);
c) wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień dokonania wydatku, skoro wskaźnik taki ustala się za miesiąc, a nie na dzień wydatku;
d) dokumentacji, w której wskazuje się, że oprzyrządowanie (np. urządzenia dostosowujące) zakupione na potrzeby osoby niepełnosprawnej
uwzględniają jej schorzenia, skoro przy wydatkach ZFRON (pula ogólna)
nie ma podstaw prawnych, aby wydatek z tego funduszu na oprzyrządowanie zakupione na potrzeby osoby niepełnosprawnej był dostosowany
do schorzeń?
5. Czy żądanie dodatkowych dokumentów niewynikających z rozporządzenia
o ZFRON jest spójne z polityką rządu polegającą na uproszczeniach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności?
Z poważaniem
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Kobiaka
Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Marka Niechciała,
do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego
W przypadku gdy mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca jest powiązany ze średnim albo dużym przedsiębiorstwem, na potrzeby ustalenia uprawnienia do obniżonych cen energii elektrycznej wynikającego z przepisów ustawy
z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorca ten kwalifikowany jest zgodnie z przepisami
ustawy – Prawo przedsiębiorców, według kryteriów kwalifikujących do danej
grupy przedsiębiorców, nie ma znaczenia, czy jest powiązany ze średnim albo
dużym przedsiębiorstwem.
Jednocześnie pomoc udzielana jest według reguły de minimis na podstawie rozporządzenia nr 1407/2013, rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz
rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury i nie może ona przekroczyć 200 tysięcy euro w okresie 3 lat podatkowych.
W związku z tym pojawiają się następujące wątpliwości.
1. Czy uzyskaną pomoc de minimis w postaci dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii oraz otrzymaną pomoc de minimis wg wspomnianych przepisów należy kumulować? Jeśli tak, to jakiej kwoty w okresie 3 lat przedsiębiorca
nie może przekroczyć?
2. W sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca jest powiązany ze średnim albo dużym przedsiębiorstwem, to czy należy pomoc de minimis
w postaci dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii kumulować z pomocą
de minimis, jaką otrzymały przedsiębiorstwa powiązane, czy też każdy przedsiębiorca, pomimo że jest powiązany z innymi przedsiębiorstwami, dysponuje
własnym limitem pomocy de minimis?
Z poważaniem
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Od 1 stycznia 2020 r. niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ ma
zacząć obowiązywać prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Tworzenie dokumentacji medycznej musi odbywać się według ściśle
określonych reguł zawartych w Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.
Dokument ten m.in. przewiduje, że w obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej będą obowiązywały dwa typy dokumentów: przetwarzane na platformie P1 oraz te, które będą na niej jedynie indeksowane. Do pierwszej grupy będą
należeć e-recepta, e-skierowanie i e-zlecenie. Do drugiej: historia choroby, karta
informacyjna leczenia szpitalnego, sprawozdanie z badania laboratoryjnego,
opis badania diagnostycznego, karta odmowy izby przyjęć, karta indywidualnej
opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, protokół operacyjny.
Interesuje mnie, w jakim zakresie ten system będzie przydatny do zarządzania jednostkami służby zdrowia, jakie będzie miał możliwości.
Brak odpowiedniego systemu IT, który by umożliwiał zarządzanie i koordynowanie pracy jednostek służby zdrowia, a także pozwalał określić, gdzie są największe „dziury”, przez które ucieka najwięcej pieniędzy, jest jednym z głównych
grzechów naszej służby zdrowia. Bez takiego systemu trudno mówić o udanej
reformie systemu opieki zdrowotnej. W prywatnych jednostkach służby zdrowia
nadzór właścicielski codziennie analizuje i ocenia pracę wszystkich pracowników, od sprzątaczki do ordynatora.
System IT powinien ułatwić likwidację nieefektywnie wydatkowanych środków finansowych, dlatego mam następujące pytania.
1. W jakim zakresie przy pomocy wdrażanego obecnie systemu będzie można
będzie można rejestrować i analizować codzienną pracę poszczególnych pracowników (technicznych, pomocniczych i lekarzy), w przypadku poszczególnych
podjednostek (oddziałów, pracowni itd.) koszt i wykorzystanie badań laboratoryjnych w jednostkowych przypadkach, odstępstwa od procedur medycznych
i powikłania, indywidualne koszty leczenia?
2. Jaka będzie agregacja i analiza danych?
3. Jak będzie wyglądała wymiana informacji i koordynacja między jednostkami służby zdrowia?
Z poważaniem
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Od 1 stycznia 2020 r. niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ ma
zacząć obowiązywać prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. W związku z tym pragnę zapytać o kilka kwestii.
1. Jak do tego zadania są przygotowane placówki służby zdrowia w zakresie
sprzętowym?
2. Czy były wdrożenia pilotażowe? Jeżeli tak, to gdzie i kiedy? Jakie są wyniki
pilotażu?
3. Czy wszyscy pracownicy jednostek służby zdrowia są odpowiednio
przeszkoleni?
4. Czy są przygotowane materiały instruktażowo-informacyjne dla pracowników tych placówek?
5. Czy jest jakaś formalna organizacja do wdrażania tego systemu?
6. Jaki jest planowany koszt przygotowania, wykonania i wdrożenia tego
systemu?
7. Kto odpowiada za przygotowanie, wykonanie i wdrożenie tego systemu?
To oświadczenie jest stymulowane obawami ze strony placówek służby zdrowia i ich pracowników oraz samorządu lekarskiego o przygotowanie i powodzenie tego projektu. Docierają do mnie informacje, że lekarze emeryci, stanowiący
ponad 20% kadry lekarskiej, często deklarują, że jeżeli mają się wdrażać w pracę
z e-receptami, to wolą przejść na emeryturę. To oczywiście dodatkowo pogłębi
istniejący już deficyt kadry lekarskiej.
Z poważaniem
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Pierwsze i drugie oświadczenie, które kierowałem do Ministerstwa Zdrowia,
były podyktowane złymi doświadczeniami z lat ubiegłych, z których powinniśmy wyciągnąć edukacyjne wnioski. Źle jest uczyć się na błędach, ale jeszcze
gorzej jest nie uczyć się wcale i popełniać dalej kosztowne błędy.
W okresie od 2000 r. do chwili obecnej wdrażano kilka ogólnopolskich lub regionalnych systemów informatycznych w służbie zdrowia, co było finansowane
ze środków publicznych. Niektóre kosztowały często kilkaset milionów złotych.
Większość z nich nie została wdrożona i wykorzystana w planowanym zakresie,
a w chwili obecnej nie jest wykorzystana. W związku z powyższym chciałbym
zadać następujące pytania.
1. Jakie projekty informatyczne w służbie zdrowia o zasięgu ogólnopolskim
i ponadregionalnym wdrażano po roku 2000?
2. Kto konkretnie je przygotowywał, kto wdrażał, kto był za nie odpowiedzialny
i kto był rozliczony za konkretne projekty?
3. Ile kosztowały?
4. Jakie były efekty końcowe i jakie były założenia początkowe realizowanych
projektów?
5. Jakie są wnioski i doświadczenia z tych projektów?
6. Które systemy IT są jeszcze wykorzystywane?
7. Z jakich systemów informatycznych korzystają Ministerstwo Zdrowia,
Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki organizacyjne podległe resortowi?
Z poważaniem
Krzysztof Kwiatkowski

2. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 grudnia 2019 r.

182
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 2. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina
Szanowny Panie Premierze!
Zwrócili się do mnie ostatnio studenci jednego z polskich seminariów duchownych, przedstawiając następującą kwestię.
„Jako klerycy (studenci w seminarium duchownym) mamy problem ze złożeniem wniosku o stypendium socjalne. Z uwagi na specyfikę studiów nie mamy
możliwości podjęcia pracy i stypendium jest dla nas jedynym źródłem środków
koniecznych do studiowania. Nasza sytuacja jest wyjątkowa. Duża część naszych
studentów jest po 26. roku życia (jak np. ja) i nie rozlicza się z rodzicami (a co
za tym idzie, nie jest na ich utrzymaniu). Stąd najczęściej nasze dochody są zerowe lub poniżej progu, co poświadcza urząd skarbowy. Z racji na te fakty nie
mamy możliwości zdobycia wymaganego przez uczelnię dokumentu z miejskiego ośrodka pomocy społecznej, który (powołując się na ustawę regulującą jego
działanie) nie może nam wystawić zaświadczenia o określonej przez uczelnię
(Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, do którego jesteśmy afiliowani)
treści, a co za tym idzie, nie możemy spełnić wymagania określonego w art. 88
ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(DzU z 2018 r. poz. 1668).
Jak możemy przeczytać na Państwa stronie, istnieje inne rozwiązanie
tej sytuacji: (źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/stypendium-socjalne-ważne–informacje-dotyczące-zaswiadczen-z-ops). Trzeci akapit brzmi
następująco.
«Co się dzieje, jeżeli student nie dołączy zaświadczenia?
Student, który nie dołączył do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy
społecznej, wskazuje przyczyny powyższego oraz przedstawia dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny (art. 88 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Na podstawie złożonych przez studenta wyjaśnień i dokumentów organ
przyznający stypendium ocenia w postępowaniu administracyjnym, czy
wskazana przez studenta przyczyna braku ww. zaświadczenia jest uzasadniona, a źródło utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny
udokumentowane».
Tutaj rodzi się moje pytanie: czy fakt, że miejski ośrodek pomocy społecznej
odpowiada (na piśmie), że nie może wystawić wymaganego zaświadczenia, jest
przyczyną uzasadnioną oraz czy zaświadczenie z urzędu skarbowego i nasze
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, braku innych dochodów oraz fakcie niefigurowania w rejestrze MOPS można uznać za wystarczające
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i wiarygodne udokumentowanie dochodów? Czy uczelnia w takiej sytuacji może
przyznać stypendium socjalne?”.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także, o ile to
możliwe, za pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do minister funduszy i polityki regionalnej
Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak
Szanowna Pani Minister!
Zwrócił się do mnie ostatnio pan P.W., prezes (…) Spółdzielni Mieszkaniowej.
Prowadził on w ostatnim czasie intensywną korespondencję z Państwa ministerstwem, z której wynika, iż tzw. Fundusz Dostępności – na inwestycje dla
osób z niepełnosprawnościami – nie jest dostępny dla takich podmiotów, jaki
reprezentuje pan W. Chodzi o to, iż istniejące od wielu już lat spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą korzystać z tego funduszu, aby zaadaptować zarządzane przez
siebie przestrzenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Załączam kopię stosownej korespondencji, którą prowadził w tej sprawie
pan prezes W.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także, o ile to
możliwe, za pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
Zwrócił się do mnie ostatnio mieszkaniec P., pan Z.K., działający w imieniu
swojej żony będącej osobą z niepełnosprawnościami. Chodzi o odmowę przyznania jego żonie karty parkingowej. Pan K. szeroko uzasadnia przypadek swojej
żony (list i stosowna dokumentacja w załączeniu), powołując się jednocześnie
na wypowiedź pana Krzysztofa Michałkiewicza, byłego pełnomocnika rządu
do spraw osób niepełnosprawnych, z której wynika, że w przypadku takim jak
jego żony taka karta powinna zostać przyznana.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także, o ile to
możliwe, za pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie ostatnio mieszkaniec G., pan J.B., członek Rady
Powiatowej (…) Izby Rolniczej w G. oraz członek Komisji Szacowania Strat
Klęskowych, powołany przez wojewodę (…) w gminie G., przedstawiając następującą kwestię:
„Piszę, aby zwrócić uwagę na problem związany z brakiem dopłat do kredytów klęskowych. Będąc klientem Banku Spółdzielczego w G., otrzymałem informację od osób tam pracujących, iż brak jest środków na dopłaty do kredytów
klęskowych (suszowych). Kredyt preferencyjny jest swojego rodzaju wielkim
udogodnieniem dla rolników, z którego w obecnej sytuacji nie mogą skorzystać,
a czekają na to i interesują się takim rozwiązaniem. Warte podkreślenia jest
to, że sam minister rolnictwa wymieniał różnego rodzaju formy wsparcia dla
rolników, takie jak np. odroczenie spłaty składki KRUS czy podatku rolnego,
a tym samym skorzystanie właśnie z kredytu preferencyjnego z dopłatą Skarbu
Państwa. Chciałbym nadmienić, że końcówka roku wiąże się dla wielu rolników
ze spłatą różnych zobowiązań, m.in. za zakup gruntów, maszyn, środków do
produkcji rolnej, dlatego podkreślam, że wyżej opisany problem wymaga natychmiastowej interwencji i podjęcia kroków w celu jego pozytywnego rozwiązania”.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także, o ile to
możliwe, za pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
oraz do prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Aleksandry Hadzik
Szanowni Państwo!
Zwrócił się do mnie mieszkaniec R., pan J.K., przedstawiając następujące
kwestie.
Po pierwsze, chodzi o różne sposoby naliczania emerytury rolnikom urodzonym przed 1949 r. i tym urodzonym po 1949 r. W obu przypadkach ci rolnicy
mają po 30 lat pracy. Obaj byli też przez ten sam krótki okres ubezpieczeni w ZUS.
Zdaniem pytającego, rolnik urodzony przed 1949 r. ma obliczaną emeryturę według specjalnego przelicznika, natomiast ten urodzony po 1949 r. otrzymuje za
czas ubezpieczenia w ZUS emeryturę wyliczoną według kapitału początkowego.
Czy znana jest państwu taka sytuacja i czy nie jest to niezgodne z konstytucyjną
zasadą równości wobec prawa?
Kwestia druga to praca w gospodarstwie rolnym przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Zdaniem pytającego, praca na roli przed ukończeniem
osiemnastego roku życia – nawet jeśli jest udokumentowana – nie jest wliczana do stażu pracy. Zainteresowany pyta: dlaczego? Proszę o odpowiedź na
to pytanie.
Po trzecie, do 1990 r. składka rolniczego ubezpieczenia społecznego – zdaniem pytającego – była obliczana od liczby posiadanych przez niego hektarów,
a przyszłą emeryturę obliczano od wartości sprzedaży jego produktów w tzw.
książeczce sprzedaży produktów rolnych. Tymczasem – zdaniem pytającego
– ci, którzy nie byli rolnikami, mieli obliczany kapitał początkowy, natomiast
ubezpieczeni w KRUS nie. Zadający to pytanie także zwraca uwagę na kwestię
konstytucyjności tego zapisu.
Po czwarte, podobna kwestia dotyczy studentów studiów dziennych do
2000 r., którym okres pracy podczas studiów wlicza się do kapitału początkowego pod warunkiem, że po roku 2000 podjęli pracę i byli ubezpieczeni w ZUS,
natomiast będący w analogicznej sytuacji klienci KRUS nie są – zdaniem pytającego – objęci tą zasadą.
Pytanie piąte kieruję wyłącznie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Chodzi
o kwestię dzierżawy ziemi pod urządzenia fotowoltaiczne. Jeśli rolnik dzierżawi ziemię innemu rolnikowi, to wszelkie opłaty na rzecz gminy wystawiane są
na dzierżawcę, natomiast jeśli rolnik wydzierżawi ziemię pod urządzenia fotowoltaiczne, to opłaty na rzecz gminy przychodzą na właściciela ziemi, a nie
na prowadzącego działalność fotowoltaiczną. Pytający zwraca uwagę na to, że
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w ten sposób może się okazać, iż rolnik może być obciążony taką opłatą również
wtedy, gdy ta działalność nie będzie prowadzona.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi, a także – o ile to
możliwe – pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie otrzymuję sygnały od rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę o tym, że będące w trakcie procesu wnioskowania o refundację leki Orkambi i Kalydeco otrzymały negatywne rekomendacje prezesa
AOTMiT, co może w efekcie doprowadzić do wydania negatywnej decyzji
refundacyjnej.
Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis, CF) jest rzadką, wielonarządową, przewlekłą i śmiertelną chorobą genetyczną. Jest to choroba postępująca i nieuleczalna, o ciężkim przebiegu, która stopniowo wyniszcza organy wewnętrzne, przede
wszystkim płuca i układ trawienny. W sposób istotny skraca życie chorych. Nie
wpływa znacząco na wygląd chorych, którzy sprawiają wrażenie zdrowych,
a w rzeczywistości codziennie walczą o życie. Przyczyną choroby są mutacje
genu kodującego białko błonowe CFTR, zaburzające czynność błony śluzowej
nabłonka dróg oddechowych, przewodów trzustkowych, dróg żółciowych, jelit, nasieniowodów i gruczołów potowych. Mukowiscydozę zalicza się do kategorii chorób rzadkich – szacuje się, że w Polsce żyje blisko 2400 chorych na
mukowiscydozę.
Mukowiscydoza jest chorobą wieloukładową. W klasycznej (pełnoobjawowej) postaci manifestuje się przede wszystkim przewlekłą chorobą oskrzelowo-płucną, zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki oraz podwyższonym
stężeniem chlorków w pocie.
O długości i jakości życia chorych na mukowiscydozę decydują przede
wszystkim zmiany w układzie oddechowym i dynamika ich rozwoju. Zalegający
w oskrzelach gęsty, trudny do usunięcia śluz służy za pożywkę dla bakterii,
przede wszystkim dla Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej).
Zakażenie tym patogenem dotyczy około 60% populacji chorych, w tym ponad
80% chorych dorosłych. W wyniku przewlekłego zakażenia bakteryjnego dochodzi do postępującego uszkodzenia płuc i niewydolności oddechowej, a w efekcie
do przedwczesnej śmierci lub konieczności przeszczepu płuc. Oprócz postępującej choroby oskrzelowo-płucnej u chorych na mukowiscydozę występują różnorodne powikłania, m.in.: cukrzyca, nawracające zapalenie trzustki, marskość
wątroby, żylaki przełyku, przewlekle zapalenie zatok przynosowych, polipy nosa.
Część pacjentów zachowuje wydolność trzustki, jednak większość populacji zmaga się z biegunkami tłuszczowymi oraz niedożywieniem, i musi na stałe przyjmować – jako substytucję – enzymy trzustkowe. U znacznej części chorych,
mimo stosowania prawidłowej diety i suplementacji enzymatycznej, występuje
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niedożywienie, które wymaga interwencji dietetycznej – odżywek wysokokalorycznych, a u osób ze skrajnym niedożywieniem – żywienia dojelitowego.
W pełnoobjawowej postaci mukowiscydozy choroba oskrzelowo-płucna i problemy z odżywianiem tworzą swoiste błędne koło – niedożywiony organizm
narażony jest na osłabienie i zakażenia, przewlekły proces zapalny prowadzi
do postępującego uszkodzenia ścian drzewa oskrzelowego i miąższu płucnego,
czego konsekwencją jest postępująca niewydolność oddechowa. Szacuje się, że
blisko 5% chorych cierpi na niewydolność oddechową wymagającą stosowania
tlenoterapii domowej, a część wymaga nieinwazyjnej wentylacji oraz przeszczepienia płuc.
Miarą skuteczności opieki nad chorymi na mukowiscydozę jest długość życia chorych, która w Polsce odbiega od wartości notowanych w krajach wysokorozwiniętych. Odzwierciedleniem tego jest mediana wieku w momencie zgonu
chorych na mukowiscydozę, która w Polsce wynosi 24 lata i jest o 10–15 lat niższa
niż w krajach z dobrze zorganizowanym systemem opieki i lepszym dostępem
do leków, jak np. w Kanadzie, gdzie mediana wieku w momencie zgonu to blisko
39 lat. Podobnie jest jeśli chodzi o różnicę między odsetkiem osób dożywających
wieku dorosłego w naszym kraju a tą samą wielkością w krajach wysokorozwiniętych, jest ona w dalszym ciągu znaczna – w Polsce odsetek chorych dorosłych
to ok. 34%, w Kanadzie zaś 59%.
Jak wskazują chorzy i rodzice dzieci chorych na mukowiscydozę, choroba
ich dzieci wpływa nie tylko na pogorszenie jakości życia podopiecznych, lecz
także całych rodzin. Problemem są uporczywe objawy choroby, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie chorego, są one przyczyną częstych wizyt
w szpitalach i konieczności zażywania wielu leków. Ponadto prowadzą do wycofania społecznego chorych, którzy nie mogą normalnie uczęszczać do szkoły
czy czynnie uczestniczyć w życiu towarzyskim. Chorzy i ich opiekunowie żyją
w ciągłym lęku, obawiają się pogorszenia stanu zdrowia, co może zakończyć
się zgonem. Warto również podkreślić, iż mukowiscydoza stanowi istotne obciążenie finansowe. Opiekunowie nierzadko zmuszeni są do nieustannej opieki
nad chorym, co uniemożliwia im podjęcie albo utrzymanie pracy zawodowej,
a koszty zakupu leków wynoszące kilkaset do kilku tysięcy złotych miesięcznie
uniemożliwiają wielu osobom optymalne leczenie.
Chorzy w Polsce nie mają obecnie dostępu do terapii oddziałującej na przyczynę mukowiscydozy. Dostępne są jedynie opcje terapeutyczne mające na celu
łagodzenie objawów choroby. W związku z tym u chorych z mukowiscydozą
w Polsce istnieje wysoce niezaspokojone medyczne zapotrzebowanie na nowe,
skuteczne terapie, takie jak modulatory CFTR, które wpływają na przyczynę
choroby.
W Europie dostępne są 3 leki przyczynowe, czyli takie, które wpływają na
przyczynę mukowiscydozy – aktywność białka CFTR. Mowa tutaj o lekach:
Orkambi, Kalydeco i, najnowszym, Symkevi. Leki działają na mechanizmy związane z transportem jonów chloru w komórkach, czyli nie korygują wady genetycznej, ale doprowadzają do poprawy mechanizmu odpowiadającego za objawy
choroby na poziomie komórkowym. Wprawdzie leki te nie doprowadzają do
całkowitego wyzdrowienia, ale są bardzo skuteczne w poprawie funkcjonowania kluczowych narządów, które wyniszczane są przez mukowiscydozę. Przede
wszystkim w wyniku leczenia poprawia się funkcjonowanie płuc i trzustki, spada stężenie chlorków w pocie. W badaniach klinicznych u chorych przyjmujących Kalydeco wydolność płuc poprawiła się o 10–12% – to bardzo dużo, bo dla
porównania żaden lek objawowy nie doprowadził dotychczas do funkcjonowania
płuc lub przynajmniej do zahamowania procesu ich niszczenia.
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W USA do sprzedaży dopuszczono w ostatnim czasie kolejny, czwarty lek
przyczynowy pn. Trikafta. Prawdopodobnie z końcem tego roku będzie on dopuszczony przez EMA do sprzedaży w Unii Europejskiej i w Polsce.
Niestety leki przyczynowe, które są obecnie w sprzedaży, są stosunkowo drogie, a tym samym niedostępne – z przyczyn finansowych – dla polskich chorych.
Jednakże zgodnie z procedurą refundacyjną ich producent może przystąpić do
negocjacji i zaproponować niższe ceny oraz odpowiednie instrumenty dzielenia
ryzyka, które pozwolą na udostępnienie w/w leków w kraju o niższym PKB niż
USA czy kraje Europy Zachodniej.
Środowisko osób dotkniętych mukowiscydozą wyraża żal do ministra zdrowia,
rządu RP, a także osób odpowiedzialnych za sprawy refundacyjne i za decyzje, które przyczyniają się do braku refundacji leków nowej generacji. Dla rodzin chorych
oraz chorych niezrozumiała jest sytuacja, w której wiele krajów w Europie, w tym
kraje Europy Środkowo-Wschodniej, refunduje swoim chorym nowoczesne leki na
mukowiscydozę, a Polska nadal nie refunduje żadnego z 3 dostępnych w/w leków.
Po negatywnej decyzji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji w sprawie refundacji leku pn. Kalydeco dla kilku pacjentów kwalifikujących się do leczenia tym preparatem środowisko lekarzy i pacjentów wystosowało oficjalne stanowisko w tej sprawie, które zostało przesłane do ministra
zdrowia. Decyzja prezesa AOTMiT była dodatkowo o tyle niezrozumiała, że kilka dni
wcześniej Rada Przejrzystości przy AOTMiT pozytywnie zaopiniowała refundację.
Dla rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę oraz dorosłych chorych oburzające jest to, że zupełnie innego zdania są podobne instytucje w innych krajach, także tych europejskich.
Należy wskazać, że lek Kalydeco jest obecnie finansowany ze środków publicznych w 26 krajach na świecie, w tym refundowany w 21 krajach (Australii,
Anglii, Szkocji, Irlandii, Walii, Irlandii Północnej, Danii, Niemczech, Austrii,
Szwajcarii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Niderlandach, Luksemburgu,
Izraelu, Słowenii, Czechach, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych), a w 5 krajach
(Rumunii, Węgrzech, Szwecji, Portugalii, Norwegii) jest finansowany ze środków publicznych i dostępny dla pacjentów w ramach innych metod finansowania. Przed podjęciem decyzji o finansowaniu terapii ze środków publicznych
w wielu innych krajach Unii Europejskiej lek Kalydeco otrzymał rekomendację
pozytywną lub pozytywną warunkową. Przykładowo pozytywne rekomendacje wydały agencje: HAS (Francja), G-BA (Niemcy) czy AWMSG (Walia). W rekomendacjach zagranicznych agencji HTA łącznie 11 z 15 rekomendacji było
pozytywnych lub pozytywnych warunkowo.
Jeśli chodzi o lek Orkambi, to jest on obecnie finansowany ze środków publicznych w 23 krajach na świecie, w tym refundowany w 14 krajach (Australii,
Anglii, Szkocji, Irlandii, Szwecji, Danii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Hiszpanii,
Niderlandach, Luksemburgu, Izraelu i Stanach Zjednoczonych), a w 9 krajach
(Rumunii, Węgrzech, Walii, Irlandii Północnej, Szwajcarii, Czechach, Portugalii,
Francji, Norwegii) jest finansowany ze środków publicznych i dostępny dla pacjentów w ramach innych metod finansowania.
Zdaniem zgłaszających przedmiotowy problem, kryteria oceny leków
w Polsce są niedostosowane do terapii pacjentów z chorobami rzadkimi.
Problemem jest kryterium efektywności kosztowej. Leki w opinii oceniających
są zbyt drogie. Jednak należy mieć na względzie to, że producenci ponoszą gigantyczne koszty odkrycia, przebadania i wprowadzenia na rynek leków dla
pacjentów z chorobami rzadkimi.
Rodzice i organizacje pacjenckie od wielu lat komunikują Ministerstwu
Zdrowia, że możliwości standardowego leczenia podtrzymującego i profilaktyki
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mukowiscydozy w Polsce są znacznie ograniczone. Z powodu braku refundacji
lub ograniczonej refundacji antybiotyków (w tym szczególnie ograniczonej dostępności do preparatów z tobramycyną), niskoskoncentrowanych enzymów
trzustkowych, soli hipertonicznej, preparatów witaminowych i innych produktów wspomagających leczenie znacząca część kosztów terapii wciąż obciąża chorych i ich rodziny. Z obliczeń Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
wynika, że miesięczny koszt leczenia chorego, jaki ponoszą rodziny, wynosi od
kilkuset do kilku tysięcy złotych. W przypadku ciężkich zaostrzeń choroby wydatki przekraczają możliwości budżetu domowego – koszty to kilkanaście tysięcy
złotych na miesiąc. Pomimo pomocy udzielanej chorym przez organizacje pozarządowe wiele rodzin w Polsce nie stać na zakup wszystkich koniecznych preparatów, przez co chorzy mają gorsze niż ich rówieśnicy w Europie Zachodniej
szanse na prawidłowe leczenie, a co za tym idzie żyją krócej.
Zapewnienie chorym dostępu do leków, odżywek i suplementów diety, które stosowane są rutynowo w innych krajach Unii Europejskiej, wymagałoby
w Polsce objęcia w/w leków całkowitą refundacją.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy prawdą jest, że w związku ze zmianami na liście leków refundowanych
nadal na liście refundowanych leków nie będzie takich leków, jak: Orkambi,
Kalydeco?
2. Czy planowane są obecnie zmiany na liście leków refundowanych i czy te
plany obejmują przyjęcie do grupy leków refundowanych leków działających
przyczynowo na mukowiscydozę, w tym: Orkambi, Kalydeco? Kiedy taka
zmiana jest planowana?
3. Czy w trakcie prac konsultacyjnych lub w toku prac na listą leków refundowanych przedmiotem prac w sprawie nowej listy leków refundowanych,
w szczególności w zakresie leków dot. mukowiscydozy, w tym leków pn.
Orkambi, Kalydeco, brano pod uwagę to, że w wielu krajach na świecie leki
te są już refundowane?
4. Czy rząd RP, Ministerstwo Zdrowia albo inne instytucje pracują nad znowelizowaniem kryteriów, na podstawie których opiniowane są leki do ich
umieszczenia na liście leków refundowanych, a jeśli tak, to na jakim etapie
są te prace i ewentualnie kiedy te kryteria ulegną zmianie?
W związku z powyższym jednocześnie pragnę przedstawić Panu Ministrowi
postulaty w imieniu rodziców dzieci chorych oraz dorosłych chorych na
mukowiscydozę.
A) Zmiana treści listy leków refundowanych w zakresie leków na mukowiscydozę, w tym poprzez umieszczenie na tej liście leków: Orkambi, Kalydeco.
B) Podjęcie decyzji oraz działań, celem których będą systemowe zmiany w opiece
medycznej względem chorych na mukowiscydozę, m.in. polegające na kompleksowej, koordynowanej opiece medycznej w ośrodkach leczenia mukowiscydozy, domowej opiece rehabilitacyjnej, opiece społecznej.
C) Przyjęcie zasady, zgodnie z którą wszystkie leki, sprzęt rehabilitacyjny (np.
inhalatory, nebulizatory, koncentratory tlenu, urządzenia do rehabilitacji
oddechowej typu flutter, accapela, system PEP), odżywki i inne środki medyczne dla chorych na mukowiscydozę będą dla nich praktycznie bezpłatne.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to
możliwe – pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich
Adama Bodnara
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwrócił się do mnie pan mecenas J.N., reprezentujący
mieszkańca mojego okręgu wyborczego, pana P.S., i przedstawił mi następującą sprawę.
„Szanowny Panie Senatorze!
Nawiązując do Pańskiego spotkania z Panem P.S. z dnia 5 listopada b.r. i dokonanych ustaleń, pragnę przypomnieć, na czym polega problem, z którym boryka się Pan P.S.
1. Zgodnie z prośbą Pana S. pragnę przypomnieć, że wykonywał on przez
niemal 30 lat działalność gospodarczą, nie dając powodu do wyciągania sankcji
karnych za naruszenie przepisów prawa.
Pan S. prowadził działalność polegającą na odpłatnym transporcie drogowym
na podstawie licencji wydanej 15 lat temu. W związku ze zbliżającym się upływem terminu ważności licencji Pan S. złożył wniosek o wydanie nowej licencji.
W okresie po złożeniu wniosku minął termin ważności starej licencji i faktycznie Pan S. wykonywał transport drogowy i wtedy doszło do kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Policji; okazało się, że okazana licencja straciła
ważność kilka dni wcześniej. Z tego też powodu wojewódzka inspekcja transportu drogowego wydała decyzję o wymierzeniu grzywny w kwocie 12 000 zł.
Przyznać należy, że Pan S. nie odwoływał się od decyzji, ubiegał się za to o ulgę
w spłacie grzywny. Decyzja była odmowna. Pan S., przy mojej pomocy, napisał odwołanie, wskazując m.in., że przyznanie ulgi w spłacie grzywny (polegające na częściowym umorzeniu albo rozłożeniu płatności na raty) złagodzi rygoryzm grzywny.
Niestety, Główny Inspektor Transportu Drogowego stanął stanowczo na
straży dyscypliny finansów publicznych i utrzymał decyzję w mocy.
Mamy jeszcze 20 dni na złożenie skargi do sądu administracyjnego.
2. W załączeniu przesyłam skany z odnośnymi decyzjami. Pozwolę sobie
także przesłać skan ze skargą do sądu administracyjnego, co może być przydatne, gdyby Pan Senator był w kontakcie z Panem Bodnarem – Rzecznikiem
Praw Obywatelskich”.
Załączam stosowne dokumenty w tej sprawie.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to
możliwe – pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara
oraz do głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka
Szanowni Panowie!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się panowie F.S. i H.A., którzy
przedstawili mi swoją sprawę zalegania przez pracodawcę z należnym wynagrodzeniem. Dowodem w ich sprawie był także protokół z kontroli Inspekcji
Pracy przeprowadzonej u pracodawcy, z którego wynika, że ich roszczenia są
uzasadnione.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także, o ile to
możliwe, za pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senator Beatę Małecką-Liberę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
W imieniu rodziców dzieci chorych na aHUS i dorosłych pacjentów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Chorych na Atypowy Zespół HemolitycznoMocznicowy, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska
w poniższej sprawie.
„Jedyny na świecie, sierocy lek na aHUS nie znalazł się w opublikowanym
projekcie obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Jest przewidziany
wyłącznie w leczeniu innej choroby – nocnej napadowej hemoglobinuri (PNH).
To znaczy, że chorzy na aHUS będą pozbawieni jakiegokolwiek leczenia! Jako
rodzice dzieci chorych na aHUS jesteśmy przerażeni tą sytuacją. Brak leczenia
Solirisem to odebranie szansy na zdrowie, a w wielu przypadkach na życie naszych dzieci.
Leczenie chorych na aHUS Solirisem finansują prawie wszystkie kraje,
w tym kraje o znacznie niższym niż polski PKB. Polska finansuje je od stycznia 2018 r. (byliśmy jednym z ostatnich krajów Europy, który zapewnił leczenie
chorym na aHUS). Obecnie Soliris ratuje życie kilkudziesięciu osobom w Polsce,
w tym w większości dzieciom. Bez kontynuacji leczenia Solirisem część pacjentów, w tym dzieci, umrze, a wszyscy stracą zdrowie, wykonane już u części chorych przeszczepy nerek zostaną zmarnowane – doświadczenia pokazują, że bez
leczenia Solirisem prawie 100% pacjentów traci przeszczepiony narząd. Osoby
szykowane do przeszczepów będą skreślone z list oczekujących.
Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy jest rzadką chorobą, przebiegającą w rzutach, w których u chorych występuje ostra niewydolność nerek, mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia. Każdy rzut
niszczy nerki chorego i stanowi zagrożenie życia. U wszystkich chorych z czasem
rozwija się przewlekła niewydolność nerek – bywa, że już po pierwszym rzucie
chory musi być stale dializowany. aHUS może również powodować uszkodzenia innych narządów. Rokowania w tej chorobie były zawsze fatalne, aż do momentu wynalezienia leku Soliris. Chorzy spędzali życie w szpitalu, w cierpieniu
skazani na powolną degradację organizmu i w końcu na przedwczesną śmierć.
W tak ciężkich chorobach leczenie najczęściej tylko nieco spowalnia proces
i trochę podnosi jakość życia. Ale stosowany od kilku lat Soliris jest wyjątkiem,
lekiem niezwykle skutecznym, który umożliwia chorym powrót do normalnego
życia, całkowicie zatrzymując wszystkie niepożądane procesy. Dzięki niemu od
2018 r. nasze dzieci wiodły zupełnie normalne życie: chodziły do szkół, uprawiały
2. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 grudnia 2019 r.

196
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 2. posiedzenia Senatu

sporty, mogły zapomnieć o swojej chorobie, były bezpieczne, nie spędzały już życia na szpitalnych oddziałach. Rodzice małych pacjentów mogli wrócić do pracy.
Wprowadzenie leku pozwoliło rodzinom, w których chorowały osoby dorosłe
(często matki, bo aHUS często ujawnia się w trakcie ciąży) odzyskać normalne
życie – wrócić do pracy, być w domach ze swoimi dziećmi, przestać się bać”.
W związku z powyższym chcę dopytać Pana Ministra, jakie są przesłanki
usunięcia tego leku z listy leków refundowanych. Być może zaszła oczywista
pomyłka. Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Zdrowia z dumą przedstawiało
w mediach rozpoczęcie leczenia Solirisem jako sukces rządu. Skąd więc ta zmiana? Zapytanie kieruję w imieniu rodziców chorych dzieci.
Beata Małecka-Libera
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Oświadczenie złożone
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
Szanowny Panie Premierze!
Zarząd Województwa Śląskiego zainicjował przekształcenie Regionalnego
Instytutu Kultury w Katowicach w Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha
Korfantego. Inicjatywa została przekazana do Sejmiku Województwa Śląskiego,
który podjął uchwałę w tej sprawie na sesji w dniu 16 grudnia 2019 r.
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach powstał w 2016 roku w wyniku połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach oraz Śląskiego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Prowadzi badania sektora kultury, oferuje wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów kulturalnych, a także
pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną. Świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Oprócz szkoleń, kursów, warsztatów i projektów Regionalny
Instytut Kultury organizuje wydarzenia edukacyjne, artystyczne oraz angażuje
się w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego w liczne przeglądy,
festiwale, konkursy i inne wydarzenia artystyczne i edukacyjne odbywające się
na terenie województwa śląskiego.
W 2019 r. RIK był operatorem programu Narodowego Centrum Kultury
„Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” w województwie śląskim. To dzięki niemu
udało się zrealizować 14 projektów w zakresie edukacji kulturowej, rozdysponowując 75 tysięcy zł. W ramach jednego z nich („Fotoprojektor”) uczniowie
Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych zyskali możliwość zorganizowania własnej wystawy, a projekt „Tropiciele śląskich tradycji” połączył edukację i działania artystyczne, aby zapoznać dzieci ze śląskimi tradycjami. Poprzez realizację
projektu „Tak wiele potrafimy – pomysłowe niteczki i podróże w czasie” 16
uczniów i 4 rodziców zapoznało się z historią tkactwa, procesem tkania bransoletek na krośnie oraz nauczyło się podstawowych kroków jednego z regionalnych tańców. W ramach „Bardzo Młodej Kultury” zrealizowano ponadto
takie projekty jak: „EkoKulturalni”, „Wykuć z niepamięci”, „Anna Frank – losy
dzieci w czasie zagłady”, „Masne krzesła”, „Cieszyńskie spotkania z kulturą”,
„Obecności nieusprawiedliwione”, „W poszukiwaniu świadka historii”, „Wi(y)
ry kultury”, „Fajne/Niefajne”, „Ulice i kwartały – poznaj, poczuj, projektuj” oraz
„Teatr forum w szkole”.
W ramach obchodów stulecia powstań śląskich 16 grudnia br. RIK zorganizuje zaś lekcję pokazową, której celem będzie przybliżenie historii/postaci kobiet żyjących i działających na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. We
współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska w maju br. RIK zorganizował konferencję „GLAM – dziedzictwo w sieci”, której celem było przedstawienie
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instytucjom kultury możliwości i korzyści, jakie daje udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów na wolnych licencjach, a tym samym zachęcenie instytucji
kultury do włączenia się w projekty GLAM. Prowadzi również projekt „MobiDIG
Mobilne Centrum Digitalizacji”, dofinansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, którego
założeniem jest nieodpłatnie wspieranie w digitalizacji i udostępnianie, przekazywanie do domeny publicznej zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego.
W poprzednich latach swojej działalności Regionalny Instytut Kultury realizował między innymi takie projekty, jak „Mapa obrzędowa Górnego Śląska” (prowadząc badania i prace dokumentacyjne dotyczące obrzędowości dorocznych),
„Ślady ognia” (prowadząc działania dokumentacyjne związane z problematyką hutniczą na Górnym Śląsku) oraz „Czarna pamięć” (dokumentując miejsca
związane ze śląskim górnictwem). Prowadzi również działalność wydawniczą,
wydając kwartalnik „Fabryka Silesia”, poświęcony zagadnieniom kultury na
Górnym Śląsku, a w ramach festiwalu ślonskij godki w 2018 r., w celu jej popularyzacji wśród młodszego pokolenia, zorganizował konkurs na bajkę po śląsku.
Działania podjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego można odczytać jako
próbę wstrzymania rozwoju tradycji Śląska oraz jego różnorodności. Takie działania są bardzo niepokojące. Są również zaskakujące, ponieważ członkowie obecnej koalicji rządzącej w województwie w swoich programach wyborczych mówili
o stworzeniu Instytutu Śląskiej Mowy i Kultury oraz Rady Języka Śląskiego.
W związku z tym chciałabym zapytać Pana Ministra, czy wesprze starania
o stworzenie wymienionych instytucji rozwijających język i kulturę śląską. Czy
zapewni – a jeśli tak, to w jaki sposób – dalszy rozwój kultury i tradycji śląskich?
Kultura śląska jest ważną częścią naszej tożsamości. Język, tradycja i zwyczaje są wzbogaceniem wspólnego dziedzictwa. Liczę na to, że Pan Minister
zwróci na to uwagę i swoimi działaniami będzie wspierał różnorodność, w ten
sposób ograniczając negatywne skutki nieprzemyślanych działań Zarządu
Województwa Śląskiego.
Gabriela Morawska-Stanecka
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 2. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
Marka Gróbarczyka
Rybacy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych publicznie informują o złym stanie ryb odławianych w Zatoce Puckiej. Jako jedną z możliwych przyczyn tego niepokojącego zjawiska podają zanieczyszczenie zatoki. Jednocześnie
ilość poławianych ryb ulega znacznemu zmniejszeniu. Budzi to uzasadnione
obawy wśród rybaków oraz lokalnej społeczności. W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Czy stan środowiska Zatoki Puckiej jest stale monitorowany?
2. Czy przeprowadzane są kompleksowe i zaawansowane naukowe badania dotyczące zanieczyszczeń i innych odpadów w Zatoce Puckiej oraz ich wpływu
na zasoby i żywotność ryb? Jeśli tak, to jaki podmiot jest odpowiedzialny za
ich wykonanie oraz na kiedy planowane jest zakończenie prac badawczych
oraz upublicznienie wyników i raportu z badań?
3. Czy planowane jest podjęcie profesjonalnych działań mających na celu poprawę jakości stanu środowiskowego Zatoki Puckiej oraz zwiększenie populacji
ryb? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jeśli nie, to z jakich powodów?
4. Czy monitorowany jest stan toksykologiczny poławianych ryb i czy może on
zagrażać zdrowiu?
5. Jakie działania dotychczas podjęło ministerstwo oraz jakie działania planuje
podjąć w zakresie wsparcia rybaków oraz poprawy jakości środowiskowej
Zatoki Puckiej i odławianych ryb?
Z poważaniem
Sławomir Rybicki
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