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Porządek obrad
9. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

1.  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację progra-
mów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

2. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

3. Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Ka-
tyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia.

4. Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP od natychmiasto-
wego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i 
egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – minister – członek Rady Ministrów  
  Łukasz Schreiber 
 – podsekretarz stanu  
  Jarosław Wenderlich

Ministerstwo Cyfryzacji  –  podsekretarz stanu Wanda Buk

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu  
  Tomasz Robaczyński

Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej  – minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed

Ministerstwo Rozwoju  – podsekretarz stanu Marek Niedużak

Ministerstwo Sprawiedliwości – podsekretarz stanu Anna Dalkowska

Ministerstwo Zdrowia  – sekretarz stanu Waldemar Kraska
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w głosowaniach są możliwe z miejsc, które pań-
stwo zajmują.

Proszę, aby aplikacji w iPadzie nie uruchamiać 
na terenie Senatu. To jest bardzo ważne. I dlate-
go pytam: czy wszyscy państwo znajdujący się 
w salach posiedzeń, plenarnej oraz nr 217, mają 
wyłączone aplikacje do zdalnego udziału w po-
siedzeniu? Jeśli nie, to bardzo proszę to uczynić.

Z kolei państwa senatorów biorących udział 
w posiedzeniu w sposób zdalny bardzo proszę 
o upewnienie się, czy państwa iPady są podłą-
czone do zasilania, a kamery w nich włączone. 
Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPa-
da i obiektywu kamery, aby byli państwo widocz-
ni podczas połączenia, ponieważ dzięki temu, jak 
to wczoraj przerabialiśmy, będziemy mogli wza-
jemnie się widzieć, a nie tylko słyszeć. Możecie 
państwo zapisywać się do pytań i do głosu w dys-
kusji poprzez czat w aplikacji, który obsługują 
sekretarze elektroniczni posiedzenia, siedzący 
poniżej mnie przy kilku konsolach. Będę infor-
mowany o kolejności zgłaszania.

Wnioski o charakterze legislacyjnym, prze-
mówienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy 
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na adres przesłany państwu uprzednio przez 
Kancelarię Senatu.

Do państwa dyspozycji pozostaje także spe-
cjalny numer telefonu. Pod tym numerem może-
cie państwo dokonać konsultacji treści wniosków 
o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń proble-
mów technicznych.

Prosimy samodzielnie nie włączać mikrofo-
nów. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po 
udzieleniu go przez marszałka Senatu oraz po 
uruchomieniu mikrofonu przez informatyka 
Kancelarii Senatu.

Informuję także, że za 15 minut zablokuje-
my możliwość przyłączania się do posiedzenia. 
Jeżeli ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołą-
czyć do posiedzenia przed zablokowaniem sesji 

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 17)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz  
Grodzki oraz wicemarszałkowie Gabriela Moraw
skaStanecka i Michał Kamiński)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Otwieram dziewiąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał  
kowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 
senatora Ryszarda Świlskiego, który jest obok 
mnie, oraz panią senator Agnieszkę Kołacz-
Leszczyńską. Listę mówców w sali posiedzeń 
Senatu prowadzić będzie pan senator Ryszard 
Świlski, a w sali nr 217 – pani senator Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska.

Szanowni Państwo Senatorowie, przed przy-
stąpieniem do obrad chciałbym przekazać pań-
stwu kilka informacji praktycznych dotyczących 
tego posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii, po uzyskaniu 
akceptacji Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję 
o nadaniu temu posiedzeniu specjalnej formuły. 
Obrady będą toczyć się jednocześnie w sposób tra-
dycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozu-
miewania się na odległość.

Państwa senatorów zgromadzonych w sali 
posiedzeń oraz w sali nr 217 proszę o zapisywa-
nie się do pytań i do głosu w dyskusji u senato-
rów sekretarzy tak jak zwykle. Przypominam, 
że w sali posiedzeń jest to pan senator Ryszard 
Świlski, a w sali nr 217 – pani senator Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska. Senatorom sekretarzom 
proszę również przekazywać wnioski o charak-
terze legislacyjnym i przemówienia w dyskusji 
oraz oświadczenia.

Proszę również o nieprzemieszczanie się mię-
dzy salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział 
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w aplikacji bądź ktoś z państwa straci połącze-
nie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 
uprzednio państwu przekazany.

Szanowni Państwo, proszę teraz o przystąpie-
nie do testowego głosowania, które ma na celu tyl-
ko i wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących 
udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym 
z aplikacji do zdalnego udziału w posiedze-
niu o konieczności wciśnięcia 2 przycisków 
„Submit” – pierwszy jest w prawym górnym 
rogu ekranu, a później pojawia się okienko gło-
sowania z pytaniem o potwierdzenie, czy rze-
czywiście oddajemy głos. 2 razy trzeba wcisnąć 
przycisk „Submit”, dopiero wtedy głos do nas 
dochodzi.

Ja widzę, że 2 osoby z głosujących zdalnie… 
w tej chwili jeszcze 1 osoba… O, teraz już wszyscy 
oddali głos. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Jeszcze ja mam problem…)
Ale do głosowania…
(Głos z sali: Bo teraz głosowania…)
(Głos z sali: Nie, jeszcze nie.)
Jeszcze nie zamknąłem głosowania.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie działa…)
Czyli karta pana senatora Kleiny będzie do 

wymiany, jak przyjdzie do…
(Głos z sali: Głosowania.)
…głosowań.
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 93 senatorów – i to jest informacja 
istotna, tyle osób jest i na salach, i w głosowaniu 
zdalnym – plus dziewięćdziesiąty czwarty, czyli 
pan senator Kleina. (Głosowanie nr 1)

Dziękuję za tę obecność. Ale tę kartę musimy 
wymienić, bo ona zwykle działała.

Panie i Panowie Senatorowie, 28 marca zmarł 
pan Andrzej Szczepański, senator III kadencji, 
zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej, 
członek Komisji Gospodarki Narodowej oraz 
Podkomisji do spraw Polityki Regionalnej.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy 
pamięci zmarłego.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczy-

nek racz mu dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wie-

kuista niechaj mu świeci.)

(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym.)

(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że 

Sejm na dziewiątym posiedzeniu w dniu 31 marca 
2020 r. przyjął część poprawek Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw i do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 
ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem 
i zwalczaniem COVID-19 oraz jedyną poprawkę 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie 
instytucji rozwoju.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
piątego posiedzenia stwierdzam, że protokół tego 
posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokół szóstego posiedze-
nia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest 
przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeżeli 
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego za-
strzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym 
posiedzeniu.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad 
został wyłożony na ławach senatorskich oraz wy-
słany za pomocą poczty elektronicznej.

Proponuję rozpatrzenie punktu pierwsze-
go oraz punktu drugiego projektu porządku ob-
rad, pomimo że sprawozdania komisji w tych 
sprawach zostały dostarczone w terminie póź-
niejszym niż przewidziany w  art.  34 ust.  2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę głosu sprze-
ciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedsta-
wioną propozycję.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? 
Nie widzę chętnych.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porzą-
dek obrad dziewiątego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, w przypad-
ku przygotowania przez Komisję Ustawodawczą 
sprawozdań do projektu uchwały upamiętniają-
cej ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej 
popełnienia oraz projektu uchwały wzywającej 
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Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia osta-
tecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasi-
sty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 
2019/2020 porządek obrad może zostać jutro uzu-
pełniony o drugie czytanie tych projektów.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o szczegól-
nych rozwiązaniach wspierających realizację pro-
gramów operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 98, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 98 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Zygmunta Frankiewicza, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

SenatOR SPRaWOzDaWCa 
zyGmunT Frankiewicz 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ustawa ma na celu zapewnienie realizacji 

i rozliczenia programów dofinansowanych w ra-
mach programów operacyjnych w warunkach 
kryzysu wywołanego pandemią oraz niwelowanie 
negatywnego wpływu na wdrażanie, realizację 
i rozliczanie programów operacyjnych. Ustawa 
będzie miała zastosowanie wyłącznie w związ-
ku z wystąpieniem w 2020 r. COVID-19. Przyjęte 
w ustawie rozwiązania mają umożliwić insty-
tucjom uczestniczącym w realizacji programów 
operacyjnych oraz beneficjentom tych progra-
mów podejmowanie działań w zmienionych oko-
licznościach wywołanych epidemią.

Ustawa w szczególności przewiduje wydanie, 
zmianę i zawieszenie wytycznych, możliwość 
zmiany określonych w ustawie kryteriów, wydłu-
żenie przewidzianych w ustawie wdrożeniowej 
terminów, możliwość zmian umów, wydłużenie 
procedury odwoławczej – zawiera wiele podob-
nych zapisów.

Ta ustawa jest oczekiwana przez podmioty 
zajmujące się dystrybucją i wydatkowaniem pie-
niędzy unijnych. Jak dowiedzieliśmy się od pani 
minister, była ona konsultowana z marszałkami 
województw i ich sugestie zostały uwzględnione 
w tej ustawie.

Zgłoszone na posiedzeniu połączonych komisji 
wnioski zarówno legislacyjne, jak i merytoryczne 

po przedyskutowaniu nie zostały przyjęte przez 
komisje. Połączone komisje w głosowaniu jedno-
myślnie przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Większość spraw została wyjaśniona, 
niektóre uznane za zbyt drobne, aby zgłaszać po-
prawki na sesji plenarnej, albo strony doszły do 
porozumienia.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chęt-
nych do zadawania pytań. Widzę zgłaszające-
go się pana senatora Jana Marię Jackowskiego. 
Doczytam tylko formułę…

Państwa senatorów znajdujących się w sali 
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania py-
tań do senator sekretarz, pani Agnieszki Kołacz-
Leszczyńskiej. Panią senator proszę o przesłanie 
tej listy do pana senatora Świlskiego.

Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą 
udział w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do 
zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji. 
Dostanę taką informację, jeżeli ktoś się zapisze. 
Proszę, abyście nie kierowali się państwo kolej-
nością zgłoszeń w aplikacji.

Informuję, że naprzemiennie będą dopusz-
czani do głosu – jeżeli będzie taka okoliczność 
– senatorowie obradujący w gmachu Senatu i se-
natorowie zdalnie uczestniczący w posiedzeniu. 
Sposób ten będzie stosowany także podczas zada-
wania pytań przedstawicielowi rządu i podczas 
dyskusji.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 
Ale zanim poprosimy o zabranie głosu przedsta-
wiciela rządu, pytanie zada pan senator Jan Maria 
Jackowski.

Bardzo proszę.

SenatOR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora spra - 

woz dawcy. 
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Jaka była opinia samorządowców, czy do ko-
misji napłynęły uwagi do tego projektu ze stro-
ny organizacji samorządowych i poszczególnych 
samorządów, czy nie? Czy były opinie negatyw-
ne w stosunku do projektu tej ustawy? Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

SenatOR 
zyGmunT Frankiewicz 

Od pani minister dowiedzieliśmy się, że pro-
jekt ustawy był konsultowany z marszałkami wo-
jewództw, oraz, tak jak powiedziałem, że wnioski 
zgłaszane przez marszałków zostały uwzględnio-
ne. Ja jako przewodniczący Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej uzy-
skałem opinię ZIT-ów, czyli Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, a dokładniej insty-
tucji pośredniczących w tych programach re-
gionalnych. Uzyskałem 2  zestawy wniosków 
o poprawki, przedstawiłem je tutaj… Prosiłem 
panią minister o ich rozważenie. Nie uznałem za 
stosowne ich zgłaszania, pomimo nieuwzględnie-
nia przez stronę rządową tych wniosków, gdyż 
były one stosunkowo mało istotne, tzn. nie zmie-
niłyby obrazu tej ustawy. Opinie na temat ustawy 
były pozytywne. Co więcej, zależało wszystkim na 
czasie, gdyż ta ustawa jest wybitnie oczekiwana 
przez instytucje realizujące programy operacyj-
ne. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Ani na czacie, ani w obu salach nie ma więcej 

pytań do sprawozdawcy.
Informuję, że projekt ustawy został wniesiony 

przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważnio-
ny minister funduszy i polityki regionalnej.

Witam panią minister Małgorzatę Jarosińską-
Jedynak z tegoż ministerstwa.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu?

(Minister Funduszy i  Polityki Regionalnej 
Małgorzata JarosińskaJedynak: Z miejsca?)

Tylko z miejsca, Pani Minister. Tam jest mi-
krofonik. Wszystko działa.

Przypomnę jeszcze, że to historyczne z punk-
tu widzenia sposobu obradowania posiedzenie 
od jutra nabierze jeszcze jednego wymiaru hi-
storycznego, gdyż dziś noszenie maski w miej-
scu publicznym jest jeszcze nieobligatoryjne, 
a od jutra rana, jak przypominam, będzie ob-
ligatoryjne. I bardzo proszę dostosować się do 
tych zaleceń. Przy czym nie musi to być maska, 
może to być inny rodzaj materiału zakrywają-
cego nos i usta, zgodnie z wytycznymi pana mi-
nistra zdrowia.

Bardzo proszę, Pani Minister.
(Głos z sali: Bliżej mikrofonu.)

MInISteR FUnDUSzy  
I POlItykI RegIOnalnej 
małGorzaTa Jarosińsk a-Jedynak 

Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja przede wszystkim chciałabym poprosić 

o przyjęcie przedmiotowej ustawy ze względu 
na to, iż jest ona, tak jak wspomniał pan senator, 
bardzo oczekiwana przez instytucje wdrażające 
fundusze europejskie, jak również beneficjen-
tów tych projektów, którzy znaleźli się, nie ze 
swej winy, w trudnych sytuacjach, kiedy pro-
jekty trzeba zrealizować. Ustawa pozwala na 
wprowadzenie takich regulacji, za które w przy-
padku nieosiągnięcia celu projektu beneficjent 
nie będzie ponosił odpowiedzialności, nie będzie 
ponosił odpowiedzialności finansowej. Dzięki za-
stosowaniu tych rozwiązań, które zostały zapro-
ponowane w projekcie ustawy, będziemy mogli 
elastycznie zareagować, w zależności od wystę-
pującej sytuacji, i zastosować odpowiednie roz-
wiązania legislacyjne. I w związku z tym bardzo 
państwa proszę o przyjęcie przedmiotowej usta-
wy. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
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przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Ponownie pan senator Jan Maria Jackowski.
(Sygnał telefonu komórkowego)
(Senator Jan Maria Jackowski: Mogę już, Panie 

Marszałku?)
Bardzo proszę.
Proszę o wyłączenie i wyciszenie telefonów 

komórkowych.
(Sygnał telefonu komórkowego)
Nie wiem, komu on tam tak pracuje…

SenatOR 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka…
(Sygnał telefonu komórkowego)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam do pani minister pytanie rozwijają-

ce to moje poprzednie pytanie, kierowane do 
pana senatora sprawozdawcy. Rozumiem, że ze 
wszystkimi marszałkami województw to było 
konsultowane i było niejako wspólne stanowisko 
w zakresie przedmiotowej ustawy.

Czy może występowały jakieś różnice zdań 
między poszczególnymi marszałkami? Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę, Pani Minister.

MInISteR FUnDUSzy  
I POlItykI RegIOnalnej 
małGorzaTa Jarosińsk a-Jedynak 

Dziękuję bardzo.
Tak, zostało to przedstawione… Projekt usta-

wy został wysłany w ramach przewodnictwa 
w konwencie do województwa podkarpackiego. 
Dostaliśmy zbiorowe zestawienie uwag przedsta-
wionych przez marszałków. Te uwagi wpływały 
do nas jeszcze dodatkowo, poza tymi zebranymi 
przez województwo podkarpackie.

(Rozmowy na sali)
Uwagi, które zostały złożone, zostały uwzględ-

nione w projektowanej ustawie, oczywiście nie 
wszystkie ze względu na to, że część była bez-
zasadna i nie było podstaw do wprowadzania 
zmian.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że zarówno w sali plenarnej, jak 

i w sali nr 217 oraz na czacie zdalnym nie ma wię-
cej pytań.

Otwieram dyskusję.
Pan senator Zdrojewski.

SenatOR 
BoGdan zdroJewski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie zabierałbym głosu, gdyby nie powtarza-

jąca się pewna nieścisłość związana ze źródłami 
pochodzenia środków z tego projektu. Otóż nie 
są to tylko środki Unii Europejskiej, państw Unii 
Europejskiej, ale są to także inne fundusze, w tym 
np. bardzo istotne fundusze norweskie. Według 
mojej oceny warto wymienić dla pewnej spra-
wiedliwości także te inne źródła finansowania 
różnych przedsięwzięć. Wiemy dobrze, że w tych 
zasobach finansowych, z których korzystamy, 
są środki Szwajcarii, Islandii i przede wszyst-
kim Norwegii. Chciałbym, aby to było zaproto-
kołowane i z tego powodu daję to uzupełnienie. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to 
wyjaśnienie.

Przypominam państwu senatorom, że istnie-
je możliwość przekazywania przemówień oraz 
wniosków o charakterze legislacyjnym sena-
torom sekretarzom, a w przypadku senatorów 
zdalnie biorących udział w posiedzeniu – możli-
wość przesyłania ich drogą elektroniczną na ad-
res wskazany w przekazanej państwu instrukcji.

Teraz w kolejności…
(Głos z sali: Nie, jeszcze: złożyli do protokołu.)
Aha, przepraszam bardzo.
Informuję, że lista mówców została wy - 

czerpana.
Dla porządku informuję, że pan Aleksander 

Szwed oraz pan senator Józef Łyczak złożyli swoje 
przemówienia do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Czy wszyscy państwo senatorowie, którzy 
mieli zamiar złożyć wnioski o charakterze legi-
slacyjnym, już to uczynili? Tak.

Zatem zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Proszę wybaczyć to nieco wolniejsze tempo, 
ale chcę mieć pewność, że panie i panowie sena-
torowie uczestniczący zdalnie w obradach będą 
mieli okazję uczestniczyć w nich na takich sa-
mych prawach jak my tutaj, na salach.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
drugiego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dla ułatwienia dodam, że używana jest rów-
nież nazwa COVID-19, ale chodzi o to samo.

Tekst ustaw y zawarty jest w  dr uku 
nr  101, a sprawozdanie komisji – w drukach 
nr 101 A i 101 D.

W pierwszej kolejności poproszę sprawozdaw-
cę Komisji Zdrowia, panią senator Beatę Małecką-
Liberę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatOR SPRaWOzDaWCa 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senato - 

rowie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Zdrowia o ustawie o szczególnych instru-
mentach wsparcia w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2, która została 
uchwalona przez Sejm dnia 9 kwietnia 2020 r

Marszałek Senatu dnia 13 kwietnia 2020 r. 
skierował tę ustawę do komisji i po rozpatrze-
niu ustawy na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, 
15 kwietnia, komisja informuje, że żaden z pod-
danych pod głosowanie wniosków nie uzyskał 
większości głosów.

W trakcie posiedzenia komisji odbyła się oczy-
wiście dyskusja nad rozwiązaniami zapropono-
wanymi w tymże projekcie dotyczącymi obszaru 
zdrowia. Cały projekt przedstawiany i procedo-
wany na posiedzeniu komisji, tak jak sam tytuł 
wskazuje, zawiera wiele instrumentów wsparcia. 
Jak się okazuje, te instrumenty i poprawki doty-
czą prawie 60 ustaw, co świadczy o olbrzymim 
zakresie różnych zmian proponowanych w tym 

projekcie przez Sejm. Oczywiście jasne się staje, 
że obszar zdrowia jest tutaj równie istotny, ponie-
waż mówiąc o wsparciu przedsiębiorców i mó-
wiąc o gospodarce, nie sposób pominąć obszaru 
zdrowia i zabezpieczenia czy też wsparcia nie tyl-
ko dla osób chorujących, lecz także dla pracowni-
ków medycznych.

Pragnę przypomnieć, że na posiedzeniu 
Komisji Zdrowia już kilkakrotnie rozpatrywali-
śmy problematykę zdrowia pod kątem możliwo-
ści wsparcia i za każdym razem podkreślamy, że 
na czoło wysuwają się 2 elementy. Tak naprawdę 
o tych paru sprawach mówimy od samego począt-
ku trwania epidemii, a więc o potrzebie środków 
finansowych, o potrzebie izolacji i testowania. 
Mimo że mija kilka tygodni, okazuje się – są oso-
by, które bardzo bacznie śledzą, w jaki sposób 
rząd podchodzi do tych tematów – że problemu 
wsparcia, jednoznacznego wsparcia w tymże za-
kresie ustawowo się nie rozwiązuje. W wyniku 
tego rodzi się chaos i brak regulacji.

Tak jak powiedziałam, do najważniejszych 
wyzwań, które przed nami stoją w trakcie epi-
demii, epidemii, która tak naprawdę jest do-
piero przed nami, o czym mówił pan minister 
Szumowski, bo mówił, że mamy się do niej przy-
gotować i że szczyt tej epidemii będzie dopiero 
mniej więcej za 2 tygodnie… W dalszym ciągu nie 
mamy całkowitego zabezpieczenia, jeżeli chodzi 
o testowanie personelu medycznego. Dlatego też 
w przedstawianych i dyskutowanych na posiedze-
niu Komisji Zdrowia projektach poprawek sku-
piliśmy się na tych najważniejszych kwestiach.

Chcę również podkreślić, że proponowane po-
prawki dotyczące testowania były przedmiotem 
obrad na poprzednich posiedzeniach komisji, ale 
na tym posiedzeniu komisji nieco zmieniliśmy po-
dejście do proponowanych rozwiązań, zawężając je 
do personelu, który w naszej ocenie bezwzględnie, 
obowiązkowo powinien być testowany. Są to pra-
cownicy medyczni, którzy są najbardziej narażeni 
na kontakt z pacjentami. Wiemy, że osoby mogą 
być nosicielami wirusa, choć nie wiedzą o tym, 
bo nie mają żadnych objawów. Ci pacjenci z inny-
mi chorobami też trafiają na szpitalne oddziały 
ratunkowe czy też izby przyjęć. Dlatego tak waż-
na jest ochrona pracowników medycznych i usta-
wiczne testowanie. Chodzi o to, aby byli bezpieczni 
nie tylko dla siebie, dla swoich rodzin, ale także 
o to, aby nie byli nośnikami szerzącego się wirusa 
i równocześnie nie byli niebezpieczni dla pacjen-
tów. Dlatego też proponowane w tej nowelizacji 
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poprawki zostały nieco zawężone właśnie do pra-
cowników medycznych, którzy pracują na szpital-
nych oddziałach ratunkowych, na izbach przyjęć, 
w szpitalach, oraz do ratowników medycznych.

Myślę, że w takiej formie, Szanowni Państwo 
Senatorowie, będziecie wspierać pracowników 
medycznych, ponieważ nie kto inny, jak sam 
pan minister Szumowski mówi, że możliwości 
testowania są, że powinniśmy wykonywać ok. 
20 tysięcy testów, a nawet więcej. Jak, Szanowni 
Państwo, doskonale wiecie, w tej chwili nie osią-
gnęliśmy nawet połowy tej liczby, jeśli chodzi 
o wykonywanie testów. A jest to tym bardziej 
ważne w przypadku pracowników medycznych, 
że procent zakażenia tychże pracowników jest 
wysoki, jest to prawie 20% i jest to jeden z naj-
wyższych wskaźników w Europie. Grozi to ab-
solutnym paraliżem funkcjonowania ochrony 
zdrowia. A pamiętajmy, że szczyt epidemii, tak 
jak powiedziałam, przed nami, to po pierwsze, 
a po drugie, bardzo ważne jest zabezpieczenie 
innych pacjentów, tych, którzy z innego powodu 
trafiają do szpitali.

Dodatkowy zapis w jednej z poprawek uwzględ-
nia pracowników DPS. W ostatnim czasie na pew-
no każdy z państwa zetknął się z tymi problemami, 
słyszał, jakie problemy są w tej chwili w takich pla-
cówkach, w DPS-ach i w innych placówkach zwią-
zanych z opieką nad osobami starszymi. Z reguły 
personel, który tam pracuje, jest nieliczny, a każ-
dy pracownik, który jest podejrzany o zakażenie 
koronawirusem czy też już choruje, musi być eli-
minowany. To powoduje, że te zakłady opiekuń-
cze nie mogą wykonywać swoich podstawowych 
zadań, a grupa osób, seniorów, grupa najbardziej 
narażona i najbardziej newralgiczna, jeśli chodzi 
o zakażenie tymże wirusem, może pozostać bez 
opieki. Dlatego bardzo proszę szanownych pań-
stwa senatorów, abyście zwrócili uwagę na to, że 
w czasie prac Komisji Zdrowia my zmieniliśmy te 
zapisy, zawęziliśmy je do niezbędnych działań i do 
tego, ażeby te regulacje, które zostaną przyjęte, do-
tyczyły pracowników i ich chroniły.

Przy okazji testów chciałabym tylko jeszcze 
dodać, że sami lekarze mówią, że jest duży chaos 
z testowaniem, z wykonywaniem testów nie tylko 
z tego powodu, że brakuje tzw. probówek wyma-
zówek czy też testów, ale także w związku z biu-
rokracją, która powoduje, że lekarze nie są pewni, 
czy mogą pobierać te testy, kto za nie będzie płacił, 
jak to wszystko wygląda pod kątem formalnym. To 
rodzi obawy – to prawda – ale gorszą sprawą jest 

biurokracja, która powoduje, że decyzję o wyko-
naniu tych testów musi podejmować powiatowy 
inspektor sanitarny, bardzo często także wspólnie 
z inspekcją wojewódzką. To oczywiście wydłuża 
czas, a czas jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem, 
bo bardzo często przecież testowani są pacjenci 
właśnie SOR-ów czy izb przyjęć.

To wszystko wymaga uregulowania i dlate-
go, jeżeli ta kwestia będzie rozwiązana w formie 
ustawowej, a do tego zostaną wydane przez mini-
stra zdrowia rozporządzenia, będzie to absolutnie 
klarowne i będzie pomagało w pracy pracowni-
kom medycznym, a nie tylko ich chroniło.

Oprócz tego proponujemy także kwestię za-
pisania środków finansowych. Ten temat rów-
nież podnosiliśmy, ale w tym przypadku jest on 
mocno uściślony. Wiele mówimy o wsparciu fi-
nansowym dla gospodarki, ja tylko chcę mocno 
podkreślić, że jednym z bardzo istotnych obsza-
rów gospodarki jest właśnie zdrowie. I, z całym 
szacunkiem dla wszystkich przedsiębiorców, jed-
nak będę broniła tego, aby zapisana kwota 20 mi-
liardów była celowanym funduszem kierowanym 
na wsparcie wszystkich, którzy pomagają w wal-
ce z epidemią koronawirusa i potrzebują do tego 
zarówno sprzętu ratującego życie, jak i środków 
ochrony osobistej, bo one, jak wiemy, do dzisiej-
szego dnia niestety nie zawsze do wszystkich 
docierają. Dlatego też te pieniądze są tak ważne 
i dlatego też chcielibyśmy, żeby znalazły się one 
na specjalnym funduszu. Chodzi o to, żeby te pie-
niądze mogły być spożytkowane tylko i wyłącz-
nie w obszarze zdrowia na wsparcie i pomoc dla 
pracowników medycznych i dla wszystkich tych, 
którzy walczą z epidemią.

Po odbytej debacie zostały zgłoszone: wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek, jak również 
prezentowane przeze mnie poprawki. Zarówno 
wniosek, jak i poprawki nie uzyskały większo-
ści w trakcie głosowania na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia.

Niniejszym proszę więc Wysoką Izbę o przy-
chylność co do przegłosowania tychże poprawek. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Teraz proszę sprawozdawcę Komisji Gospo-

darki Narodowej i  Innowacyjności, Komisji 
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Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, pana senatora Kazimierza Kleinę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatOR SPRaWOzDaWCa 
k azimierz kLeina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu połączonych komisji – Komisji 

Budżetu i  Finansów Publicznych, Komisji 
Gospodarki Narodowej i  Innowacyjności 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej – przedstawiam 
sprawozdanie, jako efekt pracy połączonych ko-
misji, o uchwalonej przez Sejm w dniu 9 kwiet-
nia 2020 r. ustawie o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2.

Marszałek Senatu 9 kwietnia 2020 r. skiero-
wał ustawę do naszych komisji, a komisje mogły 
zapoznać się z tą ustawą i rozpocząć pracę nad 
nią w dniu dzisiejszym. Niemożliwe było wcze-
śniejsze zapoznanie się z ustawą ze względów 
formalnych, ponieważ w okresie między 9 a 15 
kwietnia miały miejsce święta Wielkiej Nocy, 
a więc dni, które są wyłączone z normalnej pra-
cy. Sama ustawa dotarła do Senatu w praktyce do-
piero 10 kwietnia i w tym dniu Biuro Legislacyjne, 
legislatorzy mogli zająć się tą ustawą i rozpocząć 
analizowanie zawartych w niej zapisów. Tak więc 
dzisiaj po długiej dyskusji, która odbyła się w go-
dzinach porannych, przyjęliśmy sprawozdanie, 
w którym proponujemy, aby Wysoka Izba przyjęła 
44 poprawki do tej ustawy.

Nie będę w szczegółach mówił, co zawiera 
ta ustawa, pewnie lepiej powie to pan minister 
Schreiber, który z ramienia rządu jest odpowie-
dzialny za tę ustawę. Ona zawiera bardzo wiele 
zapisów, które wspierają różne obszary naszego 
życia w związku z zagrożeniem koronawirusem. 
Te zapisy są rozszerzeniem ustawy, którą jako 
Senat uchwaliliśmy – a wcześniej zrobił to Sejm 
– kilkanaście dni temu. Wówczas dyskusja nad 
ustawą także była bardzo obfita, bogata, pełna 
różnych postulatów ze strony senatorów, przy-
jęliśmy w tamtym czasie wiele poprawek, z któ-
rych ostatecznie zostało zaakceptowanych przez 
Sejm ponad 30.

Dzisiejsza debata nad tą ustawą w jakimś sen-
sie była kontynuacją tego, co robiliśmy wcześniej. 

Jako komisja zwracaliśmy uwagę na wiele słabo-
ści tamtej ustawy i te niestety zostały powtórzone 
w dniu dzisiejszym. I nie chodzi tutaj o zawartość 
merytoryczną, bo w wielu miejscach ta zawartość 
jest dobra i na pewno będzie służyć zaintereso-
wanym. Ale sprawą najtrudniejszą dla członków 
komisji, a w dalszej konsekwencji, myślę, także 
dla tych, którzy z tej ustawy i zapisów tej ustawy 
będą mogli korzystać, jest sposób przygotowania 
całej ustawy. To po raz kolejny jest ustawa bar-
dzo obszerna, ona liczy prawie 150 stron i opisu-
je zmiany w bardzo wielu ustawach, żeby więc 
dotrzeć do tej merytorycznej zawartości, trzeba 
mieć naprawdę bardzo dobrą wiedzę prawniczą. 
I niestety ci, którzy są najbardziej zainteresowa-
ni zapisami tej ustawy, w prosty sposób nie do-
trą do tych zapisów lub nie do końca będą one dla 
nich zrozumiałe, ponieważ istotą tej ustawy jest 
zmienianie przepisów, które są zawarte w innych 
ustawach. Na tę sprawę zwracali uwagę członko-
wie komisji, połączonych komisji, w czasie deba-
ty. Problem z dobrym zrozumieniem i dotarciem 
do wszystkich niuansów tej ustawy mają nawet 
prawnicy, radcy prawni, adwokaci itd., a cóż do-
piero np. właściciele mikrofirm, małych przed-
siębiorstw. Tam właściciel równocześnie musi 
być i prawnikiem, i inżynierem, i ekonomistą, 
i sprzedawcą, i wszystkim, i jeszcze na dokładkę 
musi się znać na tych zapisach.

Oczywiście, także w  tej debacie minister 
zwracał uwagę na to, że na stronach interneto-
wych rządu, ministerstw, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych są, że tak powiem, uproszczone in-
formacje o tych wszystkich przywilejach i do-
brych stronach tej ustawy, więc można dotrzeć 
do tych zapisów. Ale tak do końca też nie jest, bo 
nawet na tych stronach internetowych poradni-
ki też nie są do końca jednoznaczne i zrozumia-
łe. Stąd w trakcie posiedzenia komisji pojawiły 
się pytania o różne sprawy, szczegółowe, ale tak-
że generalne. Bo w ostatnich dniach, czy nawet 
dzisiaj, do członków Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych wpływały pytania, wprost. One zo-
stały zadane także na posiedzeniu komisji. Ot, 
chociażby pytanie: czy przedsiębiorca ma płacić 
składkę ZUS, czy nie musi jej płacić? To jest, wy-
dawałaby się, prosta sprawa, można powiedzieć: 
no, najwyżej nie zapłaci albo zapłaci dzień póź-
niej. Ale konsekwencją takiej decyzji, która nie 
jest jednoznacznie opisana w ustawie, jest to, że 
jeżeli przedsiębiorca musi zapłacić, a nie zapła-
cił do dnia dzisiejszego, dokładnie do piętnastego 
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dnia miesiąca, to wówczas ten przedsiębiorca – 
nie pracownicy – wypada z systemu opieki spo-
łecznej i nie ma prawa do wszystkich świadczeń 
związanych z opieką społeczną. Ta sprawa nie zo-
stała jasno i precyzyjnie wyjaśniona, także na po-
siedzeniu komisji. Takich problemów jest sporo, 
dlatego też właśnie te sprawy były podnoszone na 
posiedzeniu komisji.

Kolejnymi sprawami, na które zwracali uwa-
gę niektórzy senatorowie… Pan senator Szejnfeld 
miał długie wystąpienie poświęcone w  ogóle 
wpływowi omawianych ustaw na gospodarkę, 
sytuacji przedsiębiorców po wprowadzeniu tych 
ustaw wynikających z zagrożenia koronawiru-
sem. Mówił o wielu różnych sprawach. Wyraził 
także żal do rządu o to, że te ustawy, które zostały 
wcześniej przygotowane przez polityków opozycji 
w Sejmie i tutaj, przez większość senacką, nie były 
brane pod uwagę podczas prac nad ustawami. 

Pojawił się także żal o to, że po prostu nie ma 
chęci i woli wsłuchiwania się w drobne nawet 
propozycje dotyczące takich spraw, które można 
byłoby uregulować przepisami, niemające żadne-
go zabarwienia politycznego, niebędące wielkim 
obciążeniem – czasami nawet w ogóle niebędące 
żadnym obciążeniem – dla budżetu państwa, tyl-
ko dlatego, że te propozycje są zgłaszane nie przez 
tych parlamentarzystów, przez których powinny 
być zgłaszane. Są one później odrzucane w Sejmie. 
To taki przypadek, który… A później oczywiście 
takie rozwiązania pojawiają się w kolejnej usta-
wie, już jako przemyślenia rządowe. Ale, jak mó-
wię, mogą być różne powody takich działań, tak 
więc tutaj nie chcemy tego jednoznacznie oceniać.

Ponadto senatorowie zwrócili też uwagę na to, 
że do omawianej ustawy oprócz różnych dobrych 
zapisów, których jest wiele, wprowadzono także 
po raz kolejny – to samo się działo w przypadku tej 
pierwszej ustawy o tarczy przeciwko koronawiru-
sowi – zapisy, które nie są zapisami związanymi 
wprost z problemami wynikającymi z zagrożeń 
gospodarczych czy społecznych. Chodzi mi tutaj 
o zapisy dotyczące wyborów, o kwestie związane 
z dostępem, powszechnym dostępem dla Poczty 
Polskiej do chronionych danych obywateli, czyli 
danych PESEL. One miałyby zostać przekazane 
w całości poczcie. I tutaj porównywalnie, bo były 
też takie sugestie… Niektórzy mówili właśnie: jak 
to? Przecież kiedy się zbiera na ulicy podpisy od 
osób popierających tego czy innego polityka, to 
także wpisywany jest numer PESEL, adres itd., 
itd. To dlaczego tutaj nie można tak zrobić? Inni 

senatorowie zwracali uwagę, że to są całkiem 
różne sprawy. Bo tam każdy indywidualnie po-
dejmuje decyzję o udostępnieniu swoich danych, 
a tu dane wszystkich dorosłych obywateli zostaną 
przekazane jednej instytucji będącej nie organem 
administracji publicznej, samorządowej, ale de 
facto przedsiębiorstwem, jaką jest Poczta Polska. 
I ta sprawa budziła wątpliwości. Ostatecznie po-
prawka nie została zgłoszona. Ona ma zostać zgło-
szona na posiedzeniu plenarnym. Ale ta sprawa 
była bardzo mocno artykułowana.

Wprowadziliśmy tu także wiele… Aha, i jesz-
cze taka jedna kwestia. I już będę konkludował 
sprawę. Senatorowie zwrócili uwagę także na taki 
problem – możliwe, że ta sprawa musi zostać roz-
patrzona w najbliższym czasie, może przy okazji 
kolejnej ustawy związanej z koronawirusem – że 
są całe branże gospodarki, które, mimo że mówi 
się o odmrażaniu obostrzeń związanych z koro-
nawirusem, że to będzie następowało stopnio-
wo, powiedzmy, od 20 kwietnia, zgodnie z tym, 
co mówił minister zdrowia, nie mają szans w tym 
roku odbudować swojej pozycji. Taką branżą jest 
np. turystyka, bo minister w jednym ze swoich 
publicznych wystąpień powiedział, że nie ma 
możliwości, żeby latem młodzież i dorośli mo-
gli wyjeżdżać tak jak dotychczas na wakacje, na 
wczasy w Polsce. To może być dramat dla wielu 
przedsiębiorców, ale także miejscowości, szczegól-
nie tych, które żyją głównie z turystyki. Tu poda-
wano przykład miejscowości nadmorskich, które 
żyją praktycznie tylko z turystyki. Wcześniej żyły 
jeszcze dodatkowo z rybołówstwa, ale to rybołów-
stwo w ostatnich miesiącach zostało całkowicie 
wygaszone, połowy na Bałtyku zostały wstrzy-
mane na kilka lat. A więc rybacy w ogóle zostali 
bez środków do życia lub żyją tylko na środkach, 
które są środkami pomocowymi, unijnymi. Teraz 
zostaje zamknięta kolejna duża branża w tym 
obszarze. To może doprowadzić do poważnego 
kryzysu właśnie tych stosunkowo małych miej-
scowości, które miały tak właśnie ukształtowaną 
gospodarkę. Ta sprawa wymaga absolutnie głęb-
szego zainteresowania się…

Kolejna sprawa. Należałoby przeprowadzić 
bardzo dokładną analizę w poszczególnych mi-
nisterstwach, czego także senatorowie oczekują, 
bo są całe grupy zawodowe, które – one być może 
są rozproszone, może działają w różnych obsza-
rach – też zostały pozbawione środków do życia. 
W większym stopniu, nie w tak dosłownym zna-
czeniu. Mam na myśli np. twórców kultury. Jak 
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wiemy, niektórzy twórcy, aktorzy grający w te-
atrach w związku z tym, że nie ma przedstawień 
teatralnych, utracili podstawową część swoich 
dochodów. Tak więc tych problemów jest wiele, 
one muszą być… Niestety czy stety, inaczej nie da 
się rozstrzygnąć tych problemów, one muszą być 
załatwione.

Większość poprawek, które na posiedzeniu ko-
misji zgłaszaliśmy, była przyjmowana jednomyśl-
nie. To były poprawki uzgodnione także z rządem, 
propozycje poprawek przygotowane przez nasze 
senackie Biuro Legislacyjne. W tę ustawę było 
zaangażowanych równocześnie kilku legislato-
rów, bo ona jest tak obszerna i tak różnorodna, 
że 1 osoba, jak to zwyczajnie się dzieje, nie byłaby 
w stanie tych wszystkich zapisów przeanalizo-
wać. Propozycje poprawek przygotowane przez 
Biuro Legislacyjne zostały dzisiaj poddane uzgod-
nieniom z rządem, żeby, powiedzmy, nie burzyć 
głównych zapisów tej ustawy, one zostały zaak-
ceptowane i przyjęte. Część poprawek, które mają 
charakter merytoryczny, szerszy, była przyjmo-
wana za sprawą różnych, że tak powiem, większo-
ści, zawsze to było powyżej 10 głosów, głosowało 
10, 12, 13, 14 senatorów na 17 obecnych. Tak że 
poparcie dla tych wszystkich poprawek było bar-
dzo duże.

Ostatnia sprawa. Przed zakończeniem mojego 
wystąpienia chciałbym prosić w imieniu połączo-
nych komisji o to, żeby przy przygotowywaniu ko-
lejnych ustaw… No, nie powinno być takich form, 
że jest pewien artykuł, np. art. 15, i do tego arty-
kułu jest kilka liter: z, z, z. Jest np. 5 razy „z”, póź-
niej jeszcze literka „a” albo „u”, a dalej jest jeszcze 
dopisane: pkt 1 czy pkt 1 ust. 2, 13 itd. Konstrukcja 
tych przepisów jest tak skomplikowana i tak nie-
jasna, że po prostu nie można w sposób taki ra-
cjonalny pracować nad ustawami, które do nas 
przychodzą.

Tak że to tyle. Proszę w imieniu połączonych 
komisji o przyjęcie poprawek, które zostały przy-
gotowane i uchwalone na dzisiejszym posiedzeniu 
komisji.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chęt-
nych do zadawania pytań. Przypominam, że 
w sali nr 217 zgłaszamy pytania do pani senator 
sekretarz Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej. Panią 
senator sekretarz proszę o przesłanie tej listy do 
pana senatora Ryszarda Świlskiego. Państwa se-
natorów, którzy zdalnie biorą udział w posiedze-
niu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań 
za pomocą czatu w aplikacji. Już widzę, że takie 
zgłoszenia są.

Informuję, że naprzemiennie będą dopusz-
czani do głosu senatorowie obradujący w gma-
chu Senatu i senatorowie zdalnie uczestniczący 
w posiedzeniu. Sposób ten będzie stosowany także 
podczas zadawania pytań przedstawicielowi rzą-
du i podczas dyskusji.

Czy są pytania do senatorów sprawozdawców?
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Nie ma 

pytań.)
Do senatorów sprawozdawców pytań nie ma.
Informuję, że projekt ustawy został wniesiony 

przez rząd i posłów. Do prezentowania stanowi-
ska rządu w toku prac parlamentarnych został 
upoważniony minister, członek Rady Ministrów, 
pan minister Łukasz Schreiber.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać 
głos z miejsca w sprawie rozpatrywanej ustawy 
i przedstawić stanowisko rządu?

Bardzo proszę.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja myślę, że… Nie będę chyba przedłużał pań-

stwa posiedzenia tym wystąpieniem. Jestem 
gotowy udzielać odpowiedzi na pytania – bo 
przedstawiałem już szerzej na posiedzeniu komi-
sji kwestie odnoszące się do projektu ustawy – 
i myślę, że byłaby to chyba lepsza praktyka. Chyba 
że jest takie życzenie państwa senatorów… Jeśli 
tak, to oczywiście jestem gotowy.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Tak, zapew-
ne tak zrobimy.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-
sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
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przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Jako pierwszy do głosu zapisał się pan Adam 
Szejnfeld, w drugiej kolejności będzie dopuszczo-
na osoba obradująca zdalnie.

(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Na razie 
nikt…)

A Tyszkiewicz? A, przepraszam, kolega, pan 
senator, wycofał swoje pytanie.

Zatem zaczynamy od pana senatora Szejnfelda.

SenatOR 
adam szeJnFeLd 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pytanie do pana ministra. O tej kwestii wspo-

mniał już pan przewodniczący Kleina. Ja zada-
wałem to pytanie na posiedzeniu komisji, ale nie 
otrzymałem odpowiedzi. A ta odpowiedź jest waż-
niejsza nie tyle dla mnie, ile dla dziesiątek czy se-
tek tysięcy przedsiębiorców w Polsce, którzy do 
dzisiaj nie wiedzą, czy mają płacić składki ZUS, 
czy też nie mają, co się stanie jeśli nie zapłacą, 
czy faktycznie poniosą sankcję karną polegającą 
na tym, że wypadną z systemu ubezpieczeń spo-
łecznych, a jeśli zapłacą, mając uprawnienie do 
zwolnienia z opłaty składek, to czy te środki fi-
nansowe zostaną im zwrócone. Nie ma na to od-
powiedzi, a powinna być, i to nie dzisiaj, bo już 
wcześniej, jako że dzisiaj jest ostatni termin na 
wpłatę. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: Jeżeli miałbym odpowiedzieć… Jest py-
tanie, Panie Marszałku, czy może byśmy… Może 
by państwo senatorowie zadali pytania, a ja po-
starałbym się łącznie odpowiedzieć na te wszyst-
kie pytania.)

(Głos z sali: To są ważne pytania…)
Możemy je grupować po 3, ale po tym pytaniu.
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: No to pogrupujmy je po 3.)
Zaczniemy. Na to pytanie niech pan minister 

będzie uprzejmy odpowiedzieć, a potem będziemy 
starali się grupować pytania po 3 – aczkolwiek, 
jak mówię, jest to trochę kłopotliwe w sytuacji 

zdalnego obradowania. Będziemy jednak próbo-
wali to jakoś pogodzić.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Proszę państwa, no dobrze.
Odpowiadając na pytanie pana senatora…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Szejnfelda.)
…mówię tak: po pierwsze, oczywiście nie mie-

libyśmy tego problemu, gdyby Senat mógł…

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Kamera nie pokazuje pana ministra Schrei-
bera. Proszę zmienić kamerę, bo pokazuje kogoś 
innego, a chcę, żeby zdalnie obradujący widzie-
li pana ministra. Pan minister Schreiber siedzi 
tam, w granatowym garniturze.

(Rozmowy na sali)
Nie, to jeszcze nie ten. To jest pan minister 

Gryglas.
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Przez maseczki…)
Ale to nie ta strona sali. To nie ta strona sali. 

To jest strona prasowa.
Jeżeli nie ma kamery, to ja… Ale myślę, że ka-

mera obejmuje tamte miejsca.
(Rozmowy na sali)
No, jeszcze nie widzę… O, teraz jest widoczny 

pan minister Schreiber.
Dobrze, dziękuję bardzo.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

No więc tak. Panie i Panowie Senatorowie, 
oczywiście nie mielibyśmy tego problemu, gdy-
byśmy mogli tę ustawę rozpatrzyć już choćby 
w piątek. Ale rozumiem, że taki…

(Głosy z sali: Nie, nie…)
Jakby…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę… Będzie 

możliwość zadawania następnych pytań panu 
ministrowi.)

Szanowni Państwo, staram się odpowiedzieć 
na państwa pytania i odnieść się do problemu, 
który tu wynikł. Jesteśmy w sytuacji ekstraor-
dynaryjnej. Chyba wszyscy zdajemy sobie z tego 
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sprawę. I naprawdę nie byłoby tego problemu, 
gdyby można było szybciej rozpatrzyć ustawę. 
Rozumiem, że…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Rozumiem, że państwo uznaliście inaczej, 

i szanuję to. Wydaje mi się, że jest sprawą oczy-
wistą… Nie wyobrażam sobie, by przedsiębiorcy 
byli karani w sytuacji, w której ustawa jest teraz 
procedowana. Mówimy o… Ja rozumiem, że panu 
senatorowi chodzi o małe firmy, które są objęte 
w ustawie 50-procentowym zwolnieniem z kosz-
tów ZUS – to zobowiązanie przyjmuje na siebie 
państwo – i którym piętnastego upływa termin.

Ja gorąco wierzę w to, że dzisiaj skończymy 
pracę w Senacie i że jutro Sejm rozpatrzy tę usta-
wę. Mam nadzieję, że pan prezydent podpisze ją 
jeszcze w tym tygodniu. To by oznaczało, że ta 
ustawa za chwilę wejdzie w życie. Sądzę, że jeżeli 
przedsiębiorca z małą zwłoką opłaci ZUS, to nic 
się nie wydarzy i nie będzie on w żaden sposób 
ścigany. To po pierwsze.

Po drugie, przedsiębiorcy, którzy już to zro-
bili – terminy były także piątego czy dziesiątego 
– będą mogli się zwrócić do ZUS o wyrównanie 
i zwrot.

Jeżeli pan minister mógłby ewentualnie coś 
dodać, rozszerzyć, to bardzo proszę. Pan minister 
Stanisław Szwed.

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe RODzIny, PRaCy  
I POlItykI SPOłeCznej 
sTanisław szwed 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak jak wcześniej tłumaczyłem na posiedze-

niu komisji, wnioski składamy łącznie z deklara-
cjami do 30 czerwca. W tym zakresie nic się nie 
zmienia. Wprowadzimy również taką zmianę, że 
osoby, które z różnych względów opłaciły składkę 
ubezpieczeniową, też będą mogły z tego zwolnie-
nia skorzystać. Jeżeli spełnią wszystkie warunki, 
to będą mogły wystąpić do ZUS o zwrot wpłaconej 
składki. Ta sprawa jest wyjaśniona i tutaj żaden 
przedsiębiorca nie będzie poszkodowany.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

To jest taki jasny, prosty przekaz. Możemy to 
przekazać przedsiębiorcom, których obejmiemy 
tym działaniem.

Mam nadzieję, że poprawka senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, która rozszerzy zapis o zwol-
nieniu z ZUS na osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą, które… Ma być zniesio-
ny maksymalny przychód w wysokości 15 tysię-
cy 600 zł, a więc oni również będą mogli z tego 
skorzystać. Wystarczy, że ta strata będzie o 15%… 
Wydaje się, że oni wszyscy będą mogli z tego sko-
rzystać i nikt z nich nie będzie ukarany. Nie będą 
wszczynane wobec nich, tak jak tutaj mówi pan 
senator, żadne postępowania, jeżeli będzie kilka 
dni zwłoki. Zresztą już dzisiaj – takie rozmowy 
też mieliśmy – to się nie dzieje. Jest pewna racjo-
nalność w podchodzeniu do tego problemu. Taki 
sygnał, myślę, może pójść.

Mam nadzieję, że, tak jak mówiłem, jak naj-
szybciej zakończycie państwo prace nad ustawą 
i będzie mogła ona być odesłana do Sejmu, o co 
gorąco proszę.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pragnę zwrócić pana ministra uwagę – 

może panu to umknęło – na 2 dość istotne fak-
ty. Mianowicie prosiłbym, by powstrzymać 
się od komentarzy, co mogliśmy i  kiedy po-
winniśmy. Ustawa fizycznie dotarła do Senatu 
w  Wielki Piątek około godz.  16.10. W  Wielki 
Piątek, czyli czas rozważania Męki Pańskiej. I ze 
wszystkimi klubami, łącznie z klubem Prawa 
i Sprawiedliwości, ustaliliśmy zgodnie, że to nie 
jest dzień na obradowanie Senatu. Poza tym mu-
sieliśmy przetestować system głosowania zdal-
nego. I  taka jest historia tego. Proponuję nie 
podgrzewać atmosfery politycznie, tylko skupić 
się na stronie merytorycznej.

Teraz zada pytanie pan marszałek Borusewicz, 
a szykuje się na czacie pani senator Agnieszka 
Gorgoń-Komor. I  potem pani senator Jolanta 
Hibner.

Pan marszałek Borusewicz.

SenatOR 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mnie interesuje, jaka jest, powiedzmy, szara 

liczba w statystyce zakażonych na koronawirusa. 
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Otóż minister zdrowia w ubiegłym tygodniu… 
Nie, na ostatnim posiedzeniu Sejmu stwierdził, 
że zarejestrowano 3,5 tysiąca zachorowań. A we-
dług tego, co powinno być, powinno być 9 tysięcy 
zachorowań. Statystyka nie jest w stanie uchwy-
cić wszystkiego, np. bezobjawowych zachorowań. 
Nie jest w stanie także uchwycić takich zachoro-
wań w sytuacji, kiedy oszczędnie gospodarowano 
testami przez ostatni miesiąc. 

Czy ministerstwo, rząd prowadzi analizy tej 
szarej liczby, która niewątpliwe istnieje? Ona za-
pewne się kształtuje między 3,5 tysiąca zachoro-
wań w ubiegłym tygodniu a 9 tysiącami, które się 
nie wydarzyły, co rząd uznaje za sukces.

Jeżeli mógłby odpowiedzieć minister zdro-
wia, to byłbym bardzo wdzięczny, a jeżeli go nie 
ma, to bym poprosił o odpowiedź pana ministra 
Schreibera.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Teraz na czacie łączy się z nami pani senator 

Agnieszka Gorgoń-Komor.
Bardzo proszę.

SenatOR 
aGnieszk a GorGoń-komor 

Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Taki 
debiut z czatu.

Mam króciutkie pytanie do pana ministra od-
nośnie do przedsiębiorców. 

Proszę mi powiedzieć tak konkretnie, czy 
w ramach tej ustawy… Czy ustawa w ogóle trak-
tuje równo przedsiębiorców w zakresie wyko-
nywania działalności w ramach spółki cywilnej 
i działalności jednoosobowej? Trudno zwłasz-
cza zaakceptować interpretację przepisów do-
tyczących zwolnienia z płacenia składek ZUS 
w przypadku spółki cywilnej. Otóż gdy jest to jed-
noosobowa działalność, właściciel może przez 3 
miesiące nie płacić ZUS za siebie. W spółce cywil-
nej nie ma takiej możliwości, jeżeli przychód na 
każdego ze wspólników jest powyżej 15 tysięcy zł. 
Czy pan minister uważa, że określenie tego tak 
w ramach tej ustawy, nad którą teraz debatujemy, 
jest sprawiedliwe wobec tych przedsiębiorców, 
którzy wykonują taką działalność gospodarczą? 
Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
I trzecie pytanie.
Zada je z sali pani senator Jolanta Hibner.

SenatOR 
JoLanTa hiBner 

Dziękuję bardzo.
Dzisiaj na posiedzeniu komisji poruszaliśmy 

sprawę tej pomocy, która jest potrzebna przede 
wszystkim gospodarce i przedsiębiorcom. Ale 
co się okazało? To, że taki kwiatek się znalazł, 
art. 97, w którym przewiduje się, że wszystkie dane 
z PESEL czy innych rejestrów, dane osobiste, mogą 
być przekazywane Poczcie Polskiej. W jakim celu? 
Po to, żeby dać możliwość organizacji wyborów 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ale, proszę 
państwa, nie tylko, bo te dane mogą być jeszcze wy-
korzystane do wykonywania innych obowiązków 
nałożonych przez organy administracji rządowej. 
Jakie inne organy mają prawo dysponować moimi 
prywatnymi danymi? To jest pytanie pierwsze.

Drugie. Proszę państwa, niedawno w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie 
wyciekły dane osobiste; jest już to w tej chwili 
w prokuraturze lubelskiej. Pytam, kto weźmie od-
powiedzialność za przecieki takiej liczby danych 
będących w dyspozycji organizacji, która jest, że 
tak powiem, nie do końca rządowa i nie bierze za 
to odpowiedzialności.

I jeszcze jeden kwiatek do tego. Wszystkie te 
dane mają być przekazywane natychmiast, to ma 
trwać nie dłużej niż 2 dni. Czyli w ciągu 2 dni 
wszystkie dane obywateli polskich mają być prze-
kazywane ot tak, na gwizdnięcie Poczty Polskiej. 
Czy ktoś się zastanowił, jaki jest tego cel? Proszę 
pana ministra, żeby powiedział, jaki jest tego cel, 
po co nasze dane osobiste mają być w dyspozycji 
Poczty Polskiej i innych organów, które… Tu nie 
jest napisane, jakie one mają zadania. To co, do 
inwigilacji tego potrzebujecie? Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Myślę, że pytanie dotyczące liczby zarażo-

nych… Poczekamy jednak na pana ministra 
Kraskę. Proszę spróbować przywołać pana 
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ministra Kraskę albo innego upoważnionego 
przedstawiciela resortu.

Na pozostałe pytania, bardzo proszę, odpowie 
pan minister.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora, pana 
marszałka Borusewicza, to odpowiemy na pi-
śmie. Ja się nie czuję na siłach, by odpowiadać 
na to pytanie.

Jeżeli chodzi o pytanie pani senator Hibner, 
to ja udzieliłem odpowiedzi pani senator na po-
siedzeniu komisji, co zresztą przywoływał pan 
senator sprawozdawca, pan przewodniczący. 
Nic się od tego czasu nie zmieniło. No, nie wi-
dzę powodu, żeby o tym akurat artykule toczyć 
wielką dyskusję. To jest możliwość, jak jasno wy-
nika z konkretnych przepisów, która może być 
potrzebna w związku z przeprowadzeniem wy-
borów albo z innymi ważnym sprawami, zwią-
zanymi z pandemią koronawirusa. Wiadome 
jest, że przecież to nie ma służyć do żadnej in-
wigilacji. Zachęcam, by nie powtarzać, nie siać 
tego rodzaju paniki. Tak jak mówiłem, jeżeli to 
ma być jakaś… No, dużo więcej danych może wy-
ciec… z pewnością dużo mniej szczelne mogą się 
okazać choćby właśnie komitety wyborcze, któ-
re zbierają podpisy pod kandydaturami. Tam 
też trzeba podać PESEL itd. Takich przykładów 
jest dużo. Jest rzeczą oczywistą, że wyciek doku-
mentów wywołuje odpowiednie konsekwencje. 
To tyle w tej sprawie.

O  odpowiedź w  sprawie dotyczącej spółki 
cywilnej poproszę zaraz pana ministra Marka 
Niedużaka. No, przecież spółka jako taka nie płaci 
tego – płaci to odpowiedni przedsiębiorca. Ale to 
zaraz pan minister wyjaśni.

Ja tylko bym chciał zwrócić uwagę, nie chcąc 
wdawać się w złośliwości – absolutnie nie jest 
to moją intencją – że z tego, co mi wiadomo, 
wynika, że pani marszałek przekazywała panu 
marszałkowi ustawę bezpośrednio, do rąk wła-
snych, jeszcze w czwartek. Tak że nie wiem, 
skąd ta informacja o piątku i o godzinach wie-
czornych. W czwartek ona została przekazana, 
dziś mamy środę. Tylko tyle, tylko na to zwró-
ciłbym uwagę.

Panie Ministrze, gdyby pan mógł uzupełnić 
tę wypowiedź…

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe ROzWOjU 
marek niedużak 

Zasadnicza rzecz już padła, została powiedzia-
na przez pana ministra Schreibera, tak że krótko. 
Być może nazwa jest trochę myląca, ale spółka 
cywilna, proszę pamiętać, jest umową, a  nie 
spółką, i każdy wspólnik spółki cywilnej musi 
być jednocześnie przedsiębiorcą indywidualnym 
zarejestrowanym czy wymienionym w CEIDG, 
w tej ewidencji. I to ci wspólnicy są płatnika-
mi składek. Jeśli spełniają warunki określone 
w przepisach, które się stosuje do wszystkich 
przedsiębiorców, to mogą skorzystać ze zwolnie-
nia w zakresie składek ZUS-owskich, a jeżeli nie, 
to nie mogą. Ta spółka… Jest to po prostu umowa 
pomiędzy nimi. Tak? Z tego powodu trudno tu-
taj mówić o tym, że spółki cywilne są dyskrymi-
nowane. Wydaje się, że to jest chyba troszeczkę 
nieporozumienie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela MorawskaStanecka)

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuje bardzo.
Proszę bardzo pana senatora Stanisława 

Gawłowskiego.

SenatOR 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja nie ukrywam, że mam poważny kłopot z po-

parciem tej ustawy, dlatego że ta ustawa wprowa-
dza liczne ograniczenia swobód obywatelskich. 
Pod przykrywką pomocy wprowadza się napraw-
dę daleko idące zmiany dotyczące ograniczeń. 
O części z nich wspomniała przed chwilą pani 
senator Hibner. Ja wspomnę o innych, wynikają-
cych choćby ze zmiany przepisów prawa ochrony 
środowiska, w części związanych z przenośny-
mi, wolnostojącymi masztami antenowymi. 
Normalnie tego typu urządzenia muszą uzyskać 
raport oddziaływania na środowisko. W takim 
procesie uczestniczy każdy obywatel, każdy zain-
teresowany. Takie urządzenie emituje pole elek-
tromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne jest 
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zagrożeniem dla zdrowia człowieka, a nie czymś, 
co pomaga. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby 
w tej konkretnej ustawie był zapis znoszący obo-
wiązek sporządzania raportów oddziaływania na 
środowisko czy dalej idący, znoszący obowiązek 
uzyskiwania pozwolenia na budowę. Chcę powie-
dzieć, że Polska jest już dobrze pokryta antena-
mi. Nawet… Pani minister będzie za chwilę robić 
oczy… Wiem. Mieliśmy już w Sejmie w poprzed-
niej kadencji spory na ten temat. Pani Minister, 
nawet na głowie Jezusa w Świebodzinie ustawio-
no antenę, robiąc sobie żart albo kpinę z poważ-
nej sprawy.

A to jest tylko jeden z przykładów. Inny przy-
kład dotyczy danych, które…

(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta
necka: Panie Senatorze, pytanie. Bardzo bym pro-
siła o pytanie. W minutę.)

Zadam, zaraz, tylko jeszcze ten drugi przykład 
chcę podać.

Drugi przykład dotyczy wprowadzenia obo-
wiązku przekazywania przez operatorów na 
żądanie ministra do spraw informacji danych 
o lokalizacji urządzeń użytkowników końcowych. 
Mało jeszcze inwigilujecie Polaków? Ja wiem – in-
tuicja, mnie to tutaj jakoś nie dziwi – że inwigilu-
jecie całą opozycję od dawna. Ale chcecie bardziej? 
Jeszcze bardziej? Na czym wam tak naprawdę za-
leży? Na pomocy Polakom czy na ograniczaniu 
swobód obywatelskich? Bo do tego to się sprowa-
dza. Zabieracie możliwość Polakom zabierania 
głosu w różnych sprawach.

I teraz pytanie: dlaczego takie zapisy znajdują 
się w tej ustawie? Chodzi o 5G, Pani Minister? To 
chcecie wprowadzić tylnymi drzwiami? Bo wie-
cie, że ludzi się buntują? Czy chcecie inwigilować 
Polaków, Panie Ministrze? To jest wam potrzeb-
ne? Do tego to wszystko się sprowadza?

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
I  proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.

SenatOR 
BoGdan zdroJewski 

2 krótkie pytania do pana ministra.
Pierwsze pytanie: jaka jest wielkość zobo-

wiązań budżetu państwa zawarta w tej ustawie? 

Z  jednej strony mamy premiera, który mówi 
o 212 miliardach zł, nie wskazując tylko tej usta-
wy. Z drugiej strony mamy konkretne zapisy 
w ustawie, że to nie może przekroczyć 153 mi-
liardów zł. Ja zrobiłem obliczenia, one zostały 
zweryfikowane też przez ekonomistów. One dają 
zupełnie inną kwotę. I z tego powodu chcę zadać 
to pierwsze pytanie: jaka jest faktyczna wiel-
kość zobowiązań budżetu państwa zawarta w tej 
ustawie?

A drugie pytanie dotyczy świata kultury. Jakie 
propozycje są skierowane do szeroko rozumia-
nego świata kultury, czyli tych, którzy prowadzą 
instytucje artystyczne, odpowiadają za nie, sa-
mych artystów, ale także tych, którzy prowadzą 
w tych instytucjach działalność pedagogiczną. 
Mówię to w kontekście poprawek, które zgłosili-
śmy w Senacie do poprzedniej ustawy. Tam pro-
ponowaliśmy bardzo skromny pakiet – bardzo 
skromny – aby przynajmniej zrekompensować 
instytucjom nakłady już poniesione na przygoto-
wanie rozmaitych przedsięwzięć pedagogicznych, 
artystycznych, koncertów i eventów, które zostały 
odwołane z powodu koronawirusa.

Odczuwam pewną niechęć do tego środo-
wiska. Mamy Polski Związek Łowiecki, mamy 
maszty, mamy rozmaite sprawy kompletnie nie-
związane tak naprawdę z koronawirusem, a świat 
kultury został pozostawiony sam sobie, choć to 
są konkretni ludzie, często bardzo młodzi, z ro-
dzinami pozbawionymi możliwości poniesienia 
kosztów utrzymania. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.
A potem będziemy prosić jeszcze pana senato-

ra Borusewicza, pana marszałka o powtórzenie 
pytania do pana ministra Kraski, ponieważ pan 
minister już się pojawił. Ale najpierw odpowiedź 
na te pytania.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Oskarżanie nas o niechęć wobec środowiska 

artystów – może zacznę od końca – jest naprawdę 



Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SaRS-CoV-2

18

9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 kwietnia 2020 r.

wyjątkowo nie fair, Panie Senatorze. Pan chyba 
doskonale zdaje sobie sprawę, i to jest komple-
mentarne z odpowiedzią na pierwszą część pana 
pytania, że projekt, o którym dzisiaj rozmawia-
my, to jest rozszerzenie pewnych zapisów tej tar-
czy antykryzysowej. Pierwsza ustawa weszła 
w życie 1 kwietnia, tam był także cały pakiet roz-
wiązań dla kultury, dla świata kultury. Jeżeli pan 
sobie życzy, to, żebym teraz nie pominął części 
i żeby się nie wydawało, że tych rozwiązań jest za 
mało, jestem gotowy zobowiązać się, że na piśmie 
przygotuję panu zestawienie wszystkich rozwią-
zań dla przedstawicieli świata kultury. Zwrócę też 
uwagę na to, że w tej ustawie są zapisy dotyczące 
np. osób, które mają umowy cywilnoprawne, a to 
często są także… No, nie mówimy o jakichś wiel-
kich artystach, którzy pobierają gigantyczne gaże, 
ale jeżeli mówimy o osobach, dla których każda 
złotówka jest ważna, to rozszerzenie w przypadku 
umów cywilnoprawnych możliwości skorzysta-
nia z jednorazowej do trzykrotności… Jeżeli mó-
wimy o postojowym, to na pewno obejmuje ono 
część tego środowiska. To po drugie.

Jeżeli chodzi o całość kosztów, które tu są, to 
ja bym zwrócił uwagę na to, że te koszty, patrząc 
z punktu widzenia całego sektora finansów pu-
blicznych, co zostało wykazane w OSR, to jest 
minimum 11,5 miliarda. Mówimy o samej usta-
wie, o której dzisiaj rozmawiamy. Jeżeli pań-
stwo przyjęlibyście poprawki, zwłaszcza jedną 
z nich, o której mówiłem, a która została złożo-
na przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości, 
to będzie to kolejne 4,5 miliarda. To są mini-
malne koszty, wszystko zależy też od tego, ilu… 
To znaczy, nie minimalne, a szacunkowe, mniej 
więcej, ale raczej w dolnej granicy, w zależności 
od tego, ilu przedsiębiorców skorzysta z rozwią-
zań, które zostały tu zapisane. Pragnę zwrócić 
uwagę na to, że w tym pierwszym, przyjętym 
już pakiecie same koszty wynosiły co najmniej 
90 miliardów, jeżeli się nie mylę. Pragnę zwró-
cić uwagę wielce szanownemu panu senatorowi, 
że pan premier Mateusz Morawiecki przedsta-
wił w tarczy finansowej pakiet tych rozwiązań 
dla przedsiębiorców na 100 miliardów. Pragnę 
też zwrócić uwagę na to, że to nie jest nasze 
ostatnie słowo, że my pracujemy nad kolejnymi 
rozwiązaniami. One na pewno też będą przed-
stawiane, a projekty ustaw trafią do państwa 
w Senacie.

Jeżeli chodzi o troskę pana senatora Gawłow-
skiego co do inwigilacji, co do zaostrzenia 

przepisów, to myślę, że to wszystko jest bardzo 
spójne… Z jednej strony, przedstawia pan tego ro-
dzaju postulaty, a z drugiej strony, pański klub 
i przedstawiciele opozycji… Zdaje się, że teraz jest 
pan senatorem niezależnym. Tak? Przepraszam.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska
Stanecka: Panie Ministrze, a  ja mam prośbę: 
czy mógłby pan odpowiadać bezpośrednio na 
pytania?)

Odpowiadam, odpowiadam na pytanie...
(Wicemarszałek Gabriela Morawska

Stanecka: Bardzo bym prosiła.)
Odpowiadam. Tylko zastanawiam się, jak to 

się ma do apeli o wprowadzenie stanu nadzwy-
czajnego, po prostu mnie to zastanawia. Staramy 
się tego nie robić. Mam nadzieję, że pan senator 
widzi troskę rządu o to, żeby ograniczeń i re-
strykcji nie było tak dużo, nie chcemy właśnie 
wprowadzać stanu nadzwyczajnego. Dodatkowo 
jutro zostaną przez pana premiera Mateusza 
Morawieckiego przedstawione pomysły, taka dro-
ga pewnego odchodzenia od niektórych obostrzeń, 
rozłożonego w czasie przynajmniej do połowy 
maja. Tak że to będzie następny krok. I tyle.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Pan senator Gawłowski chciałby dopytać. 
Bardzo proszę.

SenatOR 
sTanisław Gawłowski 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Nie musi się pan zastanawiać, do jakiego klu-

bu ja należę, bo to nie jest pana sprawa. Niech 
pan tylko odpowiada na pytania i robi to tak, jak 
przystoi urzędnikowi publicznemu. Niech pan nie 
zachowuje się arogancko, bo to rząd się spóźnił 
z ustawą, Panie Ministrze. Nie będzie pan tu ro-
bił wykładów, czy Senat miał się spotkać w Wielki 
Piątek, czy nie, bo jakby rząd szybciej wysłał usta-
wę do parlamentu, np. miesiąc temu, sprawa by-
łaby już załatwiona. To po pierwsze. Więcej uwag 
z pana strony ja sobie nie życzę.

Po drugie, Panie Ministrze, nie macie kon-
stytucyjnego prawa do wprowadzenia tych ogra-
niczeń, bo konstytucja mówi o tym, że tego typu 
ograniczenia są możliwe tylko wtedy, gdy się wpro-
wadza stany wyjątkowe. Nie chcecie ich wprowa-
dzić z powodu wyborów, więc tylnymi drzwiami, 
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łamiąc konstytucję, próbujecie wprowadzić te za-
pisy. Wprowadźcie stan wyjątkowy i będziecie 
mogli wtedy te różne restrykcje i ograniczenia 
swobód obywatelskich stosować. A wie pan, dla-
czego nie chcecie tego zrobić? Bo są wybory. To jest 
jedyne, co wam przyświeca, nic więcej. Nie chcecie 
dbać o zdrowie i życie Polaków, to jest cała prawda 
o was. I, Panie Ministrze, niech się pan już na mój 
temat nie wysila. Dziękuję panu bardzo.

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: To pan…)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfry
zacji Wanda Buk: Przepraszam, czy ja mogę 
uzupełnić?)

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o spokój.
I bardzo proszę pana marszałka Borusewicza o…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfry

zacji Wanda Buk: Przepraszam, Pani Marszałek…)
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: Ale sekundkę…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfry

zacji Wanda Buk: Czy ja mogę uzupełnić jeszcze 
odpowiedź na pytanie?)

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: Właśnie, bo jeszcze było pytanie od-
nośnie do…)

A, jeszcze? No bo pan minister, wydawało się, 
już skończył.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Tak, no dobrze, ale pan senator jeszcze raz za-
brał głos. Prosiłbym, żeby pani minister Wanda 
Buk wypowiedziała się, jeżeli chodzi o to rzekome 
wprowadzanie tylnymi drzwiami 5G.

A pan senator pozwoli, że będę odpowiadał 
tak, jak uznam to za stosowne. Każdy może to 
sobie porównać, zobaczyć, w jaki sposób pan się 
wypowiadał i jaka była moja odpowiedź.

(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta
necka: Panie Ministrze, ale bardzo proszę…)

Ale…
(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta

necka: Czy pan minister odpowiada jeszcze na 
pytanie?)

Nie, skończyłem już. Proszę bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Pani minister Wanda Buk. Bardzo proszę pa-
nią minister o odpowiedź.

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe CyFRyzaCjI 
wanda Buk 

Dziękuję.
To ja jeszcze pozwolę sobie dodać dwa słowa 

do dyskusji, która już teraz zmierza ku końcowi, 
czyli dyskusji na temat przepisów związanych 
z przekazywaniem przez operatorów danych o lo-
kalizacji. Ja oczywiście rozumiem państwa tro-
skę o wolność i o prywatność. My ją podzielamy, 
ale zwróćcie państwo uwagę na to, że przepisy, 
o których dyskutujemy, to przepisy, które przede 
wszystkim są – to jest powiedziane wprost – 
ograniczone do czasu trwania epidemii. To jest 
bardzo ważne, bo europejski regulator ochrony 
danych osobowych podkreśla, że takie przepisy, 
jeżeli są wprowadzane, muszą być ograniczone 
czasowo. W przepisach, o których mówimy, jest 
jasno określony cel, co też podkreśla regulator, 
a więc spełniamy kolejną przesłankę. Jest tu także 
jasno określony katalog ludzi. Tu nie chodzi o nas 
wszystkich, tu chodzi o osoby, które są zakażone, 
i osoby, które przebywają w kwarantannie.

Ja tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwa-
gę państwa senatorów na to, że również na po-
ziomie Unii Europejskiej, na poziomie Komisji 
Europejskiej, taka dyskusja się dzisiaj toczy. 
W przedmiocie wykorzystania danych osobo-
wych na cel walki z epidemią wypowiedział się 
europejski regulator ochrony danych osobowych, 
wskazując, że jeśli chodzi o takie działania, to jed-
nak zdrowie i życie są tutaj wartościami nadrzęd-
nymi, które należy chronić. Myśmy te przepisy 
skonstruowali bardzo, bardzo rygorystycznie. 
Będą one wykorzystywane wyłącznie w celu wal-
ki z epidemią, tak żeby minimalizować jej nega-
tywne skutki.

A teraz przechodzę do kolejnego pytania, czy-
li pierwszego, które pan senator zadał. Szanowni 
Państwo, naprawdę trudno jest mi dzisiaj ubierać 
w słowa potrzebę rozwoju łączności. No, wszyscy 
dzisiaj pracujemy zdalnie, dzieci uczą się zdalnie. 
Jeżeli chodzi o państwa, którzy łączycie się z nami 
spoza Senatu, to wydaje mi się, że co najmniej 
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kilka osób odczuło dyskomfort związany z tym, 
że dostęp do sieci nie jest wystarczający. Jeżeli 
mimo wszystko to państwa nie przekonuje, to ja 
na pewno dalszym wywodem tego nie osiągnę.

Zwróćcie państwo uwagę na to, że… Wydaje mi 
się, że pan senator odnosił się do przepisu, którego 
już tutaj dzisiaj nie ma. On wygenerował spore oba-
wy, mimo że był tylko przepisem porządkującym, 
bo faktycznie zależało nam na tym, żeby jak naj-
bardziej usprawnić proces inwestycyjny. Absolutnie 
nie chcemy eliminować poszczególnych etapów, tyl-
ko doprowadzić do tego, żeby one nie powodowa-
ły zbędnych zatorów. Są takie kraje, w których ten 
biurokratyczny proces budowania sieci, ta cała biu-
rokracja związana z procesem decyzyjnym, trwa 
miesiąc. W Polsce trwa to kilkanaście miesięcy. 
A dzisiaj wszystkim nam zależy na tym, żeby było 
szybciej, bo ta łączność jest bardzo, bardzo ważna.

Jeżeli chodzi o wolno stojące maszty, to jak otwo-
rzycie państwo prawo budowlane i odszukacie art. 3 
pkt 5, zobaczycie, że tam są już wskazane wolno sto-
jące maszty antenowe jako obiekty tymczasowe. 
My nie wprowadzamy tego dzisiaj. To, co robimy 
dzisiaj, to usprawnianie procesu ich montowania. 
Pamiętajcie państwo o tym, że są to instalacje, któ-
re są czasowe. One mogą stać maksymalnie 180 dni 
i jak najbardziej muszą spełniać wszystkie wyma-
gania środowiskowe z prawa budowlanego. My tutaj 
wprost wskazujemy, że chodzi o zgłoszenie – takie 
instalacje montowane będą po zgłoszeniu.

Co zmieniamy? To jest bardzo ważne i chciała-
bym, żebyście państwo mieli tego świadomość. Do 
dzisiaj, przed tą zmianą, o której mówimy, mieli-
śmy do czynienia z taką sytuacją, że aby postawić 
taki maszt, trzeba było dokonać zgłoszenia i po-
czekać 30 dni na upływ terminu, w którym or-
gan mógł zakwestionować celowość postawienia 
takiego masztu. My ostatnio mieliśmy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
I teraz tak: jeśli chodzi o to, co zrobiliśmy, to 

ten termin, do którego musi się zastosować ope-
rator, żeby postawić taki maszt, skróciliśmy do 
3 dni. Ale organ jak najbardziej cały czas ma…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę dać mi powiedzieć.
Organ cały czas ma możliwość – w ciągu 14 

albo 30 dni, bo tam są 2 procedury – zakwestio-
nowania celowości postawienia takiego masztu.

I teraz chciałabym, żebyście państwo zrozu-
mieli, jak to jest ważne. Dzisiaj nie ma takiej sy-
tuacji, żeby w naszym kraju zamknięte zostało 
jakieś miasto, ale w innych krajach europejskich 

takie sytuacje były. Odcina się jakieś miasto, dla-
tego że jest tam duży wybuch epidemii, jest sporo 
zakażeń. Wtedy tak bardzo podnosi się poziom 
wykorzystania sieci, że ta sieć po prostu jest prze-
ciążona i pada, a do tego jeszcze rośnie panika 
wśród ludzi. Tak więc tym, na czym nam zale-
żało, było danie sobie możliwości, żeby w sytu-
acji, kiedy… My oczywiście nie przewidujemy 
dzisiaj możliwości zamknięcia miast, nie mówi-
my o tym, ale jeżeli coś takiego by się wydarzyło, 
musielibyśmy dać ludziom dostęp do łączności. 
I po to są te przepisy.

Pamiętajcie, proszę, że organ jak najbardziej 
ma cały czas możliwość, by to zakwestionować 
w takim terminie, jaki miał wcześniej. Wtedy 
operator będzie po prostu zobowiązany do na-
tychmiastowej rozbiórki. A więc wydaje się, że 
jednak są to przepisy, które są bardzo ważne.

Myśmy ostatnio mieli do czynienia z taką sy-
tuacją w przypadku bazy rezerw materiałowych, 
która jest w środku lasu w województwie łódz-
kim. Okazało się, że tam nie ma zasięgu, a zna-
czenie tej bazy rośnie bardzo mocno. Chcieliśmy 
wykorzystać tymczasowy maszt antenowy, tym-
czasową instalację, którą można by przenosić 
z miejsca na miejsce, ale okazało się, że nie mo-
żemy, dlatego że cała procedura trwa 30 dni, a do 
tego czasu to już można by sobie poradzić na 17 
innych, bardziej karkołomnych, trudniejszych 
sposobów. Można np. przepisać od jednego ope-
ratora do drugiego, no ale nie chcemy czegoś ta-
kiego operatorom robić.

Tak że jeszcze raz wyjaśnię: nie eliminujemy 
żadnych elementów procesu, niemniej jednak za-
bezpieczamy się na wypadek, gdyby sieci uległy 
przeciążeniu. Dzisiaj jest bardzo duży wzrost ob-
ciążenia sieci. Wszyscy operatorzy to notują, i sta-
cjonarni, i mobilni. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
I  bardzo bym prosiła pana marszałka 

Borusewicza o powtórzenie pytania do pana mi-
nistra Kraski.

SenatOR 
BoGdan Borusewicz 

Interesuje mnie to, co się nazywa w staty-
styce szarą liczbą. Otóż Ministerstwo Zdrowia 
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publikuje codziennie statystykę zachorowań. 
Statystyka ta jest ujmowana na zasadzie uwzględ-
niania tych osób, które się zgłoszą, albo tych, 
których choroba zostaje wykryta w inny sposób. 
Jednocześnie wiadomo, że ta choroba, zakażenie 
tym koronawirusem, przebiega także bezobjawo-
wo, więc część ludzi nie wie, że jest chora, i nie 
zgłasza się do leczenia.

Pan minister zdrowia przy okazji poprzednie-
go posiedzenia Sejmu stwierdził, że jest 3,5 tysiąca 
chorych, a według funkcji wykładniczej powinno 
być ok. 9 tysięcy. I stwierdził też, powiedział, że to 
jest sukces. Oczywiście dobrze, że choruje mniej 
osób, niż się przewiduje. Ale w tej sytuacji chciał-
bym zapytać: czy ministerstwo analizuje tę tzw. 
szarą liczbę, czyli liczbę osób, które są chore, a nie 
zostały uchwycone statystycznie? Powtarzam: 
taka liczba na pewno jest, tym bardziej że zosta-
ło potwierdzone, że ta choroba przebiega również 
bezobjawowo. Czy ta liczba mieści się między tą 
liczbą 3,5 tysiąca a tą liczbą 9 tysięcy? Czy mieści-
ła się jakieś 2 tygodnie temu? Bo w tej chwili jest 
ona oczywiście inna.

To pytanie związane jest także z tym, że mini-
sterstwo bardzo oszczędnie gospodarowało, przy-
najmniej na początku epidemii…

(Głos z sali: Testami.)
…testami. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę 

na to, że tych testów jest za mało.
Moje pytanie jest następujące: czy minister-

stwo ma jakieś szacunki tej tzw. szarej liczby, ilu 
to mogłoby być chorych? Pytam, bo oczywiście to 
stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo, z którego 
chyba trzeba zdawać sobie sprawę.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe zDROWIa 
waLdemar krask a 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Marszałku, rzeczywiście w czasie epi-

demii pewna część ludności zamieszkującej dane 
terytorium przechodzi zakażenie, czy to wirusem 
grypy, czy w tej chwili kornawirusem, w sposób 
bezobjawowy. Są to osoby, które chorują, ale nie 

manifestują żadnych objawów chorobowych, czyli 
w przypadku zakażenia koronawirusem nie mają 
podwyższonej temperatury ciała, nie mają kasz-
lu, nie mają objawów duszności. To są tzw. osoby 
bezobjawowe.

Przed chwilą dostaliśmy nowe wiadomości, 
jeżeli chodzi o statystykę zachorowań. W tej chwi-
li w Polsce chorzy to 7 tysięcy 582 osoby, czyli są 
to osoby, u których test wykazał wynik dodatni.

Od jutra wprowadzamy obowiązek zakrywa-
nia ust i nosa. To jest podyktowane właśnie tym, 
że na tym etapie epidemii pojawiają się pacjenci, 
którzy przechodzą zakażenie w sposób bezobja-
wowy, i to oni mogą stwarzać zagrożenie, to oni 
mogą zakażać osoby na skutek bliskiego kontaktu, 
nie mając tego świadomości.

Testy, które w tej chwili wykonujemy, są to 
tzw. testy genowe. Mają one dość wysoką czułość. 
Wadą tych testów jest to, że są one dość praco-
chłonne i dość długiego czasu potrzeba na wyko-
nanie takiego testu, tj. 6–8 godzin. To wpływa na 
ograniczenie liczby wykonywanych testów. W tej 
chwili nasze laboratoria mają zdolność wykony-
wania dziennie ok. 20 tysięcy testów, czyli tylu 
Polaków obecnie możemy przebadać. Jestem prze-
konany, że to się uda.

W tym tygodniu przyleci do nas z Korei pierw-
sza partia testów antygenowych, czyli tzw. testów 
szybkich. W tym przypadku będziemy mogli znać 
wynik już po 15 minutach.

(Głos z sali: Czy to będzie…)
Testy te będą…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska

Stanecka: Bardzo proszę o spokój.)
Testy te będą wykonywane…
(Głos z sali: A czy samolot…)
(Głos z sali: Pandemia…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta

necka: Szanowni Państwo, bardzo bym prosiła 
o zachowanie spokoju na sali. Proszę bardzo.)

Testy te będą wykorzystywane głównie do 
szybkiej diagnostyki pracowników służby zdro-
wia, ale przekażemy je także do szpitalnych 
oddziałów ratunkowych, do SOR-ów, gdzie nie-
jednokrotnie przyjeżdżają pacjenci z podejrze-
niem zakażenia koronawirusem, ale jednocześnie 
z wieloma innymi schorzeniami i potrzebna jest 
szybka diagnostyka, aby wdrożyć leczenie w tym 
miejscu, w którym jest to wskazane.

Liczbę testów, które w tej chwili wykonujemy, 
chcemy jeszcze zdecydowanie zwiększyć właśnie 
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dzięki tym testom szybkim, antygenowym. Myślę, 
że liczba wykonywanych testów jest adekwatna, 
bo w porównaniu do innych krajów… Myślę, że 
jeżeli przeliczymy liczbę tych testów na 100 ty-
sięcy mieszkańców, to będziemy plasować się 
pośrodku całej stawki, czyli tych krajów, które 
testy wykonują. Zawsze można powiedzieć, że 
tych testów można wykonać więcej. Ale, proszę 
państwa, podstawową sprawą w czasie wyko-
nywania testu na koronawirus jest także, jak 
myślę, czas, w którym ten test się wykonuje. 
Nie zawsze po kontakcie bezpośrednim z osobą 
zakażoną, jeżeli ten kontakt nastąpi dzisiaj czy 
jutro albo był wczoraj, test wyjdzie dodatni, do-
piero po 5–7 dniach, w czasie inkubacji wirusa 
w organizmie test będzie dodatni. Bardzo ważny 
jest moment, w którym wykonujemy test. I wy-
wiad epidemiologiczny też jest tutaj bardzo waż-
ny. Czasem wykonywanie testu, dlatego że nam 
się wydaje, że mogliśmy się zakazić koronawi-
rusem, może dać nam troszeczkę fałszywą dozę 
bezpieczeństwa, bo test wyjdzie ujemny, a de fac-
to jesteśmy nosicielami koronawirusa wskutek 
zakażenia. A więc tutaj trzeba połączyć te 2 spra-
wy: dużo testów – tak, ale jednocześnie testy te 
trzeba robić tym osobom, które mają dodatni wy-
wiad epidemiologiczny.

Dziękuję, Pani Marszałek.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ja też mam pytanie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam pyta-

nie… Bo pan minister mi nie odpowiedział na 
moje pytanie.)

Czyli jeszcze pan…

SenatOR 
BoGdan Borusewicz 

Tak, chcę powtórzyć.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo za tę infor-

mację, którą pan przekazał…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Waldemar Kraska: Już, Panie Marszałku…)
…ale chodzi mi o to, czy ministerstwo ma ja-

kąś analizę tej tzw. szarej liczby tych, którzy nie 
zostali uchwyceni. Bo statystycy w mojej ocenie 

są w stanie to zrobić. Czy macie taką analizę, czy 
jej nie macie?

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe zDROWIa 
waLdemar krask a 

Pani Marszałek, Panie Marszałku, zawsze 
w czasie epidemii jest pewna grupa osób, które 
są właśnie bezobjawowe. Niektórzy mówią, że jest 
to trzykrotna liczba osób, u których wykryliśmy 
zarażenie, niektórzy mówią, że to większe liczby. 
Trudno mi w tej chwili określić, jaka to jest w tej 
chwili grupa w Polsce.

SenatOR 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję. Pan powiedział, że to może być trzy-
krotnie więcej, tak? Czyli to mniej więcej by się… 
To by było zgodne z tą funkcją wykładniczą, o któ-
rej mówił pan minister zdrowia, wskazując na to, 
że tyle ludzi powinno zachorować, ale nie zacho-
rowało. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Ja mam jeszcze pytanie odnośnie do testów, 
Panie Ministrze. W zeszłym tygodniu bardzo 
dużo było mówione na temat polskiego testu, któ-
ry już trafił do produkcji. Czy rząd już to zakon-
traktował? I kiedy te testy wejdą, kiedy zacznie 
się badanie tymi testami? I jak to zwiększy, w jaki 
sposób to zwiększy liczbę osób testowanych na 
dobę?

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe zDROWIa 
waLdemar krask a 

Dziękuję za to pytanie, Pani Marszałek, bo to 
jest bardzo ważne pytanie. Do tej pory właściwie 
sprowadzaliśmy tylko testy z zagranicy; były to 
rynki azjatyckie. Myślę, że za kilkanaście dni bę-
dziemy mogli już testować, wykorzystując pol-
skie testy. Trzeba tu chylić czoła przed polskimi 
naukowcami z ośrodka poznańskiego. Ale mam 
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dzisiaj także wiadomość, że i w Lublinie wypro-
dukowano polskie testy. Tak jak te ośrodki poda-
ją, będą w stanie wyprodukować mniej więcej 150 
tysięcy testów na tydzień. A więc myślę, że w naj-
bliższych dniach liczba testów się zwiększy, zasi-
lona polską produkcją, polskimi testami.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo o zadanie pytania… Podam te-

raz nazwiska 3 senatorów, dlatego że będziemy 
słuchać różnych panów senatorów. Najpierw pana 
senatora z czatu… Pan senator Mieczysław Golba 
będzie zadawał pytanie z czatu, później pan sena-
tor Wojciech Konieczny z sali nr 217, a potem pan 
senator Kazimierz Ujazdowski.

Bardzo proszę pana senatora Mieczysława 
Golbę.

SenatOR 
mieczysław GoLBa 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie i Panowie Ministrowie!

Moje pytanie będzie skierowane do pana mi-
nistra Schreibera z  Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Panie Ministrze, przed 2 godzina-
mi zadzwonił do mnie jeden z pracodawców, 
który zatrudnia powyżej 20 pracowników. No 
i mówi, że dzisiaj miał termin zapłacenia skład-
ki ZUS. Okazuje się, że nie był w stanie zapłacić 
w związku z utratą płynności finansowej. I stara 
się o kredyt, aby zapłacić pracownikom pobory 
i aby poprawić sytuację finansową i płynność fi-
nansową przedsiębiorstwa. I zadał mi takie pyta-
nie w związku z tym, że bank do niego skierował 
dzisiaj prośbę o przedstawienie zaświadczenia 
o niezaleganiu w płaceniu podatków, jak również 
składki ZUS. On mówi: „Ja dzisiaj nie zapłaciłem. 
Jak jutro pójdę po zaświadczenie, to jakie otrzy-
mam to zaświadczenie? Jeśli otrzymam zaświad-
czenie, że zalegam z płaceniem składki ZUS, to 
czy w tym wypadku otrzymam ten kredyt?”. Tu 
jest problem z otrzymaniem takiego kredytu, 
a więc kłopot dla niego. I trochę się tym martwi. 

Stąd moje pytanie: czy jest tu jakieś rozwią-
zanie? Czy ZUS będzie podchodził do tych przed-
siębiorców tak, aby oni mogli utrzymać swoje 
przedsiębiorstwa, firmy i płynność finansową? 
Taki niby-zwykły, niby-prosty przypadek może 

spowodować, że on nie otrzyma tego kredytu. 
I dlatego moje pytanie. Bardzo bym prosił o od-
powiedź. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę obecnie o zadanie pytania pana sena-

tora Wojciecha Koniecznego.

SenatOR 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Sza-

nowni Państwo!
Ja mam pytanie, które zadałem ok. godziny 

9.00 podczas obrad Komisji Zdrowia. Myślę, że 
już minęło tyle czasu, że może pan minister bę-
dzie mógł odpowiedzieć.

Chodzi mi o ten paradoks, który występuje 
w szpitalach. To znaczy, według ministerstwa 
możemy wykonywać ok. 20 tysięcy testów, przez 
święta wykonywaliśmy kilka tysięcy, choć nasze 
laboratoria mają dużo większe możliwości wyko-
nywania testów, a pacjenci w szpitalach czekali po 
2, 3 dni, a nawet 4, na wykonanie testu.

I w związku z tym prosiłem pana ministra, 
żeby sprawdził, z jakich powodów tak się działo. 
Dlaczego tak długo trzeba czekać na testy, skoro 
możemy ich wykonać dużo więcej? Co się dzieje?

Oczywiście mogę podpowiedzieć pewną rzecz. 
Niektóre laboratoria nie działają w dni świątecz-
ne, niektóre odbierają materiał o 14.00 i już póź-
niej go nie można zawieźć, ale to mimo wszystko 
nie tłumaczy aż takiej różnicy. Tak że chciałbym 
się dowiedzieć, czy może wystąpiły jakieś inne 
trudności.

Czy pan minister może mi udzielić informacji, 
dlaczego przy takich możliwościach wykonywania 
badań, jakie ministerstwo podaje, szpitale czekają 
po 3 dni na wykonanie badania? Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Trzecim senatorem jest pan senator Kazimierz 

Ujazdowski.
Bardzo proszę o zadanie pytania.
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SenatOR 
k azimierz michał uJazdowski 

Chciałbym zapytać bardzo konkretnie o prze-
pis z  art.  72 zawarty w  pkcie  13 w  tej części, 
w której daje ministrowi właściwemu do spraw 
informatyzacji prawo żądania przekazania za-
nonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń 
końcowych użytkowników końcowych, czyli 
upoważnienie generalne. Jaka jest funkcja tego 
przepisu i czy rząd dysponuje pozytywną opinią 
głównego inspektora ochrony danych osobowych 
w odniesieniu do tego przepisu?

Przy okazji chcę powiedzieć, że wbrew temu, 
co usłyszeliśmy, European Data Protection Board 
nie autoryzował prawa do gromadzenia danych 
z GPS jako koniecznych, a w dzisiejszym oświad-
czeniu zwracał uwagę na konieczność przestrze-
gania elementarnych zasad ochrony prywatności 
w czasie epidemii.

Ale pytam o funkcję tego przepisu, o zamysł, 
jaki został uchwalony, i o to, czy jest pozytyw-
na opinia głównego inspektora ochrony danych 
osobowych.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę pana ministra o odpowiedź na pytania.
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: Dobrze. To ja bym poprosił, żeby na 
pierwsze pytanie pan minister Stanisław Szwed 
udzielił odpowiedzi. Drugie, związane z testami, 
zupełnie nie dotyczy projektu ustawy. Rozumiem 
i szanuję to, że to jest po prostu głos w dysku-
sji, trochę obok tematu. Odnośnie do trzecie-
go to poprosiłbym panią minister Wandę Buk 
o odpowiedź.)

Proszę bardzo. Odpowiedź na pierwsze 
pytanie.

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe RODzIny, PRaCy  
I POlItykI SPOłeCznej 
sTanisław szwed 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Jeśli chodzi o wsparcie dla małych firm – bo 

tak pytanie było sformułowane przez senatora 

Mieczysława Golbę – to podam kilka informacji. 
Jeśli chodzi o kwestie związane ze zwolnieniem ze 
składki na ubezpieczenia społeczne, to w tej usta-
wie, którą teraz procedujemy, będzie taka możli-
wość dla przedsiębiorców zatrudniających 10–49 
pracowników, będzie możliwość zwolnienia ze 
składek na poziomie 50% opłacanych składek za 
pracowników. To jest też to, na czym zależało ma-
łym przedsiębiorstwom.

Jeśli chodzi o inne formy wsparcia, to jest kwe-
stia możliwości dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników zatrudnianych poprzez powiatowe 
urzędy pracy. I tu w zależności od spadku obro-
tów w stosunku do poprzedniego miesiąca albo 
w stosunku do poprzednich miesięcy, w stosunku 
do ubiegłego roku można mieć wsparcie na po-
ziomie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
przy spadku obrotów o 50%, wsparcie w wyso-
kości 70% minimalnego wynagrodzenia, i to jest 
np. kwota 2 tysięcy 100 zł na jednego pracownika, 
a przy spadku o 80% to 2 tysiące 700 zł. To już jest 
kolejny instrument.

I można również skorzystać z instrumentów, 
które są w dyspozycji wojewódzkich urzędów 
pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, czyli to może być zarówno prze-
stój ekonomiczny, jak i obniżenie czasu pracy. 
W jednym przypadku jest dofinansowanie na po-
ziomie połowy minimalnego wynagrodzenia plus 
składka emerytalna, tj. 1 tysiąc 533 zł. W drugim 
przypadku to jest kwota 2 tysięcy 500 zł. Tak 
że te działania, które podejmujemy w stosunku 
do firm, w tym również małych firm, ułatwia-
ją przejście przez ten trudny czas dla małych 
przedsiębiorców.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o odpowiedź na drugie pytanie.
(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, kto będzie odpowiadał…
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: Ale już mówiłem, że to drugie pyta-
nie zupełnie nie dotyczy ustawy, więc wydaje mi 
się, że…)

Ale czy pan, czy ktokolwiek mógłby na nie od-
powiedzieć panu senatorowi?

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: No ale to jest, jak rozumiem, debata 



Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SaRS-CoV-2

25

9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 kwietnia 2020 r.

poświęcona ustawie, a nie wszystkim tematom, 
którymi się zajmujemy…)

(Senator Bogdan Borusewicz: No ale to 
ustala…)

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: Ja nie wiem, ja nie potrafię na to…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to ustala 
marszałek prowadzący obrady Senatu…)

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: …odpowiedzieć.)

Ale ja bym prosiła…
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: No niekoniecznie…)
A  czy pan minister Kraska mógłby 

odpowiedzieć…
(Senator Bogdan Borusewicz: …czy dopuszcza 

pytanie, czy nie.)
…na to pytanie pana senatora Koniecznego?
(Rozmowy na sali)
Czy pan minister zgadza się, żeby pan mini-

ster Kraska odpowiedział na to pytanie?
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: Nie mam co się zgadzać, bo to jest 
dyskusja…)

Ale pan minister pyta.
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: …jak państwo chcecie, to proszę pro-
wadzić sobie…)

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: …dyskusję. No…)
Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Prowadzi pani 

marszałek, a nie pan minister…)
(Głos z sali: No nie…)
(Senator Bogdan Borusewicz: …jakikolwiek.)
(Rozmowy na sali)

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe zDROWIa 
waLdemar krask a 

Szanowni Państwo!
Rzeczywiście pytanie nie dotyczy tej ustawy 

i z przykrością muszę powiedzieć, że to jest już ko-
lejne posiedzenie, kiedy rozmawiamy nie o przed-
miocie ustawy.

(Rozmowy na sali)
Ale pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie za-

dane przez pana senatora.

Rzeczywiście okres świąteczny jest okresem 
– i to nie dotyczy tylko Polski – kiedy tych testów 
jest wykonywanych mniej. Myśmy zebrali takie 
informacje z całej Europy i mogę powiedzieć, że 
gdy w przedświąteczny piątek było prawie 90 ty-
sięcy nowych przypadków w Europie, to w dru-
gi dzień świąt tych stwierdzonych przypadków 
było tylko 65 tysięcy, czyli zdecydowanie się to 
zmniejszyło. Było to związane z mniejszą liczbą 
wykonywanych testów.

Zdarzały się przypadki, że rzeczywiście w nie-
których laboratoriach próbki czekały na badanie. 
Dlatego powołaliśmy koordynatorów wojewódz-
kich, którzy będą powodować – i robią to w tej 
chwili – żeby w miejsca, gdzie laboratoria mają 
niewykorzystane moce przerobowe, mówiąc 
brzydko, czyli tych próbek jest mniej, a one mogą 
więcej badań wykonać, przesyłać próbki z tych 
laboratoriów, gdzie one oczekiwały dłużej niż 
kilkanaście godzin. Myślę więc, że nie będzie już 
takiego przypadku, że w danym laboratorium 
próbki będą czekały na badania. Będą one po pro-
stu na bieżąco badane. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
I trzecie pytanie. Pani minister, tak?

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe CyFRyzaCjI 
wanda Buk 

Tak.
Szanowni Państwo!
Panie Senatorze, odpowiadając na pana py-

tanie, może zacznę od końca. Chciałabym tutaj 
przytoczyć stanowisko europejskiego regulatora 
ds. ochrony danych osobowych, który wskazuje, 
cytuję: „RODO jest obszernym aktem prawnym, 
który zawiera przepisy mające zastosowanie 
również do przetwarzania danych osobowych 
w kontekście takim jak ten dotyczący COVID-19. 
RODO pozwala właściwym organom ds. zdrowia 
publicznego i pracodawcom na przetwarzanie 
danych osobowych w kontekście epidemii, zgod-
nie z prawem krajowym i na określonych w nim 
warunkach”.

Dalej w tym oświadczeniu – a to jest oświad-
czenie z 19 marca – regulator wskazuje, że muszą 
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być spełnione konkretne warunki. Czyli jeszcze 
raz: muszą to być środki tymczasowe, ich cel musi 
być jasno określony, dostęp musi być ograniczony 
– czyli musimy wiedzieć, kto będzie miał do nich 
dostęp i co zrobimy z tymi danymi, czyli po co je 
bierzemy. I tu te wszystkie warunki są spełnione.

Odpowiadając na pana pytanie, do czego jest 
ten konkretny przepis… Może jeszcze dodatko-
wo państwa uspokoję, że mówi on o dostępie do 
danych zanonimizowanych. Czyli minister wła-
ściwy do sprawy informatyzacji będzie mógł za-
pytać operatora telefonii mobilnej, czy w ramach 
świadczenia swoich usług zlokalizował on jakieś 
niestandardowe skupienie się terminali komór-
kowych w jakichś miejscach, takie, jakiego wcze-
śniej nie było. To pomoże nam, jak też zespołowi 
do spraw zarządzania kryzysowego, podejmować 
decyzje co do tego, jak przeciwdziałać rozwojowi 
epidemii. Np. dowiedzieliśmy się ostatnio – to jesz-
cze nie była informacja otrzymana od operatorów 
telefonii mobilnej, ale otrzymaliśmy ją od innego 
właściciela platformy, który po prostu nagminnie 
agreguje takie dane – że już w czasie obowiązywa-
nia zakazów całkiem niedaleko stąd, na Powiślu, 
odbyło się zgromadzenie na ponad 200 czy 300 
osób, zakładamy, że pewnie było to w jakimś celu 
rozrywkowym. A więc to takie dane będziemy 
mogli dzięki temu przepisowi otrzymywać. Nie 
jest to przepis odosobniony, jeśli chodzi o przepisy 
w Europie. Dzisiaj inne kraje również wprowadza-
ją takie rozwiązania. Ale przede wszystkim pamię-
tajcie państwo, że na podstawie tego przepisu my 
nie będziemy mogli ustalić, kto w danym miejscu 
był, tylko to, że coś takiego miało miejsce, że takie 
zgromadzenie ludności się odbyło. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
W dalszej kolejności pytania będą zadawali: 

pan senator Krzysztof Kwiatkowski…
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Pani 

Marszałek…)
Tak?

SenatOR 
k azimierz michał uJazdowski 

Ja pytałem jeszcze, czy jest co do tego tekstu 
pozytywna opinia głównego inspektora ochrony 
danych osobowych, na piśmie.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Pani Minister?

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe CyFRyzaCjI 
wanda Buk 

Panie Senatorze, myśmy konsultowali już 
wcześniej, na podstawie… Bo tam jest jeszcze do-
datkowy przepis, który mówi o tym, że nie jest to 
przetwarzanie danych w rozumieniu prawa te-
lekomunikacyjnego. A prawo telekomunikacyjne 
ma jeszcze swój reżim, który mówi, że operatorzy 
w ogóle nie mogą przetwarzać tych danych w ce-
lach innych niż związane ze świadczeniem usług. 
Może więc powiem tak: ten konkretny przepis nie 
był konsultowany, ale ta kwestia była już porusza-
na w dyskusji z PUODO. No, nie dostaliśmy do tej 
pory negatywnej opinii, a przepis jest powszech-
nie znany już od ponad tygodnia.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
W dalszej kolejności pytania będą zadawali: 

pan senator Krzysztof Kwiatkowski, pan sena-
tor Jerzy Chróścikowski i pani senator Barbara 
Borys-Damięcka.

Proszę bardzo, pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski.

SenatOR 
krzyszToF kwiaTkowski 

Kieruję to do pana ministra Schreibera… czy 
też do wiceministra finansów, którego widzę na 
sali. I od razu mówię, że tylko pytam, absolutnie 
o nic nie oskarżam. Po prostu chcę mieć infor-
mację w tym zakresie. Przygotowaliście państwo 
pakiet pomocy dla firm – i bardzo dobrze. 

Ale czy rząd przygotowuje w jakimś zakresie 
pomoc dla samorządów, które zaczynają znajdo-
wać się w naprawdę trudnej sytuacji? Z kilkudzie-
sięciu maili w tej sprawie przeczytam 2 zdania 
z jednego maila. To jest informacja od burmistrz 
Brzezin, Ilony Skipor: „Planowane dochody, przy-
chody miasta to w skali roku 11 milionów. To daje 
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miesięcznie 900 tysięcy. 1/3 budżetu miasta, bez 
wpływu z 500+ i pochodnych oraz 1/5 z zapla-
nowanych”… To właśnie ta suma, o której mó-
wiłem. „Obecnie wpływy z tego tytułu za luty 
i marzec zostały zmniejszone o blisko 750 tysię-
cy”. A nie mówię tu o bogatym mieście. Chodzi 
o to, że w skali miesiąca mamy spadek wpływów 
z PIT prawie o połowę. Mówię tu oczywiście o pie-
niądzach przekazywanych przez Ministerstwo 
Finansów. W tej sytuacji budżety tego typu sa-
morządów są – przepraszam za kolokwializm – 
nie do spięcia. 

Stąd pytanie: czy rząd planuje jakieś wsparcie 
finansowe dla samorządów? Jeżeli tak, to jakie 
i kiedy te działania mają być inicjowane? Dziękuję 
bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo pana senatora Jerzego 

Chróścikowskiego o zadanie pytania.

SenatOR 
Jerzy chróścikowski 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Państwo Ministrowie!
Chciałbym zadać pytanie, ale najpierw po-

dziękować za wprowadzenie odszkodowania za 
kwarantannę dla rolników, bo wielu rolników do-
tkniętych jest kwarantanną. No, zawsze potem 
jest pytanie: a co będzie, gdy będzie to przedłuża-
ne? Bo i tak bywa. Czy będzie to przedłużane ze 
względu na to, że oni jeszcze są w kwarantannie, 
czy też podlegać już będą w części jakby płaceniu 
chorobowego, jeśli są w dalszym ciągu… Czy to 
będzie zupełnie inny, drugi element?

I następna sprawa, to, co pan prezydent pod-
nosił. Bardzo byliśmy zadowoleni i  wszyscy 
rolnicy się ucieszyli, że w jakiejś części zrekom-
pensujemy rolnikom tzw. ubezpieczenie emery-
talno-rentowe. Wszyscy, przynajmniej my tak 
to rozumieliśmy, nie czytając może aż tak anali-
tycznie tego dokumentu. Dopiero teraz, gdy KRUS 
ogłosił na swoich stronach, że ta część jest tylko 
częściowa, bo tak naprawdę na fundusz emery-
talno-rentowy składa się jeszcze jeden element, 
tj. fundusz chorobowo-macierzyński… O ile ten 

pierwszy jest ujęty i rolnicy będą tym objęci, o tyle 
ten drugi nie jest ujęty. 

I stąd pytanie: czy rząd nie zamierza jak naj-
szybciej po tej analizie wprowadzić tu jeszcze jed-
nej zmiany, tak aby objąć całą tę składkę? Okazuje 
się, że ta składka, w której daje się ulgi rolnikom, 
jest wyliczona dzisiaj – ja sprawdzałem, jaka to 
jest kwota – na kwotę gdzieś ponad 300 milionów, 
a ta druga część to jest ponad 800 milionów. Czyli 
tylko ta mniejsza została uwzględniona, a ta więk-
sza nie.

Stąd jako szef komisji rolnictwa, też w imie-
niu rolników, którzy do mnie wydzwaniają, wno-
szę, żebyśmy ten problem uwzględnili całościowo. 
Wszyscy rozumieliśmy, że to od całości jest umo-
rzona ta część, a to jest tylko część z tej części 
emerytalno-rentowej, zaś część chorobowo-ma-
cierzyńska nie jest uwzględniona. Stąd prośba do 
rządu o uwzględnienie tej drugiej części i popra-
wienie tego, jeśli możliwe, to teraz, a jeśli nie…

(Głos z sali: Trzeba by…)
…to w  najbliższym czasie, żeby ta druga 

część też była uwzględniona, bo to jest obiecane 
rolnikom.

(Głos z sali: Proszę poprzeć naszą poprawkę.)
(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta

necka: Dziękuję bardzo…)
I jeszcze druga sprawa, mianowicie taka. Jest 

tu mowa o tym, że organizacje społeczno-zawo-
dowe będą uwzględniane przy okazji tych popra-
wek. Moje pytanie jest takie: czy… Bo jest wiele 
ustaw o organizacjach, o rolnikach, o związkach 
zawodowych. Czy na podstawie ustawy o rolni-
kach indywidualnych, a tych organizacji jest tu 
wiele, będą też uwzględnione te przepisy, które 
mówią… określające organizacje pozarządowe?

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
I  pani senator Barbara Borys-Damięcka. 

Proszę bardzo.

SenatOR 
BarBara Borys-damięck a 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ponieważ odpowiedź, której 

udzielił pan panu senatorowi Zdrojewskiemu jest, 
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szczerze mówiąc, nijaka i nic nie znaczy, ja chcę 
pogłębić to pytanie i proszę pana o udzielenie mi 
jednoznacznej, jasnej odpowiedzi. 

W którym artykule, o jakim numerze, środo-
wisko twórców może znaleźć informację, że rów-
nież jest objęte ochroną, tak jak inne środowiska, 
i ma gwarancję rządową, że będzie miało pomoc? 
Dla pogłębienia sprawy chcę powiedzieć, że śro-
dowisko twórców to są nie tylko aktorzy, reżyse-
rzy teatralni, filmowi, operowi, ale to są również 
scenografowie, tancerze, to są również graficy, 
plastycy, muzycy itd., itd. Mogę jeszcze bardzo 
wiele zawodów mieszczących się w hasłach „twór-
czość”, „twórca” wymienić.

Ja proszę o konkret, nie odpowiedź dookoła, 
tylko konkret, tak aby ludzie z tego środowiska, 
otwierając ustawę, którą państwo zaproponowa-
li, mogli od razu odnaleźć artykuł zawierający 
informacje, które będą ich satysfakcjonowały. 
Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedzi.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pytania, to może po kolei.
Pan senator Kwiatkowski pyta o samorzą-

dy. No, w pierwszej kolejności – i chyba dla nas 
wszystkich to jest sprawa absolutnie zrozumia-
ła – zależało nam na ochronie miejsc pracy, na 
ochronie pracodawców, na ochronie polskich 
firm. Tak że te komponenty, ta tarcza antykry-
zysowa jest przeznaczona przede wszystkim dla 
tych osób. No, oczywiście monitorujemy i przypa-
trujemy się sytuacji samorządów, trwają pewne 
prace i analizy i być może już w następnych usta-
wach będą kolejne rozwiązania. Tak że na razie 
mogę tyle powiedzieć. W tej ustawie, jak pan za-
pewne wie, nie ma takich zapisów.

Jeżeli chodzi o  pytanie pana senatora 
Chróścikowskiego, to chciałbym powiedzieć, 
że dla rolników są wprowadzone konkretne 
zmiany. One dotyczą rolników przebywających 
na kwarantannie, dotyczą wsparcia sektora 

rolno-spożywczego. Jednak trudno mi się teraz 
odnieść do konferencji, do zapowiedzi, do tego, 
o czym pan mówi, czy to wypełnia czy nie… Ja to 
traktuję jako taki głos w dyskusji, żeby ewentu-
alnie przemyśleć to i rozszerzyć tu pomoc. Tylko 
w taki sposób jestem w stanie na to odpowiedzieć, 
no, czas składania poprawek minął. Jednak ro-
zumiem tę troskę szefa komisji rolnictwa. Tak że 
to tyle.

Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie do twórców 
i dokładnego podania artykułu, to przekażę głos 
panu ministrowi Szwedowi. To było ostatnie py-
tanie, nie zdążyłem sam znaleźć tego numeru, ale 
pan minister zaraz udzieli tu odpowiedzi, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne. Przy 
czym, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o środowi-
sko twórców, to są zapisy, jest wiele zapisów, cały 
pakiet zapisów w pierwszej ustawie, która już jest 
przyjęta. To po pierwsze.

Po drugie, pragnę zwrócić uwagę pań senator 
i wszystkich pozostałych państwa, że – skoro mó-
wicie o tym, że ktoś może się pogubić, że nie moż-
na znaleźć odpowiednich rzeczy – na stronie gov.
pl pod zakładką „tarcza antykryzysowa” jest wy-
pisane z wyszczególnieniem dla wszystkich grup, 
dla osób które, mają umowę o dzieło, które mają 
umowę-zlecenie, które mają mikrofirmy, małe 
firmy, średnie firmy, duże firmy… Wypisane 
jest, jaka dokładnie pomoc im przysługuje. Tak 
więc każdy twórca także w taki sposób może od-
naleźć potrzebne mu przepisy i każdy przedsię-
biorca może w ten sposób też spojrzeć. To działa 
niezależnie od linii, która została uruchomiona 
w ministerstwie rozwoju i tu pan minister mógł-
by powiedzieć parę słów.

Dobrze, przekazuję już głos, chodzi o konkret-
ny artykuł.

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe RODzIny, PRaCy  
I POlItykI SPOłeCznej 
sTanisław szwed 

Uzupełniając wypowiedź pana ministra 
Schreibera, chciałbym powiedzieć, że w art. 15zr 
są uwzględnione świadczenia postojowe, z któ-
rych mogą korzystać osoby pracujące na umo-
wach-zleceniach, umowach o  dzieło, a  także 
prowadzący działalność gospodarczą. To jest ta 
najprostsza formuła, z której również pracownik 
kultury może skorzystać. Może on też skorzystać 
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z drugiego uprawnienia, które jest w art. 31zo, 
czyli możliwości zwolnienia z płacenia skład-
ki na ubezpieczenia społeczne. To jest regulacja 
zarówno dla tych, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą, jak i dla mikroprzedsiębiorców. 
Z tych działań można skorzystać… One są ważne, 
jeśli chodzi o indywidualną działalność twórców. 
Jeżeli chodzi o instytucje, to one mogą skorzystać 
z innych środków, które są w ustawie. To, co tu-
taj wprowadzamy, czyli kwestia spadku obrotów 
czy możliwość przestoju ekonomicznego… Z tych 
wszystkich instrumentów te jednostki również 
mogą korzystać.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo proszę, Pani Senator.
Pani senator dopyta.

SenatOR 
BarBara Borys-damięck a 

Panie Ministrze, ja nie dlatego zadałam to py-
tanie, że ktoś nie może doczytać ani nie może zna-
leźć ustawy, tylko dlatego, że po prostu nie może 
znaleźć treści, która jest potrzebna dla pełnej ja-
sności. W związku z tym prosiłabym o udzielenie 
poszerzonej odpowiedzi dotyczącej twórców na 
piśmie, i nie w terminie 1 miesiąca, tylko, skoro 
mamy specjalną sytuację i nie wiemy, co nas cze-
ka za miesiąc, w trybie na cito. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Dobrze, to ja się zobowiązuję, że taka odpo-
wiedź będzie udzielona w terminie nie dłuższym 
niż ten, w jakim Senat rozpatruje tę ustawę.

(Głos z sali: Czyli 1 dzień.)
(Senator Barbara BorysDamięcka: To znaczy?)
(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta

necka: Nie rozumiem, Panie Ministrze. Czy pan 
minister mógłby sprecyzować?)

Biorąc pod uwagę, że w  czwartek to było 
w Senacie… Nie wiem, kiedy Senat zakończy pra-
ce. No, nie potrwa to dłużej niż prace Senatu nad 
tą ustawą, czyli to będzie, jak zakładam, 6 albo 
7 dni. Zakładam, że najpóźniej jutro…

(Wicemarszałek Gabriela MorawskaStanecka: 
Ustawa była w Senacie w piątek, Panie Ministrze…)

W czwartek.
(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta

necka: …w związku z tym w ciągu 5 dni pan mi-
nister, jak rozumiem, tę odpowiedź dostarczy.)

Tak…
(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta

necka: Dziękuję bardzo.)
…w czasie nie dłuższym niż ten, w jakim Senat 

to rozpatrywał. Zgadza się.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Proszę państwa, następni senatorowie, któ-
rzy będą zadawać pytania, to pan senator Józef 
Łyczak, który zgłaszał się na czacie, pan se-
nator Bieniamin Godyla i pani senator Beata 
Małecka-Libera.

Bardzo proszę pana senatora Józefa Łyczaka 
o zadanie pytania.

SenatOR 
JózeF łyczak 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo 

Ministrowie!
Swoje pytanie kieruję do pana ministra zdro-

wia. Chcę powiedzieć, że liczba zachorowań 
w Polsce, w przeliczeniu na liczbę mieszkań-
ców i w zderzeniu z bardzo zamożnymi krajami 
Europy Zachodniej i ze Stanami Zjednoczonymi, 
jest stosunkowo mała. No, dzięki Bogu, że tak jest. 
Jest to zasługa przede wszystkim świata medycz-
nego, któremu należą się stokrotne dzięki, ale 
również resortu zdrowia i pana premiera.

Mnie i, jak myślę, wszystkich Polaków intere-
suje, Panie Ministrze, na jakiej podstawie prze-
widuje się – coraz częściej o tym się mówi – że 
apogeum, czyli nasilenie tej epidemii, nastąpi 
za 2–3 tygodnie. Nie tak dawno mówiono, że bę-
dzie to w okresie świąt Wielkiejnocy, ale tak się 
nie stało. Polacy, jak myślę, oczekują bardziej 
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optymistycznych informacji od pana ministra i ja 
o taką informację bym prosił. Wszyscy czekamy 
na odmrożenie poszczególnych działów gospodar-
ki narodowej. Myślę, że to będzie miało miejsce. 
Ja przynajmniej jestem optymistą i wierzę w to, 
że za 2–3 tygodnie sytuacja nie ulegnie pogorsze-
niu, ale się polepszy. Bardzo proszę o opinię pana 
ministra w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo o zadanie pytania pana senato-

ra Beniamina Godylę.

SenatOR 
Beniamin GodyLa 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Moje pytanie jest skierowane do pana mini-

stra. Mówię to jako przedsiębiorca, nie jako ktoś 
siedzący tylko za biurkiem, ale jako człowiek 
praktyczny. Minął ponad miesiąc od ogłoszenia 
pandemii i my, przedsiębiorcy, naprawdę nie 
wiemy, co zrobić. Są sektory, takie jak gastrono-
mia, hotelarstwo, cukiernictwo i wiele innych, 
w których dochody są zerowe. Jak ja tu słyszę, 
że… A będę mówił tylko o małych i średnich fir-
mach. Te mikro- zostawmy, bo wiadomo, że one 
już jakąś tam pomoc mają. Co teraz mają, Panie 
Ministrze, powiedzieć te firmy, którym dochód 
czy obrót spadł do zera? Zwalniacie je tylko z 50% 
ZUS. A skąd one mają drugie 50% wziąć? Jeszcze 
ludzi nie zwolniły, jeszcze trzeba ludziom jakieś 
wypłaty dać. Ja mówię to tak z prostotą. Tak to 
rozumiem, bo inaczej tego nie idzie zrozumieć. 
Dlaczego pokrzywdzone są średnie firmy, które 
ten ZUS muszą zapłacić? Ja w tych tarczach ni-
czego więcej się nie doczytałem, to będzie tylko 
dopłata do wynagrodzeń. Ta działalność nie wej-
dzie na te poprzednie obroty, nawet gdy coś tu 
poluzujemy. Możemy wyrobić 30% obrotów, nie 
więcej, a 30% obrotów nie pozwoli mi nawet, żeby 
50% ZUS zapłacić, bo są jeszcze koszty pracy, prą-
du, wszystkiego.

Chodzi o to, żeby tych ludzi utrzymać, żeby 
tych ludzi nie zwalniać, dlatego przeanalizujmy to 
jeszcze raz i zwolnijmy te firmy z ZUS, bo inaczej 
będzie tragedia. To będzie tragedia pracodawców, 

pracowników i ich rodzin. Ci ludzie nie wiedzą, 
gdzie się podziać, oni są nauczeni tylko w swoich 
firmach pracować. A tak naprawdę zanosi się na 
dłuższy czas… Nawet sam pan minister zdrowia 
powiedział dzisiaj, że wakacji tak naprawdę nie 
będzie. Gastronomia, hotelarstwo, cukiernie, ka-
wiarnie runą. Opamiętajcie się, Panowie. Wyście 
w życiu biznesu nie prowadzili, nie wiem, kto 
was tu postawił. Tu trzeba trochę bardziej real-
nie patrzeć, a nie tak tylko zza biurka. Tych ma-
łych zwalniacie, żeby duży szum był, a tamtym 
mówicie: wy sobie radźcie, pływajcie – nie wiem 
po czym.

Jeszcze mam pytanie odnośnie do pożyczek. 
No, zrobił się zator płatniczy. Czy uruchomili-
ście państwo jakieś pożyczki, żeby ten zator ru-
szyć, pożyczki na preferencyjnych warunkach, 
4-, 5-letnie, z jakąś możliwością umorzenia? My 
jako przedsiębiorcy drugi miesiąc jesteśmy na-
prawdę bez niczego – bez dochodów, nawet nie 
mamy zaliczek, żeby tym ludziom coś dać. Sezon 
turystyczny jest, jak to było w połowie marca 
ogłoszone, w krytycznym stanie i tych przycho-
dów, takich wielkich, nie było. I ich nie będzie. 
Dlatego apeluję o większą pomoc dla tych firm, 
tych branż, które naprawdę straciły 100% przy-
chodów. Pamiętam, jak pan minister – patrzę na 
pana ministra Szweda – na posiedzeniu komisji 
rodziny powiedział: no, teraz będzie trzynasta, 
czternasta, piętnasta emerytura. No, Szanowni 
Państwo… Emeryci mają jakieś pieniądze, ja nie 
mówię, że… Ja bym im dał, gdyby one były, tylko 
nie pożyczajmy ich i nie rozdawajmy. A o przed-
siębiorcach nic… No, pan się teraz śmieje, a pan 
powiedział, że będzie czternasta czy piętnasta 
emerytura – byłem na tym posiedzeniu komisji.

Jeszcze tylko chciałbym – nie ma pana 
Chróścikowskiego – poprzeć tę inicjatywę pana 
Chróścikowskiego dotyczącą rolników. Popieram 
tę ideę. Bo dzisiaj każdy rolnik dostał, proszę pań-
stwa, zamiast pieniędzy agitację i od pana pre-
zydenta kodeks etyki żywności pod honorowym 
patronatem pana prezydenta. Tak że każdy rol-
nik, który płaci dzisiaj KRUS, dostał taką agitację 
wyborczą. Dziękuję ślicznie.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
I  proszę o  zadanie pytania panią Beatę 

Małecką-Liberę.
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SenatOR 
BeaTa małeck a-LiBera 

Dziękuję bardzo.
Moje pytanie kieruję do ministra zdrowia. 

Powiem, że do zadania tego pytania sprowokowa-
ły mnie pewne zapisy tej ustawy, której wnikliwie 
się przyjrzałam. Tak jak powiedziałam, ustawa od-
nosi się do wielu innych ustaw, niektóre regulacje 
są bardzo szczegółowe. Wydaje się, że wielką tro-
ską objęte są tutaj niektóre osoby. Zupełnie nie ro-
zumiem, dlaczego traktuje się je w ten wyjątkowy 
sposób. Chodzi mi konkretnie o art. 43, w którym 
zapisano, że w uzasadnionych nadzwyczajnymi 
okolicznościami przypadkach, które zagrażają 
życiu lub zdrowiu, czasowo można zawiesić funk-
cjonowanie korporacji uczonych. Mówimy tutaj 
o członkach PAN. Mam wątpliwość co do tego zapi-
su, ale nie dlatego, że nie mam wielkiego szacunku, 
atencji w stosunku do profesorów i naukowców, 
tylko wydaje mi się, że zapis ustawowy mówiący 
o tym, że takie osoby nie mogą się spotykać i pro-
wadzić swej działalności, jest w moim odczuciu 
bardzo mocno szczegółowy. Tak jak powiedział 
tutaj ktoś poprzednio, uczniowie uczą się zdalnie, 
spotykamy się na telekonferencjach itd. Myślę, że 
akurat grono profesorskie doskonale sobie z tym 
poradzi. Jak to się ma, ta dbałość o grono profe-
sorskie Polskiej Akademii Nauk, do kwestii za-
grożenia życia pracowników medycznych, do tej 
niechęci, jaka jest, aby byli oni dobrze zaopatrze-
ni w środki ochrony osobistej, a także testowani?

Na zakończenie chcę zadać pytanie, które kie-
rują internauci. Zadawałam je dzisiaj rano także 
na konferencji prasowej. Proszę o odpowiedź. Czy 
prawdą jest, że ok. 1 tysiąc testów zostało przeka-
zane na ulicę Nowogrodzką przez Ministerstwo 
Zdrowia? Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Bardzo prosiłabym o odpowiedzi na pytania, 

Panie Ministrze.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, odpowiadam na pytania. Pytanie 

pana senatora Łyczaka… No, jak rozumiem, to jest 

głos w dyskusji. Trudno mi tutaj odpowiedzieć, bo 
ono nie za bardzo dotyczy tej ustawy.

Pytanie pani senator Małeckiej-Libery jest 
tak naprawdę chyba nie do ministra zdrowia, 
a do ministra nauki. Będę prosił pana ministra 
o odpowiedź.

Jeśli chodzi o głos w dyskusji pana senatora 
Godyli odnośnie do tragedii firm, to powiem tak. 
Jak rozumiem, pana pytanie dotyczy bezpośred-
nio małych firm, tzn. sektora MŚP, tego, w jakiej 
one są sytuacji i jakie rzeczy przysługują tym oso-
bom. Zwrócę uwagę na to, że te 50% ZUS to jest 
tylko jeden z elementów i on jakby nie wyklucza 
wszystkiego innego, co zostało przygotowane. Jest 
przecież możliwość… Jeżeli mówimy, że jakaś fir-
ma w ogóle nie działa, to jest kwestia postojowego, 
jest kwestia niepłacenia całości ZUS, jest kwestia 
dopłat 40% do pensji pracowników. A więc, jak 
rozumiem, tu chodzi raczej o to… Chodzi raczej 
o firmę, która jeszcze jakoś funkcjonuje.

Mamy szereg branż. Nie ma czasu, żeby tu-
taj o wszystkim opowiedzieć, ale zwrócę uwagę 
szanownych państwa senatorów na to, że tar-
cza finansowa, którą zaproponował pan pre-
mier Mateusz Morawiecki… Trochę odchodzę od 
ustawy, ale chcę zwrócić na to uwagę. Mówimy 
o  wielkim wsparciu także dla tego sektora. 
Połowa środków, 50 miliardów, ma być prze-
znaczona właśnie dla sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Warunki otrzymania subwencji będą tutaj 
rzeczywiście preferencyjne. Będzie to sytuacja, 
w której… Otrzymujący taką kwotę otrzyma ją 
na 3 lata. W przypadku tych firm… Jeżeli będą 
spełnione warunki, jeżeli firma działała przed 
31 grudnia ubiegłego roku, jeżeli płaci podatki 
w Polsce, i jeżeli, rzecz jasna, legitymuje się tym, 
że zatrudnia pracowników, to taka dotacja będzie. 
Subwencja w wypadku sektora MŚP będzie na po-
ziomie określonego procenta przychodów z ubie-
głego roku. Jeżeli strata będzie do 25%, no to nie 
będzie to obowiązywało. Jeżeli będzie 25–50%, to 
będzie się już można ubiegać o dotację. Wówczas 
można będzie otrzymać 4% przychodów. Jeżeli to 
będzie strata 50–75%, to będzie to 6%. Jeżeli stra-
ta będzie powyżej 75%, to dotacja będzie wynosiła 
8% przychodu z ubiegłego roku. O taką sumę bę-
dzie można się starać.

Przez pierwszy rok nie będzie trzeba nic 
spłacać. Po roku 25%, jeżeli firma będzie istnieć, 
zostanie umorzone. Kolejne 25% będzie mogło zo-
stać umorzone, jeżeli liczba pracowników się nie 
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zmniejszy, czyli jeżeli nie będzie redukcji, jeżeli 
uda się utrzymać stan zatrudnienia. Kolejne 25% 
zostanie umorzone, jeżeli w ciągu roku nie uda 
się odrobić straty. A więc nawet 75% będzie mo-
gło być umorzone. To będzie dotyczyło zwłaszcza 
tych sytuacji, o których, jak rozumiem, pan sena-
tor mówi. I raptem trzeba będzie spłacić 25%. To 
będzie nieoprocentowane w ciągu kolejnych 2 lat. 
Wydaje mi się, że jest to rozwiązanie skierowane 
do tych przedsiębiorców. Mam nadzieję, że będą 
z niego szeroko korzystali.

Szczegółowe rozwiązania… Przecież pan jako 
osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, 
która ma zapewne działalność w sektorze MŚP, 
ma księgową czy też nawet firmę księgową, któ-
ra pomaga to wszystko prowadzić… No, jest sze-
reg różnych propozycji. Wiele zależy od branży. 
Są propozycje skierowane do branży transporto-
wej, która jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Są takie 
propozycje. Są także propozycje dla branży tury-
stycznej i innych. Chyba nie o to chodzi, żebym 
teraz o każdej z nich mówił. To tyle, jeżeli chodzi 
o odpowiedź na to pytanie.

Teraz poproszę pana ministra nauki o odpo-
wiedź na ostatnie pytanie.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Przepraszam, Panie Ministrze, ale pan senator 
chciałby jeszcze pana o coś dopytać.

SenatOR 
Beniamin GodyLa 

Panie Ministrze, ja tylko chciałbym o coś do-
pytać, bo już nie będziemy się tu wzajemnie mę-
czyć i przegadywać. Chodziło mi konkretnie… Co 
jeżeli ktoś ma drugi miesiąc zero przychodów – 
podkreślam: zero – i zanosi się, że będzie tak jesz-
cze przez 2–3 miesiące? Tylko na to niech mi pan 
odpowie. Nic więcej.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Tak jak powiedziałem, Szanowny Panie 
Senatorze, myślę, że postojowe…

(Senator Beniamin Godyla: Zero przychodów…)

Proszę?
(Głos z sali: 90% dopłaty…)
Postojowe, po które można sięgnąć, pewne 

zwolnienia, 40% dopłaty do wynagrodzeń, tak jak 
mówiłem, ta subwencja, o którą się będzie można 
starać – to chyba są konkretne rozwiązania. Nie 
wiem, może jeszcze pan minister Szwed uzupełni 
to o kilka ważnych rzeczy.

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe RODzIny, PRaCy  
I POlItykI SPOłeCznej 
sTanisław szwed 

W takim przypadku, o którym mówi pan se-
nator, można skorzystać z 90-procentowej dopłaty 
do wynagrodzeń. To jest kwota 2 tysięcy 700 zł, 
czyli 90% dopłaty. Bo rozumiem, że obrotu w tym 
przypadku nie ma. Wniosek do powiatowego 
urzędu pracy trzeba złożyć.

(Głos z sali: A ZUS?)
ZUS jest na poziomie 50%, to, co było.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
I pani senator prosiła o odpowiedź pana mi-

nistra zdrowia. To ja jednak bym bardzo prosiła, 
żeby pan minister Kraska… Bo to było pytanie 
skierowane do ministra zdrowia…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale gdyby pan minister mógł…
Pani Senator, pani…

SenatOR 
BeaTa małeck a-LiBera 

Ja pytałam pana ministra, ponieważ ja tylko 
na przykładzie art. 43… Ja nie mam nic przeciw-
ko temu, żeby taki artykuł był uchwalony i żeby 
chronić zdrowie i życie profesorów PAN, jeże-
li jest taka potrzeba. Pytałam tylko pana mini-
stra, dlaczego w takim razie minister zdrowia 
nie zadbał w ten sposób o pracowników medycz-
nych. Ile testów i czy rzeczywiście były wysłane 
testy – to są pytania, które ja dostaję tutaj drogą 
SMS-ową. Ludzie oglądają nas, słuchają i pyta-
ją, a ja jestem przedstawicielem swojego regionu, 
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przedstawicielem środowiska medycznego, i mam 
prawo o to zapytać.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Panie Ministrze…

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe zDROWIa 
waLdemar krask a 

Pani Marszałek! Pani Senator!
Nie wiem, na jakiej podstawie pani twier-

dzi, że nie dbamy o personel medyczny, ponie-
waż od początku epidemii z wielką starannością 
przykładamy się do tego, aby w Polsce lekarze, 
pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale także la-
boranci czy pracownicy aptek byli wyposażeni 
w sprzęt ochrony osobistej. Żaden kraj na świe-
cie nie był przygotowany na tak wielką epidemię 
i we wszystkich krajach może się zdarzyć, że wy-
stępują chwilami jakieś niedobory, jeżeli chodzi 
o sprzęt ochrony osobistej. My na bieżąco te po-
trzeby zaspokajamy, uzupełniamy to, i dlatego 
dziwię się pani senator, że jako lekarz tę sprawę 
w ten sposób stawia.

Jeżeli chodzi o  drugie pytanie, to nic mi 
nie wiadomo, że takie testy były przekazane. 
Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatOR 
BeaTa małeck a-LiBera 

Panie Ministrze, ja przyjmuję pana odpowiedź, 
tylko że ja nie pytałam o środki ochrony, których 
brakuje dotychczas i które, jak wiem, z różnych 
źródeł przychodzą. Pytałam o wolę testowania 
personelu medycznego w sposób obowiązkowy, 
żeby zapewniony był obowiązek testowania. To są 
dwa różne pytania, ale rozumiem, że pan mini-
ster nie chce na nie odpowiedzieć. Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: Mogę?)

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe zDROWIa 
waLdemar krask a 

Pani Senator, jest pani lekarzem i doskonale 
pani wie, że testowanie okresowe osób nie zawsze 
daje taki efekt, jakiego byśmy chcieli. Powinniśmy 
testować osoby z kontaktu, i to też w odpowied-
nim czasie, żeby wykryć tego wirusa. Dziękuję 
bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Przedstawiam kolejną trójkę senatorów, któ-

rzy będą zadawali pytania. Będą to pan senator 
Krzysztof Brejza z czatu, pani senator Magdalena 
Kochan i pan senator Bogdan Klich.

Bardzo proszę, pan senator Krzysztof Brejza.
Czy pan senator Krzysztof Brejza nas słyszy?

SenatOR 
krzyszToF BreJza 

Tak.
Mam pytanie do pana ministra zdrowia: z cze-

go wynika mniejsza liczba testów w ostatnich 
dniach? Jakie są powody, przyczyny, że jeszcze 11 
kwietnia wykonywanych było 11 tysięcy testów, 
a 14 kwietnia – 5 tysięcy testów?

Drugie pytanie. Podczas ostatniego posiedze-
nia pan minister wspominał o tym, że planujecie 
państwo zakup respiratorów. Czy udało się taką 
partię respiratorów zakupić? Czy zostały dostar-
czone, a jeśli tak, to w jakiej ilości?

Kolejne pytanie kieruję do pana ministra 
Schreibera. Chodzi o sprawę wyprzedania przez 
Agencję Rezerw Materiałowych 62 tysięcy specja-
listycznych masek, które były jeszcze zdatne do 
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użycia. Czy państwo dokonaliście kontroli i wie-
cie, dlaczego Agencja Rezerw Materiałowych w lu-
tym, mimo że już w styczniu Agencja Wywiadu 
meldowała o zagrożeniu z powodu koronawirusa, 
sprzedała te specjalistyczne maski?

I jeszcze jedno pytanie do pana ministra zdro-
wia, tym razem o sprawę związaną z PZH, do-
tyczącą testowania w Państwowym Zakładzie 
Higieny grupy polityków spoza kręgu osób rze-
czywiście potrzebujących tych testów. Czy do 
państwa dotarły takie sygnały, że dochodziło do 
przypadków testowania polityków poza kolejno-
ścią i tym samym przesuwania w kolejce osób po 
przeszczepach albo osób czekających na operację? 
Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę panią senator Magdalenę Kochan o za-

danie pytania.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Powiem tyle: zapisy tarczy 2.0 mają popra-

wiać zapisy tarczy 1.0, słyszymy już o tarczy 3.0, 
a moim zdaniem ani tarcza 10.0, ani tarcza 57.0 
nic nie pomogą, jeśli odpowiedzi na pytania zada-
wane przez senatorów będą takie, jak to prezen-
tuje pan minister Schreiber.

Nie przyświeca wam chęć załatwienia tej spra-
wy i wyjścia naprzeciw problemom społecznym 
wynikającym z tego, czego rzeczywiście nikt nie 
spodziewał się w takiej skali – myślę o korona-
wirusie – ale chęć wepchnięcia do tzw. tarczy 
i przeprowadzenia piorunem przez Sejm i Senat 
wszystkich kulawych zapisów, które rządowi 
przychodzą do głowy. Jest bardzo prosty sposób, 
by powiedzieć: sprawdzam.

Panie Ministrze, ale byłabym wdzięczna, 
gdyby pan zostawił telefon i zechciał posłuchać 
zadawanych pytań, bo mam wrażenie, że na 
większość z nich pan odpowiada, de facto ich nie 
wysłuchawszy.

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: Słyszę, zapewniam.)

Jaki był powód negatywnej opinii rządu 
na temat poprawki, która miała zabezpieczyć 

pensjonariuszy i pracowników domów pomocy 
społecznej? To jest grupa najbardziej zagrożo-
nych, starszych, schorowanych osób. Aż 30% zgo-
nów to zgony osób, które tam przebywały. Pytam: 
dlaczego państwo nie chcecie pomóc pracują-
cym tam pielęgniarkom i opiekunom tych osób? 
Dlaczego jesteście przeciwko poprawce, w której 
zapewniamy tym osobom środki osobistej ochro-
ny przeciwepidemiologicznej?

I drugie pytanie: jak państwo zamierzacie 
zaopiniować poprawkę, w której upominamy się 
o zapomnianych? Znam rodziców dzieci wiej-
skich, którym zamknięto żłobki, przedszkola 
i szkoły. W jaki sposób chcecie wesprzeć zapo-
mniane dzieci osób służących w wojsku, w Policji, 
w służbach mundurowych? Takie właśnie po-
prawki wnosimy, bo mamy nadzieję, że tarcza 
2.0 choć trochę uzupełni sito tarczy 1.0.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
I pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

SenatOR 
BoGdan kLich 

No, ja muszę przyznać, że serii tak aroganc-
kich wypowiedzi jak te, które przedstawił pan 
minister Schreiber, dawno nie słyszałem w tej 
sali. Jeśli pan, Panie Ministrze, liczy na to, że 
panuje tutaj zbiorowa amnezja, to muszę panu 
powiedzieć, że tak nie jest. My pamiętamy, wie-
my, co robiliśmy w Senacie. Przypominam panu 
ministrowi, że to tutaj, w Senacie, 13 marca, 
miesiąc temu, uchwaliliśmy ustawę, która za-
bezpieczała służbę zdrowia, pracowników i pra-
codawców przed skutkami epidemii, ustawę, 
która do dzisiaj jest zamrożona w zamrażar-
ce sejmowej. Przypominam, że w Sejmie klub 
Koalicji Obywatelskiej złożył analogiczną ustawę 
20 marca. Gdzie wylądowała? Też w zamrażar-
ce sejmowej. Do dzisiaj nie została rozpatrzo-
na. I przypominam też, że większość poprawek 
przyjętych przed 2 tygodniami w Senacie, m.in. 
fundamentalnie ważnych dla służby zdrowia, 
dla pracowników i dla pracodawców – to było 
30 marca – również została odrzucona w Sejmie 
przez wasze ugrupowanie. A  zatem kto, za 
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przeproszeniem, robi tutaj obstrukcję, jeżeli cho-
dzi o wsparcie dla służby zdrowia, dla pracowni-
ków i dla pracodawców?

Teraz sprawa testowania i to kieruję do pana 
ministra Kraski. Panie Ministrze, my dopomi-
namy się w ustawach, zarówno w poprzedniej, 
jak i w tej, aby prowadzić regularne testowanie 
służby zdrowia, dlatego że wiemy o tym, jakie są 
statystyki, i wiemy o tym, że Polska w tej chwili 
ma jeden z najwyższych poziomów, jeżeli chodzi 
o zachorowalność w służbie zdrowia. 30% – gdyby 
pan nie wiedział, proszę sobie sprawdzić – 30% 
rozsiewu wirusa pochodzi z placówek medycz-
nych, różnego rodzaju placówek medycznych. 
Jeżeli więc nie będziemy regularnie testować le-
karzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, to 
będziemy mieć następujący skutek: pierwsza ru-
bież obrony padnie, co więcej, to ona będzie przy-
czyniała się do wzrostu zachorowalności. Dlatego 
po raz kolejny wnosimy do ustawy poprawki tak 
właśnie brzmiące.

Tymczasem państwo po raz kolejny mówicie 
nam, że macie testy, że Polska ma moce przero-
bowe do testów. Przypomnę, że 18 marca pre-
mier powiedział „testów mamy wystarczająco 
dużo”, a pan chyba nawet jeszcze wcześniej tu-
taj, w Senacie, mówił nam – ja pamiętam, to było 
jakieś 6 tygodni temu albo 5 tygodni temu – że 
mamy 50 tysięcy testów. Tak? Mieliście 6 tygodni 
temu 50 tysięcy testów. To dlaczego do tej pory 
zrobiliście tylko tyle testów, dlaczego przebada-
liście tylko 156 tysięcy osób? Pytam: dlaczego? Co 
robiliście w ciągu tych 6 tygodni, odkąd dyspono-
waliście 50 tysiącami testów?

Nie na darmo, Panie Ministrze, nie na darmo 
Polacy pytają i ja też pytam o to, czy to nie jest ce-
lowa obstrukcja ze strony władzy po to, żeby zani-
żyć statystyki zachorowalności. Bowiem – i to jest 
już ostatnia uwaga – w Czechach, które zrobiły, 
przeprowadziły 12 badań na 1 tysiąc mieszkań-
ców, a zatem trzykrotnie więcej, wykryto 6 tysię-
cy zakażonych. Czyli pan ma rację, tak, pan ma 
rację, mówiąc o tym, że jest bardzo prawdopo-
dobne, że niestety liczba zarażonych koronawi-
rusem w Polsce jest trzykrotnie większa, aniżeli 
podajecie. Jaki jest sens tego, żeby podstawowe 
narzędzie diagnostyczne – i pan jako lekarz do-
skonale o tym wie – podstawowe narzędzie dia-
gnostyczne, jakim jest badanie testowe, badanie 
laboratoryjne, wyjmować sobie z ręki i działać 
w ciemno, na oślep, a nie precyzyjnie jak każdy 
dobry lekarz?

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź, Panie Ministrze, od pierw - 

szego pytania.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Może tak. Jeżeli moje wypowiedzi w jakikol-

wiek sposób tutaj państwa bulwersują, to ja pro-
ponuję, żebyśmy zmienili formułę. Ja wypowiem 
się tylko bardzo krótko na koniec tej dyskusji 
i tyle. No bo tu widzę, że jest jakiś…

(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta
necka: Panie Ministrze, bardzo bym prosiła 
o odpowiedź na pierwsze pytanie pana senatora 
Brejzy.)

Ale ja prosiłbym… ja prosiłbym… Dobrze. Ja 
prosiłbym, by pani mi nie przerywała bez powodu 
i mnie nie pouczała. To po pierwsze.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Panie Ministrze, teraz mamy pytania sena-
torów i odpowiedzi przedstawiciela rządu. Pan 
minister jest…

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: Więc pani mnie…)

Panie Ministrze, proszę pozwolić, ja teraz 
mówię.

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: Proszę.)

Pan jest przedstawicielem rządu na tej sali. 
Senatorowie zadają pytania. Pan senator Brejza 
zadał pytania i ja bardzo prosiłabym, żeby pan 
minister odpowiedział na te pytania.

Bardzo proszę.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

A ja bym bardzo prosił, żeby pani stosowała 
równą miarę w zachowaniu… Jeżeli pozwala pani 
na ocenne wypowiedzi senatorów związanych 
z większością w Senacie, to w takim razie prosił-
bym, żeby pani także pozwoliła na tego rodzaju 
wypowiedź z mojej strony. Bo ja nie zaczynam 
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tych dyskusji i ja nikogo z państwa personalnie 
nie zamierzam atakować.

(Rozmowy na sali)
I chciałbym to pani wytłumaczyć.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Panie Ministrze, pan przyszedł do Senatu po 
to, aby odpowiadać na pytania senatorów…

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: Właśnie, odpowiadać na pytania. 
Dobrze.)

Proszę zrozumieć jedną kwestię, Panie 
Ministrze. Państwo przygotowują projekty ustaw, 
które Senat będzie musiał procedować. W Senacie 
wszyscy senatorowie chcieliby się nad tymi prze-
pisami pochylić. Pan wie, że komisja obradowała 
od rana i senatorowie wszystkich opcji politycz-
nych – dlatego że ja dopuszczam pytania senato-
rów ze wszystkich opcji politycznych, bez względu 
na ich długość – chcą wiedzieć, jakie są zabezpie-
czenia w tej tarczy dla społeczeństwa.

Bo ja przypominam panu, Panie Ministrze, 
że pana ministra zatrudnił pan premier, ale se-
natorowie chcieliby swoim wyborcom, którzy się 
do nich zgłaszają… Ja wiem o tym, bo do mnie 
też zgłaszają się setki wyborców i zadają pytania. 
Dlatego te pytania czasami są emocjonalne. I pro-
szę się temu nie dziwić, ponieważ nasi wyborcy 
piszą do nas również emocjonalnie, dzwonią…

Ja bardzo bym prosiła, żeby pan minister 
jako przedstawiciel rządu odpowiadał mery-
torycznie, ponieważ państwo są autorami tej 
ustawy i tylko pan minister może na te pyta-
nia odpowiedzieć merytorycznie. Senatorowie 
nie muszą, bo nie uchwalali tej ustawy. I bar-
dzo bym prosiła powściągnąć emocje i przystą-
pić… Bo wszyscy jesteśmy już pewno zmęczeni 
i chcemy skończyć.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Bardzo dziękuję. Ja nie mam…
(Głos z sali: Pan minister ma rację mówiąc, 

żeby traktować wszystkich równo.)
(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta

necka: Panie Senatorze, wszyscy na tej sali są 
traktowani równo.)

(Głos z sali: Nie.)

Ja nie wiem, skąd ma pani takie pomysły, ja-
koby miały mną kierować jakieś emocje. Nie ma 
we mnie żadnych emocji…

(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta
necka: Panie Ministrze, bardzo proszę przystąpić 
do odpowiedzi na pytania. Bardzo proszę.)

Dobrze, w związku z tym rzeczywiście zamie-
rzam odpowiadać na pytania, ale nie będę odpo-
wiadał na pytania, które nie mają nic wspólnego 
z tym projektem ustawy.

Pytanie szanownego pana senatora Brejzy 
dotyczyło masek z agencji i spraw związanych 
z ochroną zdrowia, których nie ma w tej ustawie. 
Dlatego trudno mi cokolwiek powiedzieć. Mogę 
udzielić odpowiedzi na piśmie, jeżeli pan senator 
sobie życzy. To jest to.

Jeżeli chodzi o pytanie pani senator Kochan, 
to odpowiadam: nie ma żadnej tarczy 1, 2, 3 czy 
10 – jak to pani raczyła stwierdzić – to jest uzu-
pełnienie tarczy antykryzysowej, która została 
przedstawiona.

A jeżeli chodzi o poprawki, które są zgłoszo-
ne, jak rozumiem, przez państwa senatorów, 
to ja, jak na razie, nie miałem okazji zapoznać 
się z tymi poprawkami, więc bardzo trudno mi 
jest odpowiedzieć. Ale jak się zapoznamy z pań-
stwa poprawkami, kiedy będą one dostępne i bę-
dziemy mogli je przeanalizować, to wówczas na 
pewno będę mógł powiedzieć, czy taką popraw-
kę jesteśmy w stanie poprzeć, czy nie. Niemniej 
jednak to państwo senatorowie, jak wiecie, bę-
dziecie decydowali o tym, które zmiany zostaną 
poparte, a które nie. Tych poprawek prawie nikt 
nie przedstawia, więc i nie przekonuje innych. 
Ale to jest oczywiście państwa wybór.

W zasadzie to samo tyczy się wypowiedzi pana 
senatora Klicha, który też wygłaszał oceny i zadawał 
pytania niezwiązane z tym projektem ustawy. Tak 
że z przykrością muszę powiedzieć, że na te pytania 
nie udzielę w tym momencie odpowiedzi. Jeżeli ktoś 
z państwa życzy sobie odpowiedzi na piśmie, to, jak 
mówię, w ramach wolnej dyskusji, która zupełnie 
nie dotyczy tego projektu ustawy, proszę bardzo.

(Senator Magdalena Kochan: Pani Marszałek, 
przepraszam…)

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za od - 
powiedź.

Pani senator Kochan chciałaby dopytać.
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SenatOR 
maGdaLena kochan 

Dziękuję.
Chcę tylko przypomnieć panu ministrowi, 

że na dzisiejszym posiedzeniu senackiej Komisji 
Zdrowia o 8.00 zdanie prezentowane przez przed-
stawiciela rządu, dotyczące poprawki w sprawie 
pracowników DPS, która miała ich chronić, za-
bezpieczać i zapewniać im odpowiednie środki 
ochrony osobistej, brzmiało: opinia negatywna. 
Tak więc proszę nie mówić, że pan nie zna tych 
poprawek, przynajmniej tej dotyczącej domów po-
mocy społecznej, bo reprezentant rządu wypowie-
dział się na ich temat negatywnie.

Druga poprawka. Tak, ona będzie zgłoszona 
w trakcie drugiego czytania. Ja mówiłam w cza-
sie przyszłym. Ciekawa jestem, jaką opinię w tej 
kwestii będziecie państwo mieli: objęcie świad-
czeniem rodzicielskim rodziców funkcjonariu-
szy, rodziców rolników mających dzieci, które nie 
mogą chodzić ani do żłobka, ani do przedszkola, 
ani do żadnej placówki edukacyjnej. Tylko tyle. 
Rozumiem, że rząd nie wie, jaką ma opinię, że 
poszczególni ministrowie nie wiedzą, jakie zdanie 
rządu prezentują wobec propozycji uzupełniają-
cych ofertę ochrony osób.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Bardzo krótko.
Oczywiście, że wie. Jak powiadam, nie będę 

wypowiadał się na temat poprawki, której jesz-
cze nie widziałem, która ma być zgłoszona. 
Poprawki, które rozpatrywaliście państwo na 
posiedzeniach komisji, gdzie byli reprezentan-
ci rządu… Ja byłem akurat na posiedzeniu dru-
giej komisji, które się równolegle, w tym samym 
czasie toczyło. Siłą rzeczy nie mogłem być na 
wszystkich posiedzeniach. Stanowisko rządu zo-
stało przedstawione, tak jak pani senator mówi. 
Wydaje się to naturalne.

Jeżeli chodzi o poprawki, które zostaną zło-
żone do ustawy teraz, podczas drugiego czyta-
nia… No, tak jak mówię, będę mógł się do nich 
odnieść w momencie, kiedy się z nimi zapoznam. 
Od rana do godz. 14.30 wszyscy byliśmy na sali. 
Odpowiadałem na wszystkie pytania na posie-
dzeniu komisji i przyznaję, że w komisji dysku-
sja była nieco bardziej merytoryczna. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Brejza chciałby zadać 

pytanie dodatkowe.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatOR 
krzyszToF BreJza 

Szanowny Panie Ministrze!
Moje pytanie dotyczące wyprzedaży 62 tysięcy 

masek wiąże się z tą ustawą. W art. 46 zmienia-
cie ustawę o rezerwach strategicznych, zmienia-
cie prowadzenie Agencji Rezerw Materiałowych. 
Nie jest tak – proszę tak nie mówić – że to py-
tanie było związane z samym funkcjonowaniem 
agencji. Chodziło mi tylko o uzyskanie informa-
cji o tym, czy dokonaliście kontroli i czy macie 
wiedzę o tym, dlaczego ta agencja wyprzedała 
62 tysiące specjalistycznych masek. No, brak od-
powiedzi też jest odpowiedzią. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Szanowny Panie Senatorze!
Tak jak powiedziałem, mogę udzielić na to 

pytanie odpowiedzi na piśmie. Nie znam szcze-
gółów, ta agencja mi nie podlega, nie zajmuję się 
tym, bo mam inne obowiązki. I nie chciałbym 
wprowadzić Senatu w błąd albo udzielić niepeł-
nej odpowiedzi. Dlatego powiadam: odpowiedzi 
na takie pytanie mogę udzielić tylko na piśmie. 
Naprawdę chyba każdy, a pan w szczególności, bo 
jest pan senatorem, który ma akurat dużą wiedzę 
prawniczą… No przecież pan doskonale wie, że to 
się z tą ustawą w żaden sposób nie łączy. Zmiana 
wprowadzona do ustawy, taka, żeby nie trzeba 
było za każdym razem przedstawiać planu finan-
sowego agencji, żeby przyśpieszyć pewne proce-
dury, i to, co kilka miesięcy temu rzekomo zrobiła, 
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czy czego nie zrobiła agencja, jakiego rynkowego 
kroku dokonała… No przecież to się w żaden spo-
sób nie łączy z tą ustawą.

Proszę państwa o zrozumienie. Jeżeli kieruje-
cie państwo do mnie pytania o tematy niezwiąza-
ne z ustawą, to ja z szacunku, także dla państwa… 
Ja nie jestem w stanie udzielać na nie odpowiedzi 
ad hoc, bo nie mam po prostu pełnych danych. 
Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
W następnej turze pytania będą zadawać pa-

nowie senatorowie: pan senator Marek Pęk, pan 
senator Wadim Tyszkiewicz poprzez czat i pan se-
nator Jerzy Czerwiński.

Proszę bardzo, pan senator Marek Pęk.

SenatOR 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Dam chwilę odetchnąć panu ministrowi. Jako 

skromny senator opozycji wspierający działa-
nia rządu w tej materii chciałbym zadać pytanie 
przedstawicielce Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Pani chyba wyszła, tak?

(Głos z sali: Tak.)
(Wicemarszałek Gabriela MorawskaSta

necka: Tak, wyszła pani minister.)
No to może ja sobie teraz odpuszczę i gdy pani 

minister wróci…

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dobrze, dobrze.
(Senator Marek Pęk: Bo zależy mi akurat na 

pytaniu do pani minister.)
Okej, dobrze.
Dziękuję bardzo.
W takim razie pan senator Wadim Tyszkiewicz 

na czacie.
Czy pan senator Wadim Tyszkiewicz nas 

słyszy?
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Jestem. Jestem 

słyszalny?)

Tak.
Proszę bardzo.

SenatOR 
wadim Tyszkiewicz 

Witam panią marszałek! Witam państwa! 
Witam panie senator i panów senatorów!

Ja mam pytanie do ministra Kraski. Panie 
Ministrze, jeżeli mam poprzeć tę ustawę, to 
chciałbym ją do końca zrozumieć. Szczegóły 
podam przy okazji poprawek, bo będę zgłaszał 
poprawki.

Chciałbym pana zapytać o taką sprawę, bo 
pana lubię, powiem szczerze, jest pan ministrem 
i senatorem dosyć spokojnym, rozważnym, tak 
mi się wydawało. Chciałbym pana zapytać, czy 
jest takie pojęcie jak „godne zarażanie”? Czy 
można godnie zarażać? Powiem szczerze, że 
pana wypowiedź zbiła mnie z nóg. Zbiło mnie 
z nóg, kiedy usłyszałem, że obchody, słynne ob-
chody związane z katastrofą smoleńską były 
przeprowadzone zgodnie z procedurami i przed-
stawiciele naszego rządu zachowywali się god-
nie, łamiąc tak naprawdę wszelkie procedury. 
My wszyscy od jutra mamy chodzić w maskach, 
mamy zachowywać odległości, a pan powiedział, 
że tam ludzie się zachowywali godnie. Nie ro-
zumiem tego. Tak że prosiłbym, żeby pan mi 
wytłumaczył, czy wśród pojęć medycznych jest 
pojęcie godnego zarażania.

Chciałbym też pana zapytać, dlaczego z ta-
kim uporem jako lekarz mówi pan nieprawdę, 
dlaczego pan mówi, że służba zdrowia w Polsce 
jest tak naprawdę świetnie zaopatrzona, że sze-
roką rzeką płyną dostawy do naszych szpitali, 
do służby zdrowia, do przychodni. To jest, Panie 
Ministrze, nieprawda. Ja mam tutaj przed sobą 
mnóstwo pytań. Nie będę ich wszystkich odczy-
tywał. Przeczytam tylko jedno, pytanie, które 
dostałem przed chwilą z mojego szpitala, dużego 
szpitala, naprawdę dużego szpitala w Nowej Soli, 
gdzie proszą o pomoc, proszą o dodatkowe wspar-
cie, ponieważ potrzebują dodatkowych środków 
ochrony. Będziemy robić zrzutkę, kolejny raz bę-
dziemy zbierać pieniądze po to, żeby kupić ma-
ski, gogle, czepki, rękawiczki. Proszą nas nawet 
o maski bawełniane, maski budowlane, piszą, że 
kombinezony i fartuchy by się przydały, dlatego 
że tego brakuje. A pan po raz kolejny mówi, że 
nasza służba zdrowia jest świetnie zaopatrzona.
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I ostatnie pytanie, jakie chciałbym zadać. Pan 
często mówi, że my dostarczyliśmy, my zapew-
niliśmy. Panie Ministrze, jak to jest, w czyjej ge-
stii tak naprawdę są szpitale, większość szpitali 
w Polsce? Według mojej wiedzy są to szpitale sa-
morządowe, przede wszystkim powiatowe albo 
wojewódzkie. Nie wiem, czy pan wie, ale w moim 
niedużym województwie lubuskim wygląda to 
tak, że dociera drugi transport, drugi samolot 
przylatuje do Babimostu pod Zieloną Górą i to 
władze samorządowe kupują sprzęt, kupują ma-
ski, kupują wyposażenie, kupują testy i respira-
tory po to, żeby wesprzeć naszą służbę zdrowia. 
A ja ciągle słyszę, że to rząd coś zapewnił, że rząd 
coś dostarczył. To dlaczego ludzie szyją maski? 
Dlaczego szpitale zbierają kombinezony, jakiekol-
wiek, czy maski budowlane? Dlatego że brakuje 
im sprzętu. Czy mógłby pan odpowiedzieć, jaka 
jest rola rządu i co rząd zapewnił chociażby wo-
jewództwu lubuskiemu czy szpitalowi w Nowej 
Soli? Pytam, bo ja nic o tym nie wiem. Jaką rolę 
odgrywa rząd, a jaką rolę odgrywa samorząd 
w walce z koronawirusem? Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę teraz pana senatora Marka 

Pęka.

SenatOR 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister, ja dzisiaj rano na posiedzeniu 

komisji próbowałem przekonać senatorów do 
przyjęcia poprawki, która odnosi się do postę-
powania upadłościowego. Nie udało mi się uza-
sadnić tej poprawki na tyle przekonująco, żeby 
przekonać senatorów większości. Ja będę ponow-
nie proponował tę poprawkę w trakcie dyskusji, 
a panią minister bym prosił o jej uzasadnienie, 
wyjaśnienie. I bardzo proszę o przychylne usto-
sunkowanie się do niej większości senackiej.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale także minister 
miał kłopot z uzasadnieniem tej poprawki.)

(Głos z sali: Pana ministra nie było.)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie było ministra 

sprawiedliwości, ale byli inni ministrowie.)

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

To pani minister za chwileczkę wyjaśni.
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, tak, żeby nie 

spychać na senatorów większości…)
Tak, jest już pani minister.
A  teraz jeszcze poprosimy pana senatora 

Czerwińskiego o zadanie pytania.

SenatOR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
P y ta n ie k ier uję do przedstaw iciela 

Ministerstwa Finansów. Bo jest na sali, tak?
(Głos z sali: Jest.)
Otóż konkretnie chodzi mi o art. 27. Tutaj na 

stałe wprowadzane jest do naszego prawa zwol-
nienie od podatku od czynności cywilnoprawnych 
w przypadku walut wirtualnych. Chodzi o sprze-
daż i zamianę takich walut, kryptowalut. Pytanie 
jest takie… Bo ta ustawa ma charakter epizodycz-
ny. Ona jest na czas pandemii, epidemii, ma zwią-
zek z pewnym kłopotem. Czy państwo utrzymacie 
potem to zwolnienie, kiedy ten czas kłopotu mi-
nie, czy jest to zmiana, która ma szerszy charak-
ter i wynika z właśnie pewnego oglądu obrotem 
tych kryptowalut? To jest ważne głównie dla mło-
dzieży, która się tym zajmuje.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi, po-

cząwszy od pierwszego pytania.
Najpierw chyba pan minister Kraska, tak?

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe zDROWIa 
waLdemar krask a 

Pani Marszałek, te pytania są naprawdę dość 
emocjonalne – ja to rozumiem, bo taka jest sytu-
acja – ale one nie dotykają, niestety, tej ustawy, 
nad którą dzisiaj procedujemy. Muszę po raz ko-
lejny z przykrością to stwierdzić.

Szpitale rzeczywiście podlegają różnym or-
ganom. Kliniki – ministrowi zdrowia, szpitale 
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wojewódzkie – marszałkom województw, szpi-
tale powiatowe generalnie podlegają starostom, 
czyli władzy powiatowej. To są organy prowa-
dzące i rzeczywiście to one powinny zabezpie-
czać potrzeby, jeżeli chodzi o środki ochrony 
osobistej. Ale ponieważ jest taka sytuacja, jaka 
jest, czyli mamy epidemię, nasz rząd za pośred-
nictwem ministra zdrowia… Praktycznie co 
tydzień wysyłamy dodatkowe transporty już 
nie tylko do szpitali jednoimiennych i szpita-
li zakaźnych, czyli do tych szpitali, które są na 
pierwszej linii frontu i gdzie przebywają osoby 
zakażone koronawirusem, ale także do wszyst-
kich szpitali w Polsce. Takich szpitali jest ponad 
600. I te środki do tych szpitali docierają, czy 
to są maseczki, czy to są maski typu HEPA, czy 
też kombinezony ochronne, przyłbice. Te środki 
docierają. Wiemy, że one są zużywane, bo to są 
środki jednorazowe, i na bieżąco są uzupełniane. 
A to, co mówił pan senator, że do tego szpitala 
nie dotarły… Myślę, że to jest nieprawda, ponie-
waż wysyłamy środki do wszystkich szpitali 
w Polsce. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o…
Chyba teraz pani minister, tak? Pani Minister, 

proszę o odpowiedź na pytanie pana senatora 
Marka Pęka.

(Głos z sali: Nie słychać…)
(Głos z sali: W środku, Pani Minister, w środ-

ku… Nie z  boku, nie z  prawej strony, tylko 
w środku.)

(Rozmowy na sali)
A może w innej części sali? Proszę sprawdzić. 

Może w innej części sali…
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Na fotelu sena-

tora, jak myślę…)
Najlepiej na fotelu senatora, Pani Minister. 

Tutaj ewentualnie, jest wolny rząd.
(Głos z sali: Musiałaby mieć kartę, żeby…)
(Głos z sali: Są karty…)
Ale nie ma kart wszędzie. Nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra

wiedliwości Anna Dalkowska: Dziękuję bardzo. 
Słychać teraz?)

Tak, słychać.

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe SPRaWIeDlIWOśCI 
anna daLkowsk a 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W uzasadnieniu do zaproponowanej popraw-

ki chciałabym wskazać, że ustawa z 9 kwietnia 
2020 r. wprowadziła szczególne rozwiązanie, 
zgodnie z którym w przypadku, gdy w stanie 
epidemiologicznym lub w stanie zagrożenia epi-
demiologicznego powstała podstawa do ogłosze-
nia upadłości… Ustawa wprowadza rozwiązanie, 
w którym przerywa się termin 30 dni określony 
w ustawie – Prawo upadłościowe, i po zakończe-
niu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epide-
micznego ten termin biegnie na nowo. Ponieważ 
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego termin 
30-dniowy, wyrażony w dniach, należy liczyć 
w ten sposób, że liczymy od dnia kolejnego, ter-
min ten zakończy się dla tych dłużników, co do 
których powstała podstawa do ogłoszenia upadło-
ści, w dniu 13 kwietnia. Już wyjaśnię dlaczego. 
Stan epidemii został ogłoszony w dniu 14 marca, 
zatem termin 30 dni upływa 13 kwietnia. Jeżeli 
podstawa do ogłoszenia upadłości powstała po-
między 14 marca a 13 kwietnia, to wówczas ten 
termin już upłynął.

Poprawka nie jest jeszcze uchwalona i ustawa 
nie weszła w życie. Aby zatem zapewnić równość 
podmiotów wobec prawa, konieczne jest objęcie do-
brodziejstwem, o którym mowa w ustawie, także 
tych dłużników, co do których termin już upłynął, 
a podstawa do ogłoszenia upadłości powstała po-
między 14 marca a 13 kwietnia. Stąd też poprawka, 
która mówi o tym, że art. 72 pkt 44 wchodzi w życie 
od dnia 13 kwietnia. Tu chodzi o takie rozwiąza-
nie. Chodzi o to, aby pomiędzy 13 kwietnia a datą, 
gdy ustawa wejdzie w życie, zapewnić wszystkim 
podmiotom równość wobec prawa.

Myślę, że teraz wszystko będzie już dla wszyst-
kich państwa jasne, jeśli chodzi o tę poprawkę. 
Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Proszę o odpowiedź na pytanie pana senatora 

Czerwińskiego.
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów? Bar-

dzo bym prosiła o…
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Tomasz Robaczyński: Tomasz Robaczyński.)

Bardzo proszę.

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe FInanSóW 
Tomasz roBaczyński 

Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o waluty wirtualne, to od jakie-

goś czasu jako tymczasowe rozwiązanie obowią-
zuje rozporządzenie ministra finansów z 2018 r., 
które generalnie powoduje zawieszenie podatku. 
W tym okresie nie przewiduje się jakichś szcze-
gólnie wzmożonych prac nad tą tematyką. To 
jest dosyć trudna sprawa, jeśli chodzi o opodat-
kowanie, w szczególności dlatego, że dochodzi do 
kilkuset transakcji dziennie. Opodatkowanie po-
wodowałoby, że obrót tymi walutami byłby w ogó-
le niemożliwy czy nieopłacalny. W związku z tym, 
a także dlatego, że dodatkowo mamy taką sytu-
ację, jaką mamy, przewidujemy, że to rozwiąza-
nie będzie rozwiązaniem trwałym. To przyczyni 
się do zwiększenia pewności prawa, zmieni stan 
prawny, który był niepewny, który był wprowa-
dzony tylko rozporządzeniem ministra finansów. 
To pozwoli później, już po zakończeniu pandemii, 
na jakieś pogłębione prace nad opodatkowaniem 
tego rodzaju transakcji. Na razie przewiduje-
my takie rozwiązanie trwałe. Prace będą w dal-
szym ciągu prowadzone, choć materia jest bardzo 
skomplikowana. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, wystarczy panu taka odpo-

wiedź? Tak.
Podaję kolejną trójkę senatorów, którzy będą 

po kolei zadawać pytania: pani senator Barbara 
Zdrojewska w sali nr 217, pan senator Stanisław 
Ożóg i pan senator Janusz Gromek.

Proszę bardzo, pani senator Barbara 
Zdrojewska.

SenatOR 
BarBara zdroJewsk a 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo Sena-

torowie! Szanowni Ministrowie!

Ja mam pytanie. W zasadzie moje pytanie by-
łoby pytaniem do przedstawiciela Państwowej 
Komisji Wyborczej, ale nie wiem, czy taka osoba 
jest w tej chwili na sali. Jeżeli nie ma, to kieruję 
to pytanie do pani wiceminister sprawiedliwości.

Chodzi o art. 100, który mamy w przedstawio-
nej ustawie. To jest jedna z licznych wrzutek. Dla 
zainteresowanych: to jest strona 143, art. 100. Jest 
to artykuł, który de facto dokonuje ingerencji w ko-
deks wyborczy, tzn. czytamy w nim, że w niektó-
rych przypadkach nie stosuje się przepisów ustawy 
– Kodeks wyborczy. Czyli mamy tu de facto do 
czynienia z niestosowaniem kodeksu wyborczego 
w niektórych przypadkach i zastąpieniem tego ko-
deksu jakimś dziwnym, niezrozumiałym trybem. 
Tu jest 6 punktów, ale wymienię ten punkt, który 
jest najbardziej zadziwiający i który mówi, że nie 
stosuje się przepisów kodeksu w zakresie ustalania 
przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty 
do głosowania i zarządzania przez nią druku tych 
kart. Tu jest też mowa o przepisach dotyczących 
głosowania przez pełnomocnika, głosowania ko-
respondencyjnego, wydawania zaświadczeń o pra-
wie głosowania itd. To się usuwa, czyli tą ustawą 
de facto zmienia się kodeks wyborczy, przez co 
następuje tak naprawdę blokowanie Państwowej 
Komisji Wyborczej w jej podstawowych, ważnych 
prerogatywach. Nie ma tutaj żadnego uzasadnie-
nia, ja nie znajduję żadnego uzasadnienia tego. 

Dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza nie 
miałaby np. ustalać wzoru kart do głosowa-
nia i zarządzać druku kart? Chciałabym zapy-
tać panią minister o to, czy Państwowa Komisja 
Wyborcza była pytana o te rozwiązania i jaka 
była opinia Państwowej Komisji Wyborczej na 
ten temat. Chciałabym też wiedzieć, jaki był cel 
wprowadzenia tego typu zmian, które de facto są 
zmianami kodeksowymi. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Stanisława Ożoga.

SenatOR 
sTanisław ożóG 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! Pań-

stwo Ministrowie!
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Większość pytań zadawanych na tej sali – za-
ryzykuję takie stwierdzenie –nie dotyczy ustawy, 
którą procedujemy. Nie będę oryginalny, ale do-
dam tylko tyle, że zadam pytanie o to, dlaczego 
w tej ustawie nie ma pewnych rozwiązań, któ-
re… One są w tarczy antykryzysowej i powinny 
być zmienione.

Konkretnie chodzi mi o sprawy dotyczące sa-
morządu terytorialnego. W tarczy antykryzyso-
wej są zapisy dotyczące wstrzymania postępowań 
zmierzających do wydania decyzji administra-
cyjnych, a konkretnie: przerwania opracowywa-
nia planów zagospodarowania przestrzennego; 
zalecenie wstrzymania się od rozpoczęcia no-
wych opracowań; wstrzymania się z procedurą 
postępowania dotyczącego wydawania WZ, czyli 
warunków zabudowy; wstrzymania się od wyda-
wania pozwoleń na budowę nawet w przypadku 
budynków, domów jednorodzinnych, gdy wystę-
pują strony w postępowaniu. Czyli praktycznie 
na ten moment zablokowany jest ruch inwesty-
cyjny ze strony samorządu terytorialnego. Na tej 
sali czy na sali komisyjnej wypowiadałem się, że 
na razie największym inwestorem był i jest sa-
morząd terytorialny. Ja jestem bardzo wdzięcz-
ny – dzisiaj podano taką informację – że są duże 
pieniądze na budowę dróg lokalnych, samorządo-
wych, gminnych czy też powiatowych. Ale w tej 
sytuacji, a jesteśmy w ostatnim roku perspekty-
wy finansowej na lata 2013–2020, plus 3 lata, po-
winno nam zależeć na tym, ażeby nie ograniczać 
możliwości inwestycji samorządowych, dlatego 
że jest to działanie prorozwojowe.

Mam pytanie konkretne, jednozdaniowe py-
tanie, ale wcześniej chciałbym podziękować 
rządowi, a konkretnie Ministerstwu Rozwoju. 
Prowadzone ponad podziałami politycznymi, 
nawet na tej sali, rozmowy zmierzają w bardzo 
dobrym kierunku. Także po stronie korporacji sa-
morządowych, samorządów różnego rodzaju, wy-
rażane jest zadowolenie z postępowania na etapie 
przygotowywania tych konkretnych rozwiązań. 
Nawet mówi się o tym, że to będzie inicjatywa, 
projekt rządowy, który będzie można nazwać 
„tarczą samorządową”. Nie mam nic przeciwko 
temu, a wręcz byłbym rad i samorządowcy byli-
by bardzo zadowoleni, gdyby ten projekt tak się 
nazywał, tak był popularnie określany. Tylko że 
oczywiście w tym rozwiązaniu, w tym następ-
nym przedłożeniu nie można się ograniczyć tyl-
ko do wyeliminowania np. tych konkretnych 
zapisów, o których powiedziałem, jako jednych 

z nielicznych. Trzeba zastanowić się nad spra-
wą kondycji finansowej samorządu terytorial-
nego. My w tej chwili nie wiemy, nie potrafimy 
oszacować, ile podatku PIT wpłynie do budżetu 
państwa. Samorządy są bardzo zainteresowane 
tą wielkością, dlatego że połowa środków z PIT, 
które wpłyną do budżetu państwa, zasili kasy sa-
morządu terytorialnego.

I  kończąc, bardzo proszę pana, Panie 
Ministrze, o podanie, no, przybliżonego terminu, 
kiedy wszyscy – bo wszyscy jesteśmy tym zainte-
resowani – możemy się spodziewać tego przedło-
żenia rządowego. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I  proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Janusza Gromka.

SenatOR 
Janusz Gromek 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Chciałbym podziękować panu senatorowi, że 

wspomniał o samorządach – bo akurat ja się wy-
wodzę z samorządu – ale to będzie ciężka sytu-
acja, proszę mi uwierzyć. Patrząc na to, co jest 
dziś i co będzie…

Ale mam takie pytanie do przedstawiciela 
Ministerstwa Finansów. Czy wpłynęła do was 
taka prośba samorządów, ażeby pomóc samo-
rządom w, że tak powiem, eliminacji budżetów 
obywatelskich? Bo tam są przypisane niekiedy 
bardzo duże kwoty, miliony na sprawy, które nie 
są w chwili obecnej najważniejsze. Proszę, jakby 
pan mógł odpowiedzieć, tobym się bardzo cieszył.

A teraz wracam do pana ministra Schreibera. 
Ja już mówiłem na posiedzeniu komisji, Panie 
Ministrze… Jakbym patrzył w pańskie oczy, a pan 
w moje, tobym widział, że pan mnie słucha. Ja 
już na posiedzeniu komisji zauważyłem jedno. 
Dobrze, że pan nie gani nas za to, że nie zrobi-
liśmy posiedzenia Senatu przed świętami. Ale, 
no, to było uzgodnione z klubem, z PiS, że to, co 
się ma odbyć w Senacie, to się będzie odbywało 
w dniu dzisiejszym. I myślę, że to jest tak, że se-
nator pyta, a państwo, w tym i pan, odpowiada-
cie, a nie odwrotnie. Komentować może senator, 
ale państwo już nie za bardzo. Niech pan się nie 



Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SaRS-CoV-2

43

9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 kwietnia 2020 r.

pomyli co do tego, gdzie pan siedzi. Bo pan nie 
siedzi w Sejmie, tylko w Senacie. Już na posie-
dzeniu komisji mówiłem o tym, że najważniejsza 
jest służba zdrowia, gospodarka, samorządy, DPS, 
o czym tu pani senator mówiła, egzaminy, ludzie, 
a nie wybory w maju czy aborcja. Co będzie, jak 
nie będzie wpływów do budżetu państwa? To 
wszyscy odczujemy, proszę mi uwierzyć, wszyscy. 
I nauczyciele, i szkoły, i przedszkola, i samorządy, 
i policja, i wojsko itd., itd. I wy też, urzędnicy, bo 
może w końcu trzeba będzie zmniejszać te pen-
sje i nagrody.

Teraz chciałbym powiedzieć o branży, której 
w jednym momencie odcięto tlen – i tutaj mam 
do pana ministra pytanie, i do pana ministra też 
– a jest to branża, która dostarcza bardzo duży 
procent wpływu do budżetu państwa. I w samo-
rządach… Pan senator o tym mówił, że samorządy 
fajnie funkcjonowały, bo stoimy samorządami. 
Chodzi mi tu o branżę turystyczno-uzdrowisko-
wą, tam nagle po prostu praktycznie w 100% od-
cięto tlen. A ludzi pracujących dla turystyki i dla 
uzdrowisk jest kilkaset tysięcy. To po pierwsze.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

Po drugie, jest kilkadziesiąt tysięcy obiek-
tów, w  tym kilka tysięcy obiektów, które za-
trudniają 250–500 osób w jednym hotelu. U nas, 
w Kołobrzegu, jedna firma zwolniła na raz 800 lu-
dzi. W Kołobrzegu. I my stoimy w tej chwili… Ale 
jest też Świnoujście, Sopot, Świeradów… I nie pa-
trzę na barwy polityczne, tylko patrzę na ludzi. 
Co to będzie? Wiadomo, że niektóre inne branże 
też mają ciężko, ale nie wszystkim tak rąbnęło 
w jednym momencie. Niektóre branże mają jesz-
cze przed sobą zbiory owoców, żniwa itd., itd. Daj 
Boże, żeby im dobrze było.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przy-
pominam, że czas zadawania pytań wynosi 
1 minutę.)

Aha, no dobrze.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pana wy-

stąpienie trwa już dużo dłużej.)
Zapomniałem, że pan przyszedł, Panie 

Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przy-

szedłem, niewątpliwie.)
Tak.
Bardzo proszę powiedzieć, czy rząd zajmuje 

się tą branżą turystyczną, uzdrowiskową, któ-
ra w pewnym momencie stanęła jak kij na polu. 
Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Było to ostatnie pytanie z tej serii pytań.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Dobrze, to ja pozwolę sobie jednak odpowie-
dzieć na to pytanie, które… Ono było wprawdzie 
skierowane do pani minister sprawiedliwości, 
ale wydaje mi się, że bardziej zasadne byłoby nie-
przerzucanie na nią tego pytania. Jeżeli chodzi 
o te zmiany w obecnym art. 100, czyli wyłącze-
nie pewnych przepisów z kodeksu wyborczego, to 
te zmiany nie są spowodowane tym, że naszym 
zdaniem państwowa komisja ma czegoś nie robić, 
tylko… Zresztą do Senatu trafiła ustawa przegło-
sowana przez Sejm. Chodzi o to, by nie dublować 
tych procesów, by nie stworzyć sytuacji, w której 
utracilibyśmy pieniądze, wydając je na działa-
nie, które byłoby bezcelowe. Mówię o druku kart, 
druku obwieszczeń itd. No, chodzi o to, żeby tego 
nie trzeba było robić. I taka jest odpowiedź na to 
pytanie.

Z tym też wiążą się następne prośby. Państwo 
zadajecie te pytania, po czym bardzo często mó-
wicie, że nie chcecie rozmawiać o wyborach. No, 
proszę mi wybaczyć, ale ja tylko odpowiadam na 
państwa pytania. Zgadzam się, że jest tutaj szereg 
ważniejszych rzeczy, o których należy rozmawiać.

Wypowiedź pana senatora Ożoga traktuję jako 
ważny głos w dyskusji. Tak jak mówiliśmy, także 
w przypadku samorządów te prace trwają. A je-
żeli chodzi o branżę turystyczną… Jest już pan 
minister Niedużak, który mógłby ewentualnie 
udzielić odpowiedzi, jeżeli chodzi o samorządy 
i te prace, no ale to jest dopiero na etapie, że tak 
powiem, koncepcyjnym, tak że prosimy jeszcze 
chwilę zaczekać.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Panie Ministrze, ja pozwolę sobie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Marek Niedużak: Dobrze, jeśli chodzi o…)
Pozwolę sobie zauważyć, Panie Ministrze, 

że wysłuchaliśmy pana komentarza do debaty  
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senackiej, a  nie odpowiedzi na jakiekolwiek 
pytanie.

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: Nie, udzieliłem odpowiedzi.)

Jak rozumiem, ceduje pan tę część swoich 
kompetencji, jaką jest odpowiadanie na pytania, 
na panów ministrów.

MInISteR – CzłOnek RaDy MInIStRóW 
łuk asz schreiBer 

Nie, nie, udzieliłem odpowiedzi na konkret-
ne pytanie, które dotyczyło zmian w art. 100. To 
było pytanie związane z tematem. Odniosłem się 
też do wypowiedzi pana senatora, która była tak-
że, jak zresztą sam pan senator przyznał, głosem 
w dyskusji, i powiedziałem tutaj, że prace w sa-
morządach trwają.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak, ale 
myśmy wszyscy słyszeli, Panie Ministrze, co pan 
powiedział.)

A jeżeli chodzi o branżę turystyczną i o kon-
kretne zmiany, które tutaj są wprowadzane, to 
wydaje mi się, że najlepszą osobą do odpowiedzi 
będzie minister, który ma pod sobą turystykę. 
Tak że bardzo proszę o odpowiedź pana mini-
stra Niedużaka.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

W związku z tym udzielam głosu – co jest 
kompetencją marszałka, a nie goszczącego na ob-
radach ministra – osobie przez pana wskazanej. 
Dziękuję.

(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: Bardzo dziękuję.)

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe ROzWOjU 
marek niedużak 

Ja też dziękuję, Panie Marszałku.
Może tylko jednym zdaniem się do tego odnio-

sę. Tu jest tak dużo zagadnień, że jest normalne, 
że my, poszczególni podsekretarze czy sekretarze 
stanu, też zabieramy pomocniczo głos.

Właściwie powtórzę to, co mówiłem wcze-
śniej, odpowiadając panu senatorowi Kleinie 

podczas porannego posiedzenia komisji, bo to 
pytanie jest ściśle z tym związane. My oczywi-
ście zdajemy sobie sprawę z  tego, że sytuacja 
branży turystycznej jest prawdopodobnie sytu-
acją najtrudniejszą albo jedną z najtrudniejszych. 
Niemniej jednak wszyscy rozumiemy też – jestem 
o tym głęboko przekonany – że tutaj polityka go-
spodarcza jest podporządkowana pewnej polityce 
wyznaczonej przez ministra zdrowia, czyli wal-
ce z epidemią. Te ograniczenia dotyczące podró-
żowania, kontaktowania się z ludźmi po prostu 
siłą rzeczy przekładają się na to, że ta branża jest 
najbardziej dotknięta. My oczywiście przewidu-
jemy, poza ustawą, która już została przyjęta i tą, 
która jest tutaj… myślimy o kolejnych krokach, 
o różnych sposobach wspomagania tej branży. 
Mówiłem tutaj rano chociażby o programie, nad 
którym pracujemy, dotyczącym takiego, powiedz-
my, bonu typu 1000+ dla turystyki. Jednak wszy-
scy też chyba mają świadomość tego, że dopóki 
jesteśmy czy bardzo mocno tkwimy w tym nie-
jako epicentrum i jeszcze przed nami jest szczyt 
zachorowań, to te obostrzenia będą obowiązywać, 
a one siłą rzeczy, naturalnie, tej branży dotykają 
i to bardzo. Jednak to jest pewna obiektywna rze-
czywistość, z którą wszyscy musimy się mierzyć. 
To tyle w tym przedmiocie.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jak rozumiem, przedstawiciele rządu nie zgła-

szają się już do odpowiedzi na pytania.
Wpłynęło zgłoszenie od pani senator Barbary 

Zdrojewskiej, która znajduje się w sali nr 217, 
a która zamierza doprecyzować swoje pytanie.

Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatOR 
BarBara zdroJewsk a 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałabym nie tyle doprecyzować swoje py-

tanie, ile jeszcze raz je zadać. Ja prosiłam o od-
powiedź panią wiceminister sprawiedliwości, 
a tymczasem na moje pytanie odpowiedział pan 
Schreiber, a właściwie w ogóle na nie odpowie-
dział, tylko je omówił.

Panie Ministrze Schreiber, jak pan nie chce 
odpowiedzieć na pytanie… No, ma pan prawo 
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tutaj, w Senacie, powiedzieć, że nie wie pan albo 
że się pan nie zna, albo że nie rozumie pytania. 
Ma pan do tego prawo, nie musi pan odpowiadać 
na niewygodne pytania.

Jednak ja bym chciała usłyszeć odpowiedź. 
Mówię o art. 100, który to artykuł rząd wrzucił 
do ustawy dotyczącej pomocy Polakom w czasie 
epidemii. Tymczasem wrzucacie tu wrzutkę wy-
borczą. To jest art. 100, w którym zawieszacie nie-
które punkty kodeksu wyborczego i jednocześnie 
pozbawiacie Państwową Komisję Wyborczą nie-
których prerogatyw. 

Chciałabym zapytać panią wiceminister spra-
wiedliwości o to, jaka była opinia Państwowej 
Komisji Wyborczej na ten temat i dlaczego tak 
się stało… Dlaczego wzór karty do głosowania ma 
ustalać nie Państwowa Komisja Wyborcza, tylko… 
Kto ma ustalać wzór karty do głosowania i kto 
ma zarządzać drukiem kart? Kto ma decydować 
o tym, jak mają wyglądać karty do głosowania? 
Pytam o to dlatego, że doskonale wiemy o tym, że 
zmiany w kodeksie albo też zawieszanie niektó-
rych punktów w kodeksie wymaga zupełnie innej 
ścieżki prawnej. Tak naprawdę nigdy nie powin-
no być wprowadzone w takim trybie. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę panią minister.

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe SPRaWIeDlIWOśCI 
anna daLkowsk a 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Art. 100 ustawy z 9 kwietnia rzeczywiście wy-

łącza stosowanie określonych przepisów kodek-
su wyborczego. Odpowiadając na pytanie pani 
senator, pragnę wskazać, że ten przepis nie był 
konsultowany z Państwową Komisją Wyborczą, 
ponieważ nie ma takiego obowiązku, aby był kon-
sultowany. Sam przepis zaś jest projektem posel-
skim, a nie rządowym i w związku z tym trudno 
mi się odnieść co do pytania w zakresie, w jakim 
należałoby przedstawić uzasadnienie co do wy-
łączenia określonych przepisów. Jednak na pew-
no nie ma takiego obowiązku, aby konsultować 

tę kwestię z  Państwową Komisją Wyborczą. 
Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Będę przedstawiał listę 3 kolejnych senato-

rów, którzy zapisali się do zadawania pytań. Są 
to państwo senatorowie: pani senator Danuta 
Jazłowiecka, która za chwilę zada pytanie, na-
stępnie pan senator Adam Szejnfeld i pan sena-
tor Stanisław Gawłowski.

Bardzo proszę panią senator Danutę 
Jazłowiecką o zadanie pytania.

Równocześnie przypominam o tym, iż regu-
lamin precyzyjnie ustala czas zadawania pytań 
na 1 minutę.

SenatOR 
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Przyznam, że jestem pełna podziwu dla pań-

stwa, dla tego, jak świetnie potraficie odpowiadać 
w sprawie projektu przygotowanego przez posłów. 
Niemniej jednak chciałabym zapytać, na ile waż-
ny dla państwa jest sektor reprezentowany przez 
36,5 tysiąca firm, w których pracuje 300 tysięcy 
pracowników, więc, biorąc pod uwagę rodziny, 
średnio licząc, dotyczy to 1 miliona osób w Polsce, 
sektor, który przynosi do budżetu 7% PKB, a jest 
nim sektor transportowy, transportu drogowego, 
dla którego nie przygotowaliście żadnych rozwią-
zań. Chciałabym zapytać, co proponujecie temu 
sektorowi w zakresie antykryzysowych rozwią-
zań. Powtórzę, sektor transportu drogowego – 36 
tysięcy 500 firm, 300 tysięcy zatrudnionych kie-
rowców, czyli, średnio licząc, 1 milion Polaków, 
sektor przynoszący rocznie 7% PKB zysku.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Rzeczywiście prawie idealnie zmieściła się 

pani w czasie, za co bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania przez minutę pana 

senatora Adama Szejnfelda.
(Senator Marek Borowski: Tutaj to się nie da.)
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SenatOR 
adam szeJnFeLd 

Dziękuję bardzo.
Marku, da się, pewnie nawet skrócę to poni-

żej tego pułapu, dlatego że temat, do którego chcę 
się odnieść, omawialiśmy półtorej godziny temu 
i nie chciałbym już wracać, powiem szczerze. 
Mam tylko prośbę, w ramach tego limitu, o od-
powiedź na piśmie, Panie Ministrze. Ponieważ 
kiedy pytałem o to, jak będą rozstrzygane sytuacje 
przedsiębiorców, którzy do dzisiaj albo nie zdążyli 
złożyć wniosków, albo zapłacili, a będą – chodzi 
o składki ZUS – mieli uprawnienia do zwolnie-
nia, jak będą te sytuacje rozwiązywane, pan ra-
czył odpowiedzieć, cytuję, że ma pan taką opinię, 
uważa pan, ma pan nadzieję. A ja nie znam ta-
kich podstaw prawnych do decyzji administracyj-
nych: mam nadzieję albo mam taką opinię. Mówił 
pan też o tym, że uważa pan, że raczej nie będą 
wstrzymane postępowania. Chcę powiedzieć, że 
tu się nie wszczyna żadnych postępowań, tu jest, 
tak jak to określiłem, rozwiązanie atomowe, tzn. 
nie zapłaciłeś – wypadasz z systemu, do widze-
nia. Chcę więc dostać odpowiedź na piśmie, jak 
te osoby, jak ci przedsiębiorcy będą potraktowa-
ni. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Stanisław Gawłowski. Bardzo 

proszę, 1 minuta.

SenatOR 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Ja chcę wrócić do sprawy, która dotyczy wol-

ności obywatelskich. Mam pytanie do pani mi-
nister Buk. Bo, Pani Minister, naród czuwa. Ja 
nawet pani uwierzyłem, ale się okazuje, że nie 
można wierzyć członkowi rządu PiS. Przeczytam 
najpierw SMS, a potem odeślę panią do ustawy. 
Panią, bo pewnie pani była autorem tych zapi-
sów. „Minister Buk skłamała. Trzeba prosić 
o sprostowanie. W ustawie nie ma informacji, że 
przekazywanie danych od operatorów o użytkow-
nikach końcowych dotyczy tylko osób zakażonych 
i na kwarantannie. Zapis dotyczy wszystkich”. 

Otóż, Pani Minister, sprawdziłem. Rzeczywiście 
w art. 72 pkt 13 – tutaj macie dziwną numerację 
w ustawie, ale to już… – mamy art. 11f ust. 2 i tam 
jak byk stoi, że dotyczy to dokładnie wszystkich. 
W pierwszej części, w ust. 1 odnosicie to tylko 
i wyłącznie do zakażonych, a potem odnosicie to 
do wszystkich, bez wyjątku, do wszystkich. Tak 
więc, Pani Minister, ja mam tylko jedno pytanie: 
dlaczego pani kłamie?

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Następna trójka senatorów, którzy będą za-

dawać pytania, to pan senator Mieczysław Golba 
w formie czatu, pan senator Bogdan Klich i pan 
senator Bogdan Borusewicz.

Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Golba.
(Głos z sali: Odpowiedzi na pytania…)

SenatOR 
mieczysław GoLBa 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie do pana ministra Szweda. 

Wcześniej zadawałem pytanie pierwsze, na które 
rzeczywiście dostałem odpowiedź, i to bardzo do-
brą odpowiedź, za co bardzo serdecznie dziękuję, 
ale mam uzupełniające pytanie, które chcę rozsze-
rzyć, aby otrzymać odpowiedź. Chodzi o przedsię-
biorcę, który 20 lat płaci składki ZUS i który w tej 
chwili z powodu COVID-19 znalazł się w trudnej 
sytuacji. Ta trudna sytuacja to przede wszystkim 
to, że stracił płynność finansową. Dlaczego stra-
cił płynność finansową? On świadczył usługi dla 
przedsiębiorców z Włoch, z Hiszpanii, z Francji, 
z Anglii, jak również z Niemiec, a tam są teraz 
bardzo poważne problemy i są zatory płatnicze. 
W związku z tym on ma problem, żeby zapłacić 
składkę ZUS. Dzisiaj powinien ją zapłacić i nie za-
płacił. Stara się o kredyt, chce wziąć kredyt, żeby tę 
składkę zapłacić. Ja rozumiem, że ta pomoc, która 
będzie, czyli pomniejszone składki ZUS, postojowe 
czy te 40-procentowe dopłaty do pensji… Ale chodzi 
o to, że on, żeby otrzymać kredyt, powinien mieć 
zaświadczenie z ZUS. On tego zaświadczenia nie 
otrzyma, bo nie zapłacił dzisiaj składki, i pyta, co 
ma w takiej sytuacji zrobić. Chodzi o to, czy jest 
wypracowane stanowisko rządu, jakieś wystąpie-
nie do ZUS, aby ten problem rozwiązać, pomóc ta-
kim przedsiębiorcom w trudnej sytuacji. O to mi 
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chodzi w szczególności. Czy jest lub będzie taka, 
powiedzmy, korespondencja na linii: rząd – ZUS? 
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź. 
Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Z uwagi na to, iż zostaliśmy poinformowa-

ni o poważnych problemach technicznych, które 
uniemożliwiają nam na tym etapie kontynuowa-
nie obrad, zarządzam 15 minut przerwy, po której 
– to od razu chciałbym zapowiedzieć – poproszę 
przedstawicieli rządu o odniesienie się do tych 
3 pytań, które zostały zadane. Później przejdzie-
my do kolejnych pytań.

Bardzo dziękuję. 15 minut przerwy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Mar - 

szałku…)
Tak?

SenatOR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku, a może pan by dopuścił se-
natorów z tej sali do głosu, do pytań? Jest kilka 
chętnych osób…

(Głos z sali: Ale na czacie nas nie słyszą.)
(Rozmowy na sali)

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Tak, po prostu nas nie słyszą.
(Senator Bogdan Borusewicz: A, nie słyszą 

nas… W porządku, rozumiem.)
(Głos z sali: Nie słychać też ministrów.)
(Rozmowy na sali)
Ogłaszam przerwę do godziny 20.00.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 47  
do godziny 20 minut 03)

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę przedstawiciela rządu o odnie-

sienie się do poprzednio zadanych pytań. Dziękuję 
bardzo.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe RODzIny, PRaCy  
I POlItykI SPOłeCznej 
sTanisław szwed 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeszcze słowo na pytanie dodatkowe pana se-

natora Mieczysława Golby, chodziło o kwestie 
zusowskie. Mówiliśmy o rozwiązaniach doty-
czących zwolnień z płacenia składek w przypad-
ku mikroprzedsiębiorstw, o  wprowadzanych 
w tej ustawie zwolnieniach dla małych przed-
siębiorstw, czyli przedsiębiorców, u których jest 
10–49 zatrudnionych – tu można będzie umo-
rzyć składki na poziomie 50% należnych składek. 
A jeszcze dodatkowe rozwiązanie, które funkcjo-
nuje w tej chwili, daje możliwość odroczenia, 
rozłożenia na raty spłaty za okres od stycznia 
tego roku. W tym zakresie jest to kwestia decy-
zji danego przedsiębiorcy i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. W ostateczności spłata może rów-
nież, w drodze decyzji pani prezes ZUS, podlegać 
umorzeniu, jeśli sytuacja danego przedsiębiorcy 
się nie poprawi.

Jeśli chodzi o  pytanie dotyczące branży 
transportowej, to te wszystkie przepisy, o któ-
rych wcześniej mówiliśmy, dotyczące wspar-
cia zarówno z  Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych… Czyli jest możli-
wość wsparcia poprzez postój ekonomiczny, 
wtedy jest dopłata do wynagrodzeń pracowni-
ków na poziomie 50% płacy minimalnej, plus 
składka zusowska, i to jest kwota na poziomie 
1 tysiąca 536 zł, bądź też jest możliwe obniżenie 
czasu pracy, to jest możliwość dopłaty na pozio-
mie 80% płacy minimalnej, czyli 2 tysięcy 80 zł, 
plus składka na ubezpieczenie społeczne, co daje 
2 tysiące 560 zł. Dodatkowo można też korzy-
stać z tych rozwiązań, które są proponowane 
w powiatowych urzędach pracy, i z innych in-
strumentów, które są przeznaczone dla małych 
firm, dla jednoosobowych działalności gospo-
darczych. Oczywiście dotyczy to również firm 
transportowych.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy inni przedstawiciele rządu chcieliby odpo-

wiedzieć na inne pytania? Bardzo proszę.
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PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe CyFRyzaCjI 
wanda Buk 

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Gawłowskiego, powiem tak. Ja rozumiem, że inten-
cją pana senatora nie było obrażenie mnie, to była 
po prostu frustracja związana z myślą, że mogłam 
powiedzieć nieprawdę. Chciałabym też wyjaśnić 
osobie, która pisze do pana SMS-y, że nie doczytała 
przepisów. Ja tutaj nie mówię… Nie chcę, żebyście 
państwo pomyśleli, że chcę manipulować. Art. 11f 
w ust. 1 dotyczy pytania, które zadał pan senator, 
a art. 11f w ust. 2 dotyczy kwestii, o którą pytał pan 
senator Ujazdowski. I teraz jeszcze raz wyjaśnię. 
W przypadku osób chorych na COVID-19 i w przy-
padku osób poddanych kwarantannie minister 
cyfryzacji może dostać od operatora telekomuni-
kacyjnego informację o lokalizacji tego konkret-
nego numeru. To dotyczy tylko i wyłącznie tych 
osób, o których teraz powiedziałam. A ust. 2 do-
tyczy tych zanonimizowanych danych, o których 
rozmawialiśmy z panem senatorem Ujazdowskim, 
czyli danych dla celów analitycznych, które będzie 
dostawał minister właściwy do spraw informaty-
zacji, jeżeli o takie poprosi. Dane zanonimizowa-
ne to są takie dane… Dostaniemy je, jeżeli o nie 
poprosimy, jeżeli one będą przydatne, jeżeli będą 
potrzebne na danym etapie, jeżeli o nie poprosi-
my. My nie dostajemy numerów telefonów, nie do-
staniemy imion i nazwisk. No i w związku z tym, 
że tego nie dostaniemy, to ciężko w ogóle mówić 
o tym, żeby ograniczać dane analityczne tylko do 
jakiejś kategorii osób. Wydaje mi się… Czy teraz to 
jest zrozumiałe? Tak?

(Głosy z sali: Tak.)
To cieszę się bardzo.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Pani Minister. Ja również 
zrozumiałem. To duże osiągnięcie, jeżeli sprawa 
dotyczy cyfryzacji.

Bardzo proszę pana ministra.

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe ROzWOjU 
marek niedużak 

Dziękuję, Panie Marszałku. Marek Niedużak, 
Ministerstwo Rozwoju.

Ja jeszcze tylko chciałbym przypomnieć, tytu-
łem delikatnego uzupełnienia wcześniejszej wy-
powiedzi pana ministra Szweda à propos branży 
transportowej, o rozwiązaniu, które jest adreso-
wane właśnie do tej branży, a które będzie realizo-
wała Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach ARP 
Leasing. Tam będą przeznaczone bardzo duże 
środki na takie refinansowanie leasingu, czyli 
pomoc we wpłacaniu rat leasingowych, mówiąc 
w pewnym uproszczeniu, dla firm transporto-
wych. Jak wiadomo, f loty samochodowe czy au-
tokarowe są z reguły w leasingu. Zakładamy, że 
wiele z tych firm może mieć teraz problem ze 
spłatą, i one będą mogły się zwrócić do ARP, która 
po prostu przejmie ten leasing na siebie. Dziękuję 
bardzo.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Bogdana Klicha. Następnie zada pytanie pan 
poseł…

(Głos z sali: Senator.)
Przepraszam, oczywiście pan senator, pan 

marszałek Bogdan Borusewicz.
A teraz pan senator Bogdan Klich. Bardzo 

proszę.

SenatOR 
BoGdan kLich 

Bardzo dziękuję.
Ja pociągnę ten wątek testowania, z tego po-

wodu, o którym mówiłem wcześniej, to znaczy 
nie ma dobrej profilaktyki, nie ma dobrego le-
czenia bez dobrej diagnozy i nie ma dobrej dia-
gnozy bez precyzyjnych, naprawdę precyzyjnych 
badań laboratoryjnych, w tym wypadku akurat 
testów. Skala propagandy, która dotyczy sprawy 
testów, jest gigantyczna. Mnie osobiście ona osła-
bia, ja się po prostu czuję osłabiony rozziewem po-
między tym, co się deklaruje, a rzeczywistością. 
Ministerstwo Zdrowia mówiło wczoraj o tym, że 
lekarze wykonują, zlecają zbyt mało testów. Ale 
4 dni wcześniej Naczelna Rada Lekarska napisała 
do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby okre-
ślił, jakie warunki powinny być spełnione, żeby 
każdy lekarz mógł zlecać testy. I co? I nie dostaje 
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odpowiedzi. W związku z tym oczekuję odpowie-
dzi na pytanie teraz, na tej sali – a jeżeli nie tu, 
to na piśmie – kiedy takie wytyczne zostaną wy-
dane. Bo bez wytycznych lekarze nie wiedzą, czy 
mogą sobie, swojemu personelowi czy pacjentom 
zlecać wykonywanie testów. I znów za kilka dni 
się okaże, że testów nie zlecają, bo nie wiedzą. 
I okaże się, że zlecanych testów w dalszym ciągu 
jest za mało. Dlatego bardzo proszę pana ministra 
Kraskę o to, aby tutaj, na tej sali to zadeklarował. 
Skoro już raz powiedział, że mamy prawdopo-
dobnie trzykrotnie więcej zachorowań, a zatem 
ponad 22 tysiące osób chorych… Jeżeli tak, to pro-
szę, żeby zadeklarował, że każdy lekarz ma prawo 
zlecać testy dla siebie, personelu oraz pacjentów 
spełniających pewne warunki, które musi okre-
ślić NFZ. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana mar-

szałka Bogdana Borusewicza.

SenatOR 
BoGdan Borusewicz 

Ja do pani wiceminister Buk.
Szanowna Pani Wiceminister, chodzi o art. 11f 

ust. 1 i 2 tej ustawy. Ust. 1 faktycznie obejmuje 
kwestię ustalania przy pomocy urządzeń teleko-
munikacyjnych miejsca pobytu osób chorych na 
COVID-19 oraz objętych kwarantanną. Podobne 
rozwiązanie wprowadzono w Korei Południowej, 
ale tam tego typu informacje mają być kodowa-
ne w telefonie i w związku z tym przekazywane 
za zgodą użytkownika. Tutaj jest to ograniczenie 
14-dniowe, dotyczące chorych i objętych kwaran-
tanną. Z kolei ust. 2, Pani Minister, rozciąga tego 
typu kontrolę na innych i do tego jest tam wpro-
wadzona zasada, że na żądanie ministra wła-
ściwego do spraw informatyzacji operator jest 
zobowiązany do przekazywania tego typu infor-
macji w sposób i w formie ustalonej przez tego 
ministra.

Tak więc pierwsze pytanie mam następują-
ce: co to znaczy „w sposób i w formie ustalonej 
przez tego ministra”? Czy, jeżeli minister usta-
li, że w formie ustnej albo telefonicznej, to czy to 
wypełnia ten przepis?

I pytanie generalne. Proszę mi wskazać, że 
zgodnie z ust. 2, a ewentualnie także ust. 3, w sy-
tuacji, że nie jest wymagana zgoda użytkownika 
końcowego na przetwarzanie i udostępnianie da-
nych… Proszę mi wskazać przepis, który mówi, 
że są to dane anonimowe, czyli że jest to tylko 
wskazanie miejsca i – załóżmy – jakiegoś za-
kodowanego numeru albo w ogóle wskazanie 
miejsca położenia tych urządzeń telekomuni-
kacyjnych. Będę wdzięczny za wskazanie w tym 
przepisie zabezpieczenia gwarantującego, że tego 
typu dane, które mogą być używane do inwigila-
cji niezwiązanej z epidemią, nie będą do takich 
działań używane. I w ogóle po co ten ust. 2, jeżeli 
ust. 1 wypełnia konieczność ustalenia kontaktów 
osób chorych, miejsca przebywania osób chorych 
i miejsca przebywania osób na kwarantannie?

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Kolejne pytanie zada pani senator Joanna 

Sekuła w sali nr 217. Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatOR 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie odnośnie do artykułu, który 

był już dzisiaj omawiany, ale pan minister go zba-
gatelizował. Chciałabym zacząć od pytania, czy 
zdaniem pana ministra CBA jest organem admi-
nistracji rządowej.

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pani 

Senator, mam wrażenie, że formuła pytań to nie 
jest formuła dialogu, którą zdaje się pani tutaj 
inicjować.)

Dobrze.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Chodzi 

o zadanie pytania…)
W związku z tym, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …nawet re-

torycznego, na co ma pani minutę.)
Jeżeli CBA jest organem administracji rządo-

wej, a jest bezsprzecznie, to chcę zapytać, w ja-
kim celu CBA zostaje upoważnione do tego, aby 
w związku z art. 97 mieć dostęp przez Pocztę 
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Polską do zbioru PESEL? I w związku z tym: czy 
jeżeli taki organ administracji rządowej zwróci 
się poprzez Pocztę Polską o udostępnienie tych da-
nych, to w następnym kroku będzie to ujawnio-
ne? Czy będzie wiadomo, że to właśnie ten organ 
administracji rządowej wystąpił poprzez pocztę 
o ten dostęp? Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że do zadania dodatkowego py-

tania zapisana jest jeszcze pani senator Danuta 
Jazłowiecka. Ponadto nie ma więcej zgłoszeń.

(Głos z sali: Marcin Bosacki jeszcze.)
Jeszcze pan senator Marcin Bosacki.
Ja bym na tym zamknął listę pytających se-

natorów. I później, po zadaniu tych 2 ostatnich 
pytań, poprosiłbym przedstawicieli rządu o od-
niesienie się.

Teraz głos zabierze pani senator Danuta 
Jazłowiecka. Bardzo proszę.

SenatOR 
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, cieszę się, że zaczęliście się 

państwo interesować transportem drogowym, 
ale ponieważ mamy bardzo złe doświadczenia we 
współpracy z państwem i we współpracy z kole-
gami z Prawa i Sprawiedliwości i z Sejmem z tej 
racji, że miesiąc temu złożyliśmy ustawę doty-
czącą tarczy antykryzysowej i, niestety, została 
ona zamrożona. Dopiero po miesiącu wyciągacie 
państwo te nasze poprawki i składacie jako swój 
projekt. Chwali się, że jednak to dostrzegacie, ale 
wydaje mi się, że firmy transportowe nie mają 
czasu czekać kolejnego miesiąca, aż państwo zło-
życie jakieś poprawki. A zatem ja dzisiaj mówię: 
sprawdzam.

I składam 3 poprawki. Pierwsza dotyczy za-
wieszenia spłat rat kredytów i rat leasingowych. 
Druga dotyczy niepobierania zaliczek na podat-
ki lub podatków w okresie stanu zagrożenia epi-
demicznego, epidemii lub stanu nadzwyczajnego 
oraz dotyczy rekompensat z budżetu państwa dla 
samorządów, które zaliczek na podatki lub podat-
ków nie otrzymują, a stanowią one podstawowy 

dochód jednostek samorządu terytorialnego. 
Trzecia dotyczy przedłużenia przez samorządy 
terminu spłaty II raty podatku od środków trans-
portowych do 15 grudnia 2020 r.

Rozumiem, że jutro czy dzisiaj na posiedzeniu 
komisji państwo zaakceptujecie te poprawki. I to 
będzie dowód na to, że faktycznie interesujecie się 
tym sektorem. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Okazało się, że pan senator Bosacki zapisał się 

do dyskusji, a nie do zadania pytań.
Tak więc bardzo bym prosił przedstawicieli 

rządu o odpowiedź na zadane przez państwa se-
natorów pytania. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)
Pani minister Buk. Bardzo proszę.

PODSekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe CyFRyzaCjI 
wanda Buk 

Kontynuując wątek art. 11f ust. 2 i odnosząc 
się do obaw wyrażonych przez pana senatora, 
ja zwracam uwagę, że w samej treści przepisu 
mamy słowa „zanonimizowanych danych o lo-
kalizacji urządzeń”. I słowa „zanonimizowanych 
danych” de facto są takim wentylem bezpieczeń-
stwa, którego, jak się wydaje, szuka pan senator. 
Zwróćcie państwo uwagę na to, że przepisy RODO 
co prawda nie definiują pojęcia anonimizacji, ale 
definiuje je ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, która mówi, że anonimizacja ozna-
cza nieodwracalne uniemożliwienie zidentyfiko-
wania określonej osoby. Inaczej mówiąc, w efekcie 
anonimizacji, której dokonuje operator, nie będzie 
możliwe ustalenie, jakiej dotyczy konkretna dana. 
Stąd wydaje się, że te obawy są jednak nieuza-
sadnione. Jeszcze raz, precyzując, podkreślam, że 
to są dane zagregowane do celów analitycznych, 
a forma, o którą dopytuje pan senator dotyczy… 
No, chodzi o sposób i formę, czyli np. o to, jak ope-
rator ma nam przekazać te dane, czy mailowo, czy 
przez skrzynkę ePUAP, jak często, w jakiej formie, 
w jaki sposób to będzie zakodowane.

(Senator Bogdan Borusewicz: A czy ustnie, te-
lefonicznie także może? O to mi chodzi.)

Jeżeli minister…
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(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli bez pozo-
stawienia śladów.)

Jeżeli minister właściwy do spraw informa-
tyzacji tak by to określił, to oczywiście mógłby. 
Ale wtedy minister przez telefon miałby otrzy-
mać te informacje, zanotować je i przekazać? Nie 
wydaje mi się. To są jednak duże zbiory danych, 
na których pracuje się właśnie w celach analitycz-
nych. No ale hipotetycznie taką sytuację oczywi-
ście można sobie wyobrazić. Ja cały czas mówię 
o anonimizacji i uspokajam, ale rozumiem też do-
ciekliwość państwa senatorów.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale w którym 
miejscu ta anonimizacja jest zapisana?)

W treści przepisu.
(Senator Bogdan Borusewicz: W  którym 

miejscu?)
W ust. 2. Operator w rozumieniu przepisów 

ustawy zobowiązany jest do przekazania „podczas 
stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii 
albo stanu klęski żywiołowej zanonimizowa-
nych danych o lokalizacji urządzeń końcowych 
użytkowników”.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze. Dziękuję.)
W treści przepisu to jest.
(Senator Bogdan Borusewicz: Akurat to pani 

wyjaśniła.)
Jasne. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Czy inni przedstawiciele rządu chcieliby za-

brać głos?

SekRetaRz StanU 
W MInISteRStWIe RODzIny, PRaCy  
I POlItykI SPOłeCznej 
sTanisław szwed 

Co do poprawek, o których mówiła pani se-
nator, to podkreślam, że jeżeli będą one na posie-
dzeniu komisji, to wtedy oczywiście się do nich 
odniesiemy.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciele rządu zobo-

wiązali się do udzielenia pisemnej odpowiedzi 

na pytania zadane przez pana senatora Bogdana 
Zdrojewskiego, panią senator Barbarę Borys-
Damięcką, pana senatora Krzysztofa Brejzę 
i pana senatora Adama Szejnfelda.

Otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chęt-

nych do zabrania głosu.
Państwa senatorów znajdujących się w sali 

nr 217 proszę o zgłaszanie chęci zabrania gło-
su w dyskusji do senator sekretarz Agnieszki 
Kołacz-Leszczyńskiej. Panią senator sekretarz 
proszę o przesłanie tej listy do senatora Ryszarda 
Świlskiego.

Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą 
udział w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do 
dyskusji za pomocą czatu w aplikacji.

Przypominam państwu senatorom o prze-
kazywaniu przemówień oraz wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym senatorom sekretarzom, 
a senatorom zdalnie biorącym udział w posiedze-
niu – o przesyłaniu ich drogą elektroniczną na ad-
res wskazany w przekazanej państwu instrukcji.

Proszę o zabranie głosu senatora Bogdana 
Zdrojewskiego – 10 minut.

SenatOR 
BoGdan zdroJewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ta dyskusja przekonała mnie o tym, że mamy 

do czynienia z ustawą władzy o władzy i dla wła-
dzy. Jeżeli wyciśnie się z ustawy wszystko to, 
co jest najistotniejsze, to okaże się, że propozy-
cji, które byłyby reakcją na istniejący stan doty-
czący koronawirusa, zarówno w gospodarce, jak 
i w służbie zdrowia, jest niezwykle mało.

Nie zgadzam się z posłem sprawozdawcą, że 
w tym projekcie mamy wiele dobrych zapisów. 
W tym projekcie mamy bardzo mało dobrych 
zapisów. I mamy bardzo wiele niebezpiecznych, 
niepotrzebnych, zbędnych, wręcz kuriozalnych 
propozycji.

Zespół Teatru Powszechnego apeluje dzisiaj 
o namysł i dostrzeżenie doniosłości chwili. Świat 
kultury dopomina się poważnego potraktowa-
nia obecnej sytuacji, a zwłaszcza adekwatnego 
reagowania na to, co się dzieje. Sam jest pomi-
jany pomimo apeli, także moich, o to, żeby ten 
świat zauważyć.

Powiem tak. To, co zdumiewa, to sposób pro-
cedowania, sposób budowania ustaw. To jest 
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legislacyjny knot, bez żadnych wątpliwości. To 
jest dokument łamiący wszystkie zasady do-
brej sztuki tworzenia prawa, przez co dla od-
biorców staje się nieklarowny, niezrozumiały 
i nietransparentny.

Co dominuje w projekcie? Spodziewaliśmy 
się tego, że będzie to projekt, który przygotowuje 
pewien zestaw pomocowy dla służby zdrowia – 
mamy też tę drugą ustawę – ale przede wszyst-
kim dla ludzi, dla osób fizycznych i podmiotów 
prawnych. Tymczasem odniesienia w tym doku-
mencie do budżetu państwa i pomocy bezpośred-
niej państwa de facto nie ma. To, co się pojawia, 
to Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy 
Fundusz Pracy.

Muszę powiedzieć, że moje pytanie z wcze-
śniejszej debaty, odnoszącej się do kwoty z bu-
dżetu państwa, jaka w  tym dokumencie jest 
zawarta, nie było przypadkowe. Otóż tu de facto 
nie ma środków finansowych z budżetu państwa. 
Powstają one jako zobowiązania odległe czy odło-
żone w czasie, ale generalnie rzecz biorąc, wszyst-
kie propozycje, które padały wcześniej i padają 
teraz, które cały czas padają z ust reprezentantów 
władzy, są ograniczone jednym jedynym zapisem, 
który się tu pojawia, takim, że tych zobowiązań 
ma być nie więcej niż 153 miliardy. Jest ich de 
facto zaledwie kilkadziesiąt – wymienione przez 
pana ministra 11,5 miliarda plus ok. 3 miliardów. 
Jeżeli państwo polskie, nasza gospodarka, budżet 
państwa były w tak znakomitej kondycji, jak to 
było wcześniej opisywane, to muszę powiedzieć, 
że jest to udawanie, że się pomaga.

Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, jest jak 
termometr, jak taki barometr tego, w jakim sta-
nie jesteśmy. Otóż najwięcej w tym projekcie jest 
zezwoleń na pracę zdalną wielu instytucji, podej-
mowanie uchwał online, podejmowanie rozma-
itych spotkań, podczas których w trybie online 
można, krótko mówiąc, nadrobić stracony czas. 
To też pokazuje, w jakim stanie jest nasze pań-
stwo. To pokazuje, ile rzeczy musi być odregulo-
wywanych, aby stały się normalne, przy okazji 
istniejącej pandemii. To nie jest normalne.

Wiele elementów, które się tu pojawiają, po-
kazuje, że najważniejsze rzeczy to są zmiany pro-
cedur, czasu, trybu. Są też zwolnienia instytucji 
państwowych, instytucji rządowych z wielu obo-
wiązków. Kilkanaście stron jest właśnie o tym, 
nie o pomocy dla ludzi, tylko o pomocy dla rządu 
– zwolnienie rządu z wykonywania określonych, 

statutowych, ustawowych, niemalże konstytucyj-
nych obowiązków, włącznie z uwolnieniem ZUS 
od konieczności przesyłania info o stanie konta 
obywatela. Zwracam na to uwagę.

Kwestie pomocy, dosłownej pomocy, pojawiają 
się po raz pierwszy na stronie 64. Wydawałoby 
się, że potem będzie o takiej pomocy także na 
stronach 65, 66 itd. Nic bardziej mylnego. Potem 
mamy kolejnych kilkadziesiąt stron, na któ-
rych są zapisy rządu o rządzie, zapisy o różnych 
uprawnieniach, o kompetencjach i o rozmaitych 
obowiązkach nakładanych na obywateli.

Jakie rzeczy są tu wątpliwe? Wątpliwe nie od 
razu oznacza złe, ale rzeczy, które dotyczą wpy-
chania tu różnych zapisów związanych z wybora-
mi, są z mojego punktu widzenia niedopuszczalne 
i skandaliczne. Sam mam wątpliwości. W nie-
których wypadkach jest tak, że rząd próbuje za 
wszelką cenę prowadzić kampanię wyborczą 
i przeprowadzić wybory, jednocześnie sugerując, 
że chce uwolnić obywateli od zagrożeń spotkania 
z koronawirusem.

Za dużo jest spójników „lub” i „albo”. Muszę 
powiedzieć, że sam, przeglądając tę ustawę, zwra-
całem uwagę na coś, co w historii naszego parla-
mentaryzmu miało kluczowe znaczenie. Mówię 
o zapisie „lub czasopisma”. Tu mamy „budżetu 
państwa lub Funduszu COVID”, „kwalifikacje lub 
stosunek do obowiązków pracowniczych”. To jest 
w tej części dotyczącej zwalniania pracowników. 
Można ich zwalniać dlatego, że nie mają kwalifi-
kacji, a jak mają kwalifikacje… Tam od razu jest 
„lub”. Jest zapis „lub stosunek do obowiązków pra-
cowniczych”. To kuriozum.

Na podmioty prawne nakładane są liczne 
obowiązki. W tej propozycji pomoc będzie do-
puszczalna wtedy, kiedy podmioty, które mają tę 
pomoc otrzymać, zostaną poddane określonym 
kontrolom i sprawdzeniom, kiedy spełnią określo-
ne warunki. Muszą udowadniać, że ponoszą kosz-
ty związane z pandemią, nawet wówczas, kiedy 
to decyzją rządu zakazano im prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Przynajmniej tak wynika 
z tego dokumentu. W niektórych wypadkach – 
zwracam na to uwagę – rząd sam siebie finansu-
je, czyli dofinansowuje pewne zadania, instytuty, 
ale nie z budżetu państwa, tylko z tych środków, 
które są budowane na walkę z koronawirusem. 
No, to jest budowanie specjalnych oszczędności.

Powiedziałem już o  tym… Premier mówi 
o kosztach brutto na poziomie 212 miliardów, 
a w art. 106 mamy wyraźnie powiedziane, że 
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ta kwota nie będzie wyższa niż 153 miliardy ze 
wszystkimi innymi konsekwencjami. Te konse-
kwencje będą musiały być przeniesione do bu-
dżetu państwa wraz z nowelizacją, ale w chwili 
obecnej tego nie ma.

Ja muszę powiedzieć, że najbardziej bolesne 
jest to permanentne udawanie, że się pomaga, 
udawanie, że się kontroluje sytuację, udawanie, że 
się coś naprawia lub ratuje sytuację. To jest kom-
pletnie niezrozumiałe, ja tego nie jestem w sta-
nie zaakceptować. Przylatuje do nas ten antonow 
i mówi się o tym, że przywozi 400 ton pomocy… 
Według mojej oceny jest to kompletnie infantylne, 
głupie, nieodpowiedzialne. Wystarczyłoby powie-
dzieć, jaka objętość tej pomocy jest. Wiadomo, jak 
ten antonow wygląda, największy statek trans-
portowy na świecie. To wystarczyłoby i wszyscy 
byliby zachwyceni. Po co mówić o 400 tonach, 
skoro, jak się okazuje, nie ma tam 200 ton, nie 
ma tam nawet 100 ton, tylko 96 ton? Maseczki są 
lekkie, fartuchy są lekkie, ale łącznie mają dużą 
objętość. Łatwo było zbudować normalny, praw-
dziwy przekaz i wszyscy byliby zachwyceni. Po 
co kłamać? I tak cały czas.

To samo jest z informacjami, które się po-
jawiają, także w tej sali. Od czasu do czasu jest 
taka informacja: ci, którzy zmarli, mieli choroby 
współistniejące. Najczęściej to się pojawia w takiej 
formule: większość miała choroby współistnieją-
ce. Nikt nie mówi, że nie wszyscy zmarli z choro-
bami współistniejącymi… To jest ostrzeżenie, to 
jest jasny sygnał do obywateli, że muszą uważać, 
niezależnie od tego, w jakim są stanie zdrowia. 
A rząd czyni z tych komunikatów tak, aby, gene-
ralnie rzecz biorąc, lekceważyć…

Będziemy mieli w tej chwili uruchamianą 
taką akcję zmniejszania obciążeń dla gospodarki, 
uwalniania tej gospodarki. Na czym to uwalnia-
nie gospodarki będzie polegało? Że będzie można 
pójść do lasu, do parku czy ogrodu.

Proszę zwrócić uwagę na pomoc finansową 
i jej podstawowe składniki. Ta pomoc finansowa 
opisana w tym dokumencie składa się z gwarancji 
finansowych, pożyczek, wsparcia zwrotnego, po-
ręczenia, odłożonego leasingu, zwolnienia czaso-
wego, rezygnacji z ustawowych odsetek i innych 
instrumentów dłużnych, zwolnienia z odpłatno-
ści np. za usługi niezrealizowane. To nie jest po-
moc. Rząd, tak budując swoją propozycję, mówi: 
ja nie będę wam jedynie w niektórych wypadkach 
zabierać. A liczba elementów, które są faktycznie 
zbudowane tak, że będzie można pomóc… To jest 

te 50% składki zusowskiej dla podmiotów mają-
cych do 49 zatrudnionych. To wszystko.

Co rząd chce osiągnąć dzięki wprowadzeniu 
tej ustawy, czego oczekuje? Większej ilości infor-
macji, zwiększenia własnych kompetencji, czyli 
władzy, zgody na inwigilację w niektórych przy-
padkach, zabezpieczenia umów wsparcia… To co, 
rząd jest lombardem? Dalej: uznaniowości w po-
mocy i umarzaniu. Mało tego, możliwości zmian 
umowy o pracę, czyli zmian kodeksu pracy, i to 
z tymi uwarunkowaniami, o których mówiłem 
wcześniej. Mało tego, w wielu przypadkach osta-
teczności własnych decyzji… Spojrzeć proszę na 
art. 11 pkt 4.

Do tego dochodzą te nieliczne formy pomocy: 
zasiłki 2-tygodniowe dla opiekunów niepełno-
sprawnych – grosze – czy 50% w przypadku ZUS 
dla małych i średnich firm, ale z tymi ogranicze-
niami, obwarowaniami, o których mówił kolega 
senator Adam Szejnfeld co do wprowadzenia wła-
śnie tych posiedzeń online. To są formy pomocy.

Kurioza. Nie wymienię wszystkich, bo to jest 
zbyt obszerny dokument, za dużo tego jest. Mamy 
tu dentystów kierowanych przez wojewodę do 
stwierdzenia zgonów w wyniku COVID-19, mamy 
tu Straż Ochrony Kolei, która, o dziwo, ma w obo-
wiązkach dopisaną dbałość o ochronę zdrowia 
i życia ludzi na obszarach kolejowych. Nowość: 
alimenciarze mogą mniej płacić w związku z kło-
potami będącymi następstwem koronawirusa, 
a maszty telefoniczne można umieszczać bez 
określonych obostrzeń. Muszę powiedzieć, że gdy 
patrzy się na tę ustawę, to ona po prostu każde-
go może przerazić lub przekonać do tego, iż rząd 
rzeczywiście udaje, że pomaga, udaje, że kontro-
luje sytuację, udaje, że walczy z koronawirusem, 
udaje, że troszczy się o podmioty gospodarcze, 
wyłącznie udaje. I tu chcę powiedzieć jeden kom-
plement: świetnie udaje.

I ostatnia sprawa, z mojego punktu widzenia 
niezwykle ważna. Zacząłem od kultury, na kul-
turze zakończę. My jesteśmy dumni z Chopina, 
z laureatów Nagrody Nobla, z Miłosza, z Wisławy 
Szymborskiej, ostatnio z Olgi Tokarczuk, czcimy 
teraz już pamięć Krzysztofa Pendereckiego, któ-
ry niedawno nas opuścił. Jednakże po to, by były 
jeszcze takie postaci jak Kieślowski, jak właśnie 
Wisława Szymborska, jak Górecki, Kilar itd., itd. 
– dalej nie będę wymieniać – my musimy zadbać 
o najmłodsze pokolenie, które już jest w teatrach 
i filharmoniach, a które na skutek tych decy-
zji praktycznie w pierwszej kolejności straciło 
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możliwość, krótko mówiąc, życia, odpowiadania 
za siebie i za swoje rodziny, możliwość pielęgnacji 
swojego talentu. Musimy zwracać na nich uwa-
gę, bo oni bardzo często już ponieśli koszty – nie 
mówię, że ponieśli straty, tylko że ponieśli kosz-
ty – związane z odwołanymi koncertami, even-
tami, spektaklami, z przerwanymi festiwalami. 
Na poprzednim posiedzeniu Senatu proponowa-
łem, żeby zwrócić przynajmniej część kosztów 
poniesionych na przedsięwzięcia artystyczne, 
które rzeczywiście były realizowane, a nie doszły 
do skutku ze względu na koronawirusa, na pan-
demię. Ale odrzucono to. Dziś jeszcze raz apeluję 
o to, aby szukać rozwiązań, które będą adreso-
wane do ludzi, będą zrozumiałe, przygotowane 
jako akty legislacyjne transparentne i łatwe do 
odbioru. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatOR 
krzyszToF kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Przed chwilą była wypowiedź, w której doko-

nano pogłębionej egzegezy projektu, w związku 
z tym ja może mniej będę się skupiał na projekcie, 
a bardziej na tym, co powinno się do tego projektu 
dołączyć – zgadzając się, że dziś ten projekt tar-
czy, którym się zajmujemy, czyli, umownie czy 
kolokwialnie mówiąc, tarcza 2.0, często daje wię-
cej nadziei niż realnej pomocy. Oczywiście czeka-
my na część kolejną, czyli, umownie mówiąc, na 
tarczę w finansach.

Zabierając głos w  imieniu senatorów nie-
zależnych, deklaruję, że oczywiście poprzemy 
wszystkie realne działania ułatwiające walkę 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dające 
faktyczne narzędzia, które mają być pomocą dla 
osób poszkodowanych epidemią. Dlatego oczywi-
ście poprzemy projekt tej ustawy. Ale zależy nam, 
żeby była ona lepsza, żeby te narzędzia były jesz-
cze bardziej efektywne, dlatego zgłaszamy do tej 
ustawy kilka poprawek, które w naszej ocenie 
w sposób istotny mogą zagwarantować bardziej 

realne narzędzia do walki z tą otaczającą nas rze-
czywistością. Pozwólcie państwo, że bardzo krót-
ko powiem o tylko 3 z nich, chociażby po to, żeby 
nie stało się tak, jak niestety często się dzieje, tj. 
że poprawki senackie nie zostają przyjęte później 
w Sejmie. Może ten głos będzie elementem, który 
posłuży do tego, żeby zostały one jednak zaakcep-
towane także w izbie niższej parlamentu.

Po pierwsze, wszyscy zdajemy sobie sprawę 
z tego, że dzisiaj w sposób szczególny patrzymy 
głównie na pracowników służby zdrowia, którzy 
podejmują heroiczne wysiłki, pomagając osobom 
chorym i zakażonym. Wszyscy trzymamy kciuki, 
żeby tych chorych, a już szczególnie tych z naj-
gorszym przebiegiem choroby, było jak najmniej.

Po drugie, jest już z nami niestety kolejny wi-
rus – to wirus, który niszczy polską gospodar-
kę, prowadzi lub może prowadzić do upadku 
przedsiębiorstw czy do likwidacji miejsc pra-
cy. Oczywiście popieramy wszystkie działania, 
które są przyjściem z pomocą zarówno zatrud-
nionym, jak i firmom w tej niezwykle trudnej sy-
tuacji. Jest tu jedna niezwykle istotna poprawka, 
która ma ochronić miejsca pracy w administra-
cji publicznej – o niej często zapominamy, choć 
z punktu widzenia pracownika, który otrzymu-
je wynagrodzenia, jest ona takim samym pra-
codawcą jak małe czy duże firmy. O tej istotnej 
poprawce za chwilę będzie mówił pan senator 
Wadim Tyszkiewicz, który doskonale zna specy-
fikę takiego pracodawcy, jakim jest administra-
cja publiczna.

Po trzecie, za chwilę będzie z nami kolejny wi-
rus. To wirus ludzkiego strachu, strachu ludzi, 
którzy pomimo naszych wysiłków utracą pra-
cę, a przez to źródło swoich dochodów. Czy tego 
chcemy, czy nie, w najbliższych miesiącach czeka 
nas niestety taka sytuacja, która dla wielu Polek 
i wielu Polaków będzie się wiązać z utratą pracy, 
utratą dochodów. Oni w tej sytuacji będą musieli 
ratować się krótkoterminowymi pożyczkami czy 
kredytami. Pomimo zmian obecnie tzw. pozaod-
setkowe koszty tych pożyczek w Polsce to jest 40%, 
podkreślam: 40%, poza samymi odsetkami. Tyle 
może oddawać osoba, która pożycza dodatkową 
sumę, czyli w praktyce jest to ponad połowa tego, 
co ona otrzymuje od firmy pożyczkowej. Mówimy, 
tak jak powiedziałem, o dodatkowych kosztach, 
niezależnych od odsetek, które każdy pożyczają-
cy musi zapłacić.

Tą problematyką od wielu lat zajmuje się 
pani senator Lidia Staroń, pani senator stara się 
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pomagać osobom, które wpadły w spiralę za-
dłużenia i stały się ofiarami nieuczciwych firm 
wykorzystujących ich i ich rodzin dramatycz-
ną sytuację. Pani senator przygotowała w tym 
zakresie poprawkę, która zmniejsza o połowę 
tzw. pozaodsetkowe koszty kredytu. Podkreślę, 
to zmniejszenie dotyczy nie samych odsetek, 
ale kosztów dodatkowych. A niestety wiele na 
to wskazuje, że w najbliższej przyszłości przed 
tymi firmami otwiera się rozdział, w którym 
liczba osób zmuszonych skorzystać z ich oferty 
będzie duża i będzie tylko rosnąć. Dlatego za-
dbajmy o to, żeby odbywało się to według mniej 
uciążliwych dla obywateli zasad, bo o przyszłość 
tych firm w najbliższym czasie martwić się nie 
trzeba.

Po czwarte, każdy wirus można poko-
nać. Oczywiście temu służą procedury, zasady, 
a przede wszystkim konsekwentna praca, którą 
każdy z nas, ale też każda instytucja musi wy-
konywać. Naszą odpowiedzialnością, odpowie-
dzialnością Senatu, jest podejmowanie decyzji, 
które wszystkim instytucjom pomogą w  wy-
konywanej przez nich pracy. Musimy pomagać 
różnym instytucjom w takim zakresie, w jakim 
z jakichś względów wykonywanie przez nich ich 
obowiązków jest utrudnione. W tym kontekście 
nie mogę zrozumieć, dlaczego poprawka, która, 
jak się wydawało, nie powoduje żadnych kosztów 
finansowych i absolutnie wychodzi naprzeciw 
konkretnym potrzebom… Skądinąd te potrze-
by rząd zauważył wcześniej, a jest to problem 
z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych rad 
miast i gmin. No, nie udało nam się tego zała-
twić. Senat zgłosił taką poprawkę już przy okazji 
poprzedniego rozwiązania, bo to rząd zapropo-
nował, żeby zdalnie mogły pracować rady miast 
i gmin, ale tej możliwości pozbawił rady dzielnic 
czy rady osiedli. W Warszawie to są np. zarów-
no ciała uchwałodawcze rady dzielnic, jak i ciała 
wykonawcze, czyli zarządy dzielnic. Przypomnę, 
że one mają swoje ustawowe kompetencje, które 
mogą być sparaliżowane, np. w zakresie wypła-
ty świadczeń rodzinnych czy wydawania decy-
zji administracyjnych. Nie chce mi się wierzyć, 
że podstawą takich decyzji, merytorycznie kom-
pletnie niezrozumiałą, może być wyłącznie fakt, 
że wśród prezydentów dużych miast politycz-
nych przedstawicieli opcji, która dzisiaj spra-
wuje rządy, pewnie nie ma, lub są, ale w bardzo 
ograniczonej liczbie. Mam nadzieję, że popraw-
ka umożliwiająca zdalną pracę radom dzielnic 

i zarządom dzielnic, radom i zarządom osiedli – 
taka jest nomenklatura w części dużych miast – 
zostanie tym razem przyjęta.

Przyjmujmy projekty, które jak najszerzej, 
jak najbardziej efektywnie rozwiązują konkret-
ne problemy, a te poprawki, o których mówiłem, 
na pewno się do tego przyczynią. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Szejnfelda.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatOR 
adam szeJnFeLd 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mija właśnie dokładnie 12 godzin, od kiedy 

obradujemy w Senacie nad tą ustawą. Wcześniej 
obradowaliśmy w komisjach, potem już na po-
siedzeniu Wysokiej Izby. Te 12 godzin temu do-
kładnie przedstawiłem swoją szeroką analizę 
i opinie dotyczące tego, co w tej ustawie jest. Przez 
te 12 godzin rozmawialiśmy o tym, co w tej usta-
wie jest. Większość rozmówców, senatorów wy-
powiadających się na temat ustawy, nie tylko 
z opozycji demokratycznej, odnotowałem także 
kilka, chyba 4 wystąpienia przedstawicieli Prawa 
i Sprawiedliwości… Były to oceny krytyczne do-
tyczące tej ustawy.

Jeśli chodzi o rozwiązania, które dotyczyłyby 
gospodarki, ekonomii, a przede wszystkim przed-
siębiorczości, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że 
rozwiązań koniecznych, potrzebnych praktycznie 
tutaj nie ma. To tyle na temat oceny. Nie będę już 
wracał do tego, co powiedziałem 12 godzin temu, 
zwłaszcza że już pan senator Bogdan Zdrojewski 
w swoim wystąpieniu bardzo dobrze scharakte-
ryzował tę ustawę.

Chciałbym poświęcić chwil kilka właści-
wie tylko temu, czego w tej ustawie nie ma, a co 
w tej ustawie powinno być i czego oczekują pol-
scy przedsiębiorcy. Wobec tego chcę powiedzieć, 
że w tych wszystkich sprawach, które za chwi-
lę wymienię, złożę poprawki po to właśnie, żeby 
pomóc PiS, pomóc rządowi, pomóc większości 
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parlamentarnej uzupełnić tę ustawę o te ważne 
i potrzebne polskim przedsiębiorcom rozwiąza-
nia. Tych poprawek będzie 15. Będą one dotyczyły 
m.in. takich spraw, choć nie o wszystkich powiem 
z braku czasu, jak mianowicie: zwolnienie przed-
siębiorców z obowiązku zapłaty składek na ZUS 
– potrzebne, a nie ma; zwolnienie z obowiązku 
uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy od 
osób fizycznych i osób prawnych – potrzebne, 
a nie ma; ustanowienie rekompensat państwa 
na rzecz przedsiębiorców w przypadku wprowa-
dzania przez władze ograniczenia lub całkowitego 
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy – potrzebne, a nie ma; odrocze-
nie spłaty rat kredytów oraz rat leasingowych 
– konieczne, a nie ma; podniesienie wysoko-
ści dofinansowania do zatrudnienia w firmach 
w czasie tzw. postojowego oraz w czasie ograni-
czania wymiaru czasu pracy – potrzebne, a nie 
ma; wprowadzenie obowiązku płatności zasiłku 
chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia nie-
zdolności pracownika do pracy, a nie przez przed-
siębiorcę – konieczne, a nie ma; zawieszenie do 
końca roku zakazu handlu w niedzielę – niezbęd-
ne, a nie ma; ustanowienie instytucji domniema-
nia zgody administracji – niepojęte, powinno być, 
a nie ma; przywrócenie pierwotnego terminu na 
wydawanie interpretacji indywidualnej – ko-
nieczne, a nie ma; wyłączenie z liczby pracow-
ników zatrudnionych u przedsiębiorcy uczniów 
realizujących praktyczną naukę zawodu – ko-
nieczne, zwłaszcza dla rzemieślników, dla pol-
skich małych firm, a nie ma. To są rozwiązania, 
które wprowadzę w swoich poprawkach.

Kolejne poprawki będą nie wprowadzały, ale 
usuwały takie oto rozwiązania, które rząd zapro-
ponował, a które nie mają nic wspólnego z poma-
ganiem w walce ze skutkami epidemii. W mojej 
ocenie mają one charakter absolutnie polityczny, 
a ich głównym celem jest umożliwienie przepro-
wadzenia w czasie epidemii kampanii wybor-
czej i wyborów 10 maja lub w innym zbliżonym 
terminie. Mam tu na myśli poprawki dotyczące 
art. 13, 72, 96 i 97. Art. 13 dotyczy uprawnień dla 
prezesa Rady Ministrów do ustanawiania dni 
wolnych od pracy. Wiemy, o co chodzi, po co pre-
zes Rady Ministrów chce mieć takie uprawnienia. 
Zaś art. 72, 96 i 97 dotyczą nowych zdumiewa-
jących uprawnień, które chce się nadać Poczcie 
Polskiej. Będę państwu proponował, aby te arty-
kuły poprawkami wykreślić z tej ustawy. Dziękuję 
uprzejmie.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza. Proszę o zabranie głosu 
w formie zdalnej. Bardzo proszę, Panie Senatorze, 
o połączenie się z nami.

SenatOR 
wadim Tyszkiewicz 

Słyszymy się? Czy się słyszymy?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Słyszymy 

pana.)
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Chcia łbym w  imieniu naszego Koła 

Senatorów Niezależnych złożyć poprawkę doty-
czącą art. 72 pkt 54. Ma ona skreślić dodawane 
art. 15zzzzzo–15zzzzzx.

Czego ona dotyczy? Dotyczy ona tak napraw-
dę wszystkich, którzy pracują w administra-
cji publicznej. Ja w administracji samorządowej 
przepracowałem 17 lat i powiem szczerze, że jak 
czytałem tę ustawę, to dochodziłem do wniosku, 
że bliżej nam chyba do republiki bananowej niż 
do demokratycznego państwa, dlatego że zasa-
dy, które są tu proponowane, tak naprawdę ła-
mią wszelkie zasady, nie tylko te z kodeksu pracy, 
i wiążą się z takim oto zagrożeniem, że niestety 
przy okazji walki z koronawirusem będzie moż-
na bez żadnych konsekwencji, tak naprawdę bez 
żadnych zasad, zwalniać pracowników admi-
nistracji publicznej według własnego uznania. 
Oczywiście jakieś kryteria są, ale one są tak sze-
rokie i tak ogólne, że tak naprawdę każdego pra-
cownika administracji publicznej będzie można 
zwolnić bez podawania przyczyny. Jeżeli pracow-
nik spróbuje zaprotestować, to będzie się to wią-
zało z automatycznym rozwiązaniem stosunku 
pracy. A więc, tak jak powiedziałem, dla mnie to 
jest republika bananowa.

Szanowni Państwo, chciałbym żeby zasady 
sprawiedliwości społecznej, na które powołu-
ją się projektodawcy tej zmiany czy tej ustawy, 
obowiązywały wszystkich. Mam wrażenie, że to 
jest jednak gra pod publiczkę, dlatego że jeśli cho-
dzi o liczbę pracowników, którzy by byli objęci tą 
ustawą, to jest ona naprawdę niewielka. Uwaga: 
ta ustawa nie dotyczy osób sprawujących funk-
cje publiczne w randze ministrów, dyrektorów 
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departamentów itd. – nie będę wszystkich sta-
nowisk wymieniał – dotyczy ona pracowników 
służby cywilnej. Ten rząd już na początku swo-
jego funkcjonowania, czyli po przejęciu władzy 
w roku 2015, spowodował, że ludzi pracujących 
w służbie cywilnej, ludzi, którzy otrzymali świet-
ne wykształcenie i byli wcześniej chronieni, moż-
na zwalniać w zasadzie bez żadnych kryteriów. 
No, zatrudniać też można bez żadnych kryte-
riów. W tej trudnej sytuacji, w której znalazły się 
Polska, Europa i świat, tym bardziej nie można 
pozwolić na to, żeby wykorzystywano walkę z ko-
ronawirusem do robienia czystek w administracji 
publicznej.

Uważam, że nie powinno być na to zgody, 
dlatego składamy wniosek o wykreślenie tych 
zapisów mówiących o zwalnianiu pracowników 
czy redukcji zatrudnienia. Jeżelibyśmy mówi-
li o ograniczeniu płac, to jeszcze można byłoby 
to zrozumieć. Ponieważ sytuacja jest trudna, 
ograniczenie płac wchodziłoby w rachubę, ale 
zwalnianie pracowników, tak naprawdę bez po-
dawania jakichkolwiek przyczyn, w tej sytuacji, 
w której się znaleźliśmy, nie może mieć miejsca. 
Dotyczy to służby cywilnej, ludzi, którzy przez 
wiele lat nabywali wiedzę i wykształcenie, pracu-
jąc w administracji. Tego, że oni dzisiaj mieliby 
znaleźć się w takiej sytuacji, ja sobie nie wyobra-
żam. Dlatego będziemy wnioskować o to, żeby… 
Ta nasza poprawka dotyczy tego, żeby wykreślić 
z tej ustawy całą część, która dotyczy tak napraw-
dę dowolności w zwalnianiu pracowników. To ro-
dzi naprawdę duże niebezpieczeństwo związane 
z tym, że najlepsi pracownicy zostaną zwolnieni, 
a nowi pracownicy będą zatrudniani według nie 
wiadomo jakiego klucza. No, można się domy-
ślać. Dlatego wnoszę o to, żeby ta poprawka zo-
stała przyjęta. I będę namawiał kolegów, zarówno 
tych z naszej koalicji demokratycznej, jak i kole-
gów z PiS, żeby nie dopuścić do wprowadzenia 
tych zmian, które niosą za sobą naprawdę duże 
zagrożenie związane z dowolnością zwalniania 
pracowników i zatrudniania ich według własne-
go uznania.

Ja tylko powołam się na zapis, który stano-
wi, że w przypadku, gdy negatywne skutki go-
spodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia 
dla finansów publicznych państwa, w  szcze-
gólności wyższy od zakładanego w ustawie bu-
dżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub 
państwowego długu publicznego itd., itd., Rada 
Ministrów na wniosek szefa Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów zaopiniowany… itd. będzie mo-
gła wydać decyzje pozwalające na zwalnianie 
pracowników. Zwalnianie tak naprawdę według 
uznania, bo wspomniane kryteria są tak ogólne, 
że nie chronią tak naprawdę nikogo. W związku 
z tym wnoszę o wprowadzenie poprawki, powtó-
rzę, polegającej na skreśleniu w art. 72 pkcie 54 
dodawanych art. 15zzzzzo–15zzzzzx. Dziękuję 
bardzo.

WICeMaRSzałek 
krzyszToF k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Następnie głos zabierze, również zdalnie, pani 

senator Agnieszka Gorgoń-Komor.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatOR 
aGnieszk a GorGoń-komor 

Witam państwa serdecznie po raz drugi.
Szanowni Państwo!
Przysłuchuję się od kilku godzin tej dyskusji 

o ustawie tak ważnej dla naszych rodaków, dla 
naszych pacjentów, dla naszych pracowników 
ochrony zdrowia i z przykrością muszę powie-
dzieć to, co niejednokrotnie już padło: że ocena 
przygotowania rządu, przedstawicieli rządu, mi-
nistrów – no, może z wyjątkiem pani minister 
Wandy Buk – to „niedostateczny”. Takie osoby ni-
gdy by nie zdały egzaminu medycznego, na stu-
diach medycznych. Kolejny raz pokazują państwo 
brak szacunku dla pacjentów, dla pracowników 
ochrony zdrowia, a przede wszystkim dla pań 
i panów senatorów, którzy już wiele godzin tutaj 
debatują. Ja bardzo się cieszę z jednego, z tego, co 
powiedział pan minister Kraska, a mianowicie 
że pojawią się nowe ultraszybkie testy antygeno-
we z Korei. Mam nadzieję, że pojawią się szybko 
i że będą mogły nas dobrze diagnozować. Dlatego 
że teraz my, pracownicy ochrony zdrowia, służ-
by zdrowia, nie tylko lekarze, lecz także pielę-
gniarki – które, jak podkreślam, pracują w wielu 
miejscach pracy – stanowimy zagrożenie przede 
wszystkim dla naszych obciążonych, ciężko cho-
rych pacjentów.

I nie możemy ekstrapolować danych z  in-
nych państw tutaj, do Polski, mówić, że tak się 
postępuje gdzie indziej, bo takie są statystyki. 
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Podkreślam, że statystyka niejednokrotnie jest 
wrogiem jednostki. I to nie pan minister będzie 
patrzył w oczy pacjenta, który zadaje nam, leka-
rzom pytanie, czy my jesteśmy zdrowi, czy coś 
grozi pacjentowi. Co my mamy dzisiaj odpowia-
dać naszym pacjentom? Czy ta ustawa wpro-
wadza regulacje, wytyczne, jak my mamy się 
zachować na stanowisku pracy? Co ja, jako lekarz 
specjalista, mam odpowiedzieć rezydentom, któ-
rzy codziennie mnie pytają: pani doktor, na ja-
kiej zasadzie mamy się testować? Przecież 80% 
pacjentów jest bezobjawowych. A pan wirusolog 
Gut mówi, że to jest nieprawda, kiedy już konsul-
tant krajowy do spraw chorób zakaźnych podaje 
to w publicznej informacji. Kłamstwo, kłamstwo, 
kłamstwo. To nie rząd nas zabezpiecza, wyposaża 
w środki ochrony osobistej, tylko ludzie, dobro-
dzieje, samorządy. Nawet emeryci chcą dawać na 
konta szpitali trzynaste i czternaste emerytury. 
Tak że proszę sobie nie przypisywać tych zasług.

Ja chciałabym jeszcze króciutko… Bo padło już 
wiele słów, które też chciałam w swojej wypowie-
dzi zawrzeć, ale nie będę się powtarzać, szanując 
państwa czas. Ale chciałabym podziękować mi-
nistrowi Szumowskiemu za brawa, za oklaski i za 
2 maseczki na jednego medyka. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
krzyszToF k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Kleina.

SenatOR 
k azimierz kLeina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zwrócić uwagę na tematy, o któ-

rych niewiele się mówi przy okazji ustaw, tzw. 
tarcz, a które według mnie są niezwykle ważne. 
Wspominał o tym trochę pan senator Zdrojewski, 
ale generalnie o kwestiach związanych z budże-
tem państwa i źródłami finansowania tych róż-
nego rodzaju działań, które mają zapobiegać 
kryzysowi gospodarczemu w związku z korona-
wirusem, niewiele się niestety mówi.

27 lub 28 lutego w Senacie uchwaliliśmy bu-
dżet państwa. Nie było ze strony koalicji rzą-
dowej żadnego pośpiechu, aby nasze poprawki 
do tego budżetu zostały uchwalone przez Sejm 

i by budżet został podpisany przez prezydenta. 
Prezydent ustawę budżetową podpisał dopiero 
30 marca bieżącego roku, a więc ponad miesiąc 
po tym, jak został on uchwalony. Dzisiaj państwo 
– mówię o PiS – poganiacie nas, żeby szybciej, 
szybciej uchwalać ustawy związane z walką z ko-
ronawirusem. Wtedy, w tym czasie według was 
to nie było potrzebne.

Myśmy, pracując nad budżetem 2020 r. tu, 
w Senacie, zwracali uwagę, zadawaliśmy pytania, 
czy w ustawie budżetowej powinniśmy wpisać 
specjalną rezerwę potrzebną na sfinansowanie 
działań ochronnych związanych z koronawiru-
sem. Wtedy jeszcze państwo z nas kpiliście, mó-
wiliście: nie ma żadnego koronawirusa, niczego 
nie potrzeba. A 23 marca, na tydzień przed pod-
pisaniem przez prezydenta ustawy budżetowej, 
został ogłoszony stan epidemii w całej Polsce, 
zostały wprowadzone ograniczenia związane 
z funkcjonowaniem de facto gospodarki polskiej. 
Myśmy wówczas także zwracali państwu uwagę 
na te problemy, które wiążą się z budżetem na rok 
2020, na to, że jest inflacja… Ona była ogromna 
już w styczniu, w lutym się potwierdziła. Nie re-
agowaliście państwo na te sprawy w ogóle.

I dzisiaj, gdy mówimy o tych zadaniach zwią-
zanych z walką z koronawirusem, gdy pytamy 
o źródła finansowania tych działań… one są ciągle 
poza budżetem. Ja uważam, że to jest podstawo-
wy, elementarny błąd, że państwo od złej stro-
ny zaczęliście walkę z koronawirusem. Pierwsza 
rzecz, jaka powinna być zrobiona… Oczywiście 
budżet powinien być szybciutko podpisany, jak 
tylko został uchwalony, ale później powinniście 
państwo przyjść do Sejmu i do Senatu – mówię 
o rządzie – i powiedzieć tak: myślimy o walce 
z koronawirusem, myślimy, że to będzie nas kosz-
towało tyle i tyle, i musimy pilnie nowelizować 
ustawę budżetową. I wówczas opinii publicznej 
powiedzieć, ile rzeczywiście według rządzących 
na tym etapie potrzeba na sfinansowanie tego 
właśnie problemu, jakim jest walka z koronawi-
rusem. To powinien być punkt wyjścia. Wówczas 
wiele spraw byłoby prostszych. Ja nie mówię, że 
to by rozwiązało wszystkie problemy, ale byłoby 
to prostsze dlatego, że opinia publiczna by wie-
działa, że zgadzamy się na taki deficyt w budżecie 
państwa, tzn. mówimy, że to lub przyszłe pokole-
nia będą musiały spłacić właśnie ten dług wobec 
społeczeństwa. A państwo co odpowiedzieliście 
na to? Że pieniędzy mamy pod dostatkiem, że 
na wszystko wystarcza. Dzisiaj się okazuje, że to 
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trochę inaczej wygląda. Ale te wszystkie deklara-
cje prowadziły do tego, że i roszczenia są większe, 
i równocześnie myślenie o tym… no, dla państwa 
jednak ten budżet państwa, ustawa budżetowa, to 
jest ciągle fikcja, której nie potrzeba przestrze-
gać. No bo jeżeli mówi się, że sfinansuje się takie 
czy inne zadanie i ono kosztuje tyle miliardów, 
tyle miliardów i tyle miliardów, to to powinno 
być pokazane w budżecie, powinno być pokaza-
ne w deficycie, a nie w różnych takich mykach, 
które mówią o tym, że ten deficyt będzie w inny, 
dziwny sposób finansowany.

Myślę, że warto tutaj zwrócić też uwagę na 
kilka problemów. Zdajemy sobie już dzisiaj spra-
wę, że efektem tych zamrożeń, jakie są związane 
z koronawirusem, będzie spadek produkcji, spa-
dek konsumpcji, inwestycji, eksportu, importu, 
a w efekcie załamanie bazy podatkowej i, szerzej, 
dochodowej. Dopiero w drugiej połowie marca 
– i to według mnie jest spóźnione – rząd rozpo-
czął prace nad działaniami ochronnymi mający-
mi konkretny deklarowany wymiar finansowy 
wpływający na sytuację szeroko rozumianych 
finansów publicznych. Można zatem stanowczo 
stwierdzić, że podpisany 2 tygodnie temu budżet 
państwa dzisiaj jest nieaktualnym, nieużytecz-
nym aktem prawnym, nieprzystającym w żadnej 
mierze do obecnej sytuacji ekonomicznej i spo-
łecznej. Nie przeprowadzono konsultacji społecz-
nych w sprawie tych ustaw antykryzysowych. To 
może zrozumiałe, bo czas jest krótki, ale należa-
ło w tym czasie wytłumaczyć obywatelom pilny 
charakter tych ustaw, które będą podejmowane 
w związku z walką z koronawirusem.

Równocześnie należało przedstawić, w jaki 
sposób będą się zmieniały te główne wskaźni-
ki, które są umieszczone jako zapisy w ustawie 
budżetowej, a więc aktualne szacunki makro-
ekonomiczne, wpływy z dochodów, wpływ podej-
mowanych działań na sytuację budżetu państwa 
i całego sektora finansów publicznych.

Jednocześnie, co też jest bardzo dużym za-
grożeniem, ustawy antykryzysowe wyłączają 
w wielu przypadkach przepisy ustawy o finan-
sach publicznych, o odpowiedzialności za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych, przepisy 
o zamówieniach publicznych. To wszystko są bar-
dzo niebezpieczne na dłuższą metę zapisy. Oprócz 
spodziewanej recesji – budżet zakładał, w usta-
wie budżetowej zakładano, że w tym roku bę-
dzie to 3,7% – i jej wpływu na sytuację budżetu 
państwa należy spodziewać się bezpośredniego 

i pośredniego wpływu na tę sytuację proponowa-
nych działań.

Według stanu na dziś o budżecie państwa 
w 2020 r. wiemy jedynie tyle, że ten zrównoważo-
ny budżet miał 3,3 miliarda zł deficytu już po lu-
tym bieżącego roku. Nie znamy jeszcze wyników 
z marca. Sprawa jest bardzo, bardzo poważna. 
A luty był jeszcze miesiącem bez koronawirusa 
na taką skalę i bez tych wszystkich ograniczeń.

W tym kontekście istotne jest, byśmy jak naj-
szybciej się dowiedzieli, jaki jest stan budżetu 
państwa po marcu bieżącego roku, w jaki sposób 
planuje się sfinansowanie podejmowanych dzia-
łań w ramach obecnie obowiązującego prawa, 
ustawy budżetowej, w tym w ramach stabilizują-
cej reguły wydatkowej. Reguła ta nie została jesz-
cze wyłączona. Czy trwają prace nad zmianami 
stabilizującej reguły wydatkowej i progu ostroż-
nościowego tego 55-procentowego? Jakie są… To 
jest bardzo ważne. Nawet w takiej sytuacji, jaką 
mamy dzisiaj, trzeba mówić o prognozach makro-
ekonomicznych na rok 2020 i 2021. Z informacji 
ministra finansów wynika, że trwają prace nad 
aktualizacją programu konwergencji. Rząd musi 
przestawić je w Brukseli do końca kwietnia. Ale 
powinniśmy też otrzymać informacje na temat 
tego, jak wygląda sytuacja. Jaki jest spodziewany 
wpływ tych działań, spodziewanej sytuacji eko-
nomicznej na deficyt i dług publiczny, oczywiście 
według metodologii polskiej i europejskiej. Czy 
spodziewane jest przekroczenie tego 55-procen-
towego progu, jeżeli chodzi o dług w relacji do 
PKB? Czy rząd spodziewa się, że Polska zostanie 
objęta procedurą nadmiernych nierównowag ma-
kroekonomicznych, procedurą nadmiernych od-
chyleń od średniookresowego celu budżetowego 
i procedurą nadmiernego deficytu? Jakie będą 
dla Polski skutki uruchomienia tych procedur? 
Państwo wiecie, że myśmy w takiej procedurze 
już byli i były wielkie kłopoty z tym związane.

Pan premier w Senacie mówił, że ryzyko kry-
zysu kursowego, finansowego jest w przypadku 
Polski duże i w związku z tym, jako ogranicze-
niem, ta pierwsza tarcza jest taka, na jaką nas 
stać. Mówił to nie tak dawno, kilkanaście dni 
temu. Jednak kilka dni później już wspomniał 
o drugiej tarczy, drugiej tarczy wartej już 18 mi-
liardów zł. A potem tarcza finansowa – 100 mi-
liardów zł. No, nie można w taki sposób sypać 
z rękawa takimi kwotami. Trzeba pokazać, skąd 
one pochodzą. To pokazywanie, że a to z NBP, 
a  to z  Banku Gospodarstwa Krajowego, a  to 
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z Funduszu Rozwoju, to nie jest sposób na roz-
wiązywanie kryzysu finansowego.

Podstawą – jeszcze raz mówię – powinien być 
budżet państwa, ustawa budżetowa. Ona jest do-
kumentem, który wiąże wszystkich urzędników 
na każdym szczeblu. Dzisiaj to, że pojawiają się 
jakieś pieniądze, dziwne, niezrozumiałe nawet 
dla ekonomistów i można sobie nimi dowolnie 
szafować… Taka polityka prowadzi donikąd. To 
jest błąd.

Tak więc jeszcze raz chcę powiedzieć to, co 
powiedziałem na samym początku: kluczem do 
tych wszystkich działań powinna być nowelizacja 
ustawy budżetowej, nowelizacja ustawy budżeto-
wej, w której państwo – tzn. rząd, w porozumie-
niu z opozycją, ze wszystkimi, także z partnerami 
społecznymi – byście powiedzieli, że nas, Polskę, 
Polaków, obywateli Rzeczypospolitej stać na takie 
zadłużenie, taki problem finansowy.

Dzisiaj się o tym w ogóle nie mówi, a to jest 
problem, który jest naprawdę bardzo, bardzo po-
ważny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Marcina Bosackiego.

SenatOR 
marcin Bosacki 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Sejm zajmował się dziś aborcją. Pani marsza-

łek Witek mówiła o konieczności przeprowadze-
nia wyborów w maju. My w Senacie zajmujemy 
się na szczęście jedynymi 2 sprawami, którymi 
dziś w Polsce politycy powinni się zajmować, 
tym, jak zmniejszyć liczbę ofiar tej epidemii i jak 
zmniejszyć liczbę ofiar epidemii, powiedziałbym, 
gospodarczej.

Nie rozmawiamy tylko o konkretnym projek-
cie ustawy. Rozmawiamy również o strategii pań-
stwa w największym kryzysie od 1989 r. Sam fakt, 
że rząd przysyła do parlamentu tzw. tarczę 2.0 
zaledwie 2 tygodnie po uchwaleniu tarczy 1.0, 
świadczy o tym, że brakuje w tym kryzysie stra-
tegii państwa, że rząd Rzeczypospolitej, rząd PiS, 
cały czas improwizuje, że nie ma jasnego planu.

Zacznę od oczywistości, ale w  dzisiejszej 
Polsce trzeba powtarzać oczywistości. Do w mia-
rę łagodnego przejścia przez ten globalny kryzys, 
każde państwo potrzebuje 2 rzeczy – sprawnej 
i przygotowanej na ten kryzys opieki zdrowot-
nej, by pomóc chorym, oraz dużych pieniędzy, 
by pomóc pracownikom i pracodawcom. Obu 
tych rzeczy państwo polskie dziś nie ma z winy 
rządzących.

Nie chcę się wyzłośliwiać, ale przypomnę, że 
przez 2 miesiące, w styczniu i lutym, gdy nadcią-
gała epidemia i trzeba się było do niej przygoto-
wywać, panowie Szumowski i Pinkas powtarzali, 
także w tej Izbie, że groźniejsza jest grypa, że 
Chiny są daleko i że ci, którzy jak Senat ostrze-
gali przed katastrofą, powinni sobie lód w majtki 
włożyć. Wtedy, gdy trzeba było kupować maski, 
kombinezony, respiratory i testy, rząd sprzedawał 
maski w dziesiątkach tysięcy, a skupywał węgiel.

Tak samo jest z przygotowaniem gospodar-
czym. Gdy przez 4 tłuste dla globalnej gospodarki 
lata trzeba było mądrze gospodarować, oszczę-
dzać na czasy gorsze, takie jak dziś, rząd PiS wy-
dawał miliardy na szkodliwe mrzonki, takie jak 
przekop mierzei, na kłamstwa w telewizji pana 
Kurskiego, na premie dla siebie i na przekupstwa 
wyborcze. Efekt widzimy. Bohaterscy lekarze, pie-
lęgniarki, ratownicy i salowe pracują bez koniecz-
nego sprzętu, a jeśli go mają, to głównie dzięki 
zbiórkom społeczeństwa i samorządom. Na real-
ną pomoc pracownikom i pracodawcom drama-
tycznie brakuje pieniędzy, co przyznał w Senacie 
2 tygodnie temu sam premier Morawiecki.

Sito 2.0 – tak to trzeba nazywać, bo to nie jest 
żadna tarcza – jest trochę lepsze niż prawie bez-
użyteczne sito 1.0. Sito 3.0 będzie pewnie jeszcze 
trochę lepsze. Ale to wszystko za późno i za mało. 
I nijak ma się to do pomocy, którą udzielają fir-
mom i ludziom pracy inne kraje europejskie, ta-
kie, które podczas 4 lat prosperity gospodarowały 
mądrze.

Szanowni Państwo, co trzeba robić? Najkrócej 
mówiąc, trzeba sprawić, aby okres zamknięcia 
kraju był jak najkrótszy przy jednoczesnym niedo-
puszczeniu do wybuchu epidemii na wielką ska-
lę, czyli iść drogą Koreańczyków Południowych, 
Niemców i Czechów. Do tego potrzebne są 3 rzeczy.

Po pierwsze, szybka pomoc, w tym ogromna 
pomoc finansowa, opiece medycznej. Potrzeba 
tu na wiele rzeczy, np. na godne finansowanie 
dyżurów tych, którzy biorą ich bardzo dużo, bo 
brakuję rąk do pracy w opiece zdrowotnej. Ale 
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przede wszystkim potrzeba środków na większą 
liczbę testów, ok. 50 tysięcy dziennie, chociażby 
po to, żeby dogonić Niemcy. Potrzeba ich dlate-
go – to dzisiaj powiedział pan minister Kraska – 
że mamy co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi, 
którzy chodzą, którzy nie mają żadnych objawów, 
a roznoszą wirusy. Przy masowej liczbie testów, 
jaka jest w Niemczech, w Korei i w Czechach, tak-
że z samochodów, które podjeżdżają, robi się testy, 
a za parę godzin jest wynik… Wtedy tych, którzy 
zarażają, będziemy mieli dużo mniej.

Po drugie, trzeba znacząco większych pienię-
dzy na utrzymanie miejsc pracy, po to by milio-
ny Polaków nie straciły pracy, a firmy – rynków 
na stałe. Pamiętajmy, że państwa, które hojnie 
wspomagają dziś firmy i pracowników, będą go-
towe do ponownej ekspansji, gdy tylko kryzys 
się skończy. Nasze firmy, którym państwo pra-
wie nie pomaga – a taka jest prawda – stracą 
tak trudno zdobyte przez ostatnie 30 lat rynki. 
Oczywiście członkowie tej władzy mówią: nie ma 
pieniędzy. Ale prawda jest brutalna – pieniądze 
na krótkie, ale ogromne wsparcie dla pracodaw-
ców i pracobiorców muszą się znaleźć. Premier 
Morawiecki, prowadzący przez 4 i pół roku utra-
cjuszowską politykę gospodarczą, dziś chce się-
gać jeszcze głębiej do kieszeni Polaków i Polek 
oraz polskich firm. Chce też drukować pieniądz 
bez pokrycia, co wywoła inf lację, która uderzy 
zwłaszcza w najbiedniejszych. Nie tędy droga. 
Trzeba wycofać się z utopijnych projektów – ta-
kich jak CPK czy przekop mierzei – zlikwido-
wać pisowskie bizancjum w TVP i agencjach 
rządowych, wreszcie szukać finansowania 
w  instytucjach międzynarodowych, w  tym 
w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, 
a zwłaszcza w Unii Europejskiej.

I tu dochodzimy do punktu trzeciego. Ten kry-
zys pokazuje, że potrzeba Polsce więcej współpra-
cy z Unią Europejską, na lepszych zasadach, a nie 
mniej. Szczucie na Unię uprawiane w ostatnich 
dniach przez cały obóz władzy – od premiera 
Morawieckiego, przez prezydenta Dudę, po pre-
zesa Kaczyńskiego – jest nie tylko kłamliwe, ale 
zabójcze dla długofalowych interesów strategicz-
nych Rzeczypospolitej. Unia już uruchomiła dla 
Polski ponad 30 miliardów zł pomocy na walkę 
z kryzysem, tylko wy – mówię do rządu – musi-
cie pokazać plan tej walki w Polsce.

A mielibyśmy dziś dostęp do setek miliar-
dów euro, gdybyśmy byli w strefie euro. To – po-
wiem jasno – moim zdaniem powinno być celem 

polityki polskiej, gdy wreszcie naród pozbędzie się 
rządów populistycznych autokratów.

Tylko dzięki szerszej współpracy europej-
skiej możemy zapewnić Polkom i Polakom wyj-
ście z tego kryzysu, ocalenie miejsc pracy, a potem 
skuteczną rywalizację gospodarczą i strategiczną 
z innymi wielkimi graczami na świecie.

Szanowni Państwo, Polacy muszą dziś mieć 
wybór między nieudolnością z elementami sza-
leństwa tego rządu a  jasnym planem wyjścia 
z największego kryzysu od 30 lat. Władza PiS, 
która nie przygotowała kraju na ten kryzys i źle 
go podczas kryzysu prowadzi, proponuje tylko 
taki wybór: albo długotrwałe zamknięcie ca-
łej Polski i nieuchronna katastrofa gospodarcza 
kraju oraz dramaty życiowe milionów obywateli, 
albo chaotyczne luzowanie rygorów i śmierć ty-
sięcy obywateli, bo służba zdrowia jest zbyt słaba, 
żeby podołać temu luzowaniu. W międzyczasie 
ta władza prze brutalnie do przedłużenia swoich 
rządów poprzez szaleńcze wybory majowe.

Nasz plan, plan strategiczny dla Polski, powi-
nien być inny. Powtórzę: doinwestowanie służ-
by zdrowia, agresywne testowanie, by wreszcie 
zmniejszyć liczbę zarażeń, a w tym czasie mocna, 
ale ograniczona w czasie pomoc dla firm. Tylko 
wtedy będziemy mogli za 1 miesiąc czy 2 miesiące 
zacząć realnie wychodzić z tej zapaści i powrócić 
do w miarę normalnego życia.

Cieszę się, że swoimi pracami i poprawkami 
– o których mówili moi poprzednicy, np. sena-
tor Szejnfeld – do nieudolnych ustaw rządu Senat 
przybliża dziś ten drugi scenariusz. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Wojciecha Koniecznego.

SenatOR 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Myślę, że już możemy trochę podsumować 

to, co się od początku roku wydarzyło. Minęło 
już parę miesięcy. Oczywiście jest za wcześnie, 
żeby podsumować wszystko, żeby już mieć 
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dogłębne analizy, ale te kilka miesięcy możemy 
podsumować.

Styczeń. W styczniu było całkowite lekcewa-
żenie problemu. Wiadomo było, że są doniesienia 
o poważnej chorobie, o chorobie wysoce zakaźnej, 
niebezpiecznej, natomiast nasze służby, ludzie od-
powiedzialni za bezpieczeństwo epidemiologiczne 
Polski zlekceważyli to. Mieliśmy spokój, wyglą-
dało, że nic się u nas nie dzieje. Przypominam, 
że już wówczas odkryto poważne ogniska cho-
roby w Europie. Już 15 stycznia dyktator Korei 
Północnej zamknął swoje granice, wstrzymał 
ruch itd., już wtedy były podejmowane takie de-
cyzje. Wiemy, że raport amerykańskich służb był 
przekazany prezydentowi Stanów Zjednoczonych, 
który też to zlekceważył. W każdym razie w Polsce 
w styczniu nic się nie wydarzyło, co mogłoby nam 
dzisiaj pomagać w walce z tą chorobą.

Luty. Luty – czas przespany. Wiadomo było, że 
coś się dzieje. Wiadomo było, że jest zagrożenie. 4 
lutego zebrała się senacka Komisja Zdrowia, pod 
koniec stycznia również w Sejmie na ten temat 
rozmawiano, ale w lutym nic się nie wydarzy-
ło. A co się powinno wydarzyć? No, powinny już 
się tworzyć te szpitale jednoimienne, powinny 
się tworzyć tzw. oddziały przejściowe, powinny 
być wyposażone karetki jako wymazobusy. No, 
to wszystko, co się dzieje w kwietniu, mogło spo-
kojnie dziać się już wtedy. W lutym można było 
już kraj przygotowywać. Już nie mówię o sprzęcie, 
o dostarczeniu szpitalom odpowiedniego sprzętu, 
wyposażenia itd. No, ten czas jest stracony i tego 
już się nie odwróci.

Następnie marzec. No, w marcu było nagłe 
uświadomienie sobie grozy sytuacji, szybkie de-
cyzje. Za te szybkie decyzje – zamknięcie granic, 
zamknięcie szkół, narodowa kwarantanna – 
można wystawić pozytywną ocenę. Tym bardziej, 
że rząd na pewno zdawał sobie sprawę z tego, jak 
jest przygotowana służba zdrowia na przyjście 
tej choroby, tak że im większa kwarantanna, im 
większe ograniczenia… No, miało to sens i zna-
czenie. I oczywiście praca lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników, wszystkich osób zaangażowanych, 
samorządowców, administracji. No, było to po-
ważne, w trudnych warunkach, zmierzenie się 
z sytuacją.

Kwiecień. No, w kwietniu… Aha, chciałbym 
jeszcze na chwilę wrócić do lutego. Wtedy, przy-
pominam, zajmowaliśmy się takimi sprawami 
jak pieniądze dla telewizji itd., tak że po pro-
stu były inne sprawy, przysłaniające jakby to 

niebezpieczeństwo. Teraz kwiecień. No, w kwiet-
niu możemy już oceniać rozwój choroby. Wiemy, 
że rozwija się wolniej, niż to zakładano. Cieszymy 
się z tego. Widać, że ta narodowa kwarantanna 
przynosi jakieś efekty. Oczywiście ciągle bory-
kamy się z niedoborem testów i oczywiście jest 
to bardzo złe. To stąd te nasze statystyki nie do 
końca są prawdziwe, bo jeśli wykonujemy mało 
testów, to nie wiemy dokładnie, ilu jest chorych. 
No, ale jeśli popatrzeć na to, co się wydarzyło 
w innych krajach, i porównać, to da się powie-
dzieć, że u nas ta epidemia przebiega wolniej. Jest 
to jakieś osiągnięcie.

I teraz, niestety, na to osiągnięcie nakłada się 
polityka. Wysiłek tych wszystkich ludzi – zarów-
no tych, którzy walczą z tą epidemią, jak i tych, 
którzy poddają się wszystkim ograniczeniom – 
może być zniweczony, ponieważ mamy w maju 
termin wyborów. Podejrzewam, że gdyby nie było 
tych wyborów, gdyby one były gdzieś na jesieni, 
zupełnie inna byłaby rozmowa, inne byłyby pro-
blemy, inne decyzje. To znaczy przynajmniej te 
zapowiadane, bo do tej pory jeszcze nic się nie 
wydarzyło. Jeszcze nie wiemy, jakie będą decyzje, 
co się wydarzy w maju, czy będą wybory, czy ich 
nie będzie i jak to będzie przebiegać. Ale chciał-
bym tutaj zwrócić uwagę, że szkoda byłoby za-
przepaścić, a nawet zbrodnią byłoby zaprzepaścić 
ten wielki wysiłek, który został przeprowadzony, 
podjęty. Oczywiście, że jest to jakaś polityka, ale… 
Nie da się od niej uciec, ponieważ wybory są im-
prezą polityczną i niestety mogą się nakładać na 
nasz sposób walki z tą epidemią. To by było bar-
dzo złe, bo to by wprowadziło obcy element do 
myślenia lekarskiego, do myślenia epidemiolo-
gicznego. Byłby to po prostu jakiś obcy element, 
który zepsuje równanie, który zepsuje myślenie, 
rzuci cień na to myślenie, sparaliżuje pewne de-
cyzje. I bardzo bym apelował do rządzących, aby 
postarali się tego nie robić i podejmowanie decyzji 
zostawili po prostu w rękach specjalistów. Do te-
raz można to podsumować w ten sposób, ale jak to 
podsumujemy w czerwcu czy w lipcu, to już mo-
żemy sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że te nasze 
dzisiejsze przemowy przyniosą efekt.

Szanowni Państwo, mam zaszczyt zgło-
sić w imieniu Lewicy poprawki do tej ustawy. 
Pierwsza poprawka to jest poprawka, którą skła-
dałem na poprzednim posiedzeniu, ona dotyczy 
ustawy o działalności leczniczej, punktu, który 
pozwala na komercjalizację szpitali. Był tam też 
drugi punkt, który odraczał spłatę strat szpitali 
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poprzez samorządy o 12 miesięcy. Tego nie zmie-
nię, to już minęło, powiedzmy, że to nie jest już 
teraz tak bardzo istotne. Ale komercjalizacja 
szpitali jako sposób wyjścia z kryzysu, jako spo-
sób walki z koronawirusem nas jako Lewicę po 
prostu zaskakuje. Gdyby ktoś z państwa senato-
rów PiS lub ktoś z rządu mógł przedstawić jakiś 
argument, który przemawia za tym, że uchwa-
lana dzisiaj komercjalizacja pozwoli nam na lep-
szą walkę z tą epidemią czy z jakimiś innymi, to 
chętnie bym posłuchał i wycofałbym tę poprawkę. 
Generalnie światowe rozwiązania idą w całkowi-
cie przeciwnym kierunku, tzn. stwierdza się, że 
walka z epidemiami, z zagrożeniami epidemio-
logicznymi musi być zarządzana przez państwo, 
musi być pod nadzorem państwa, w tym oczy-
wiście jest szpitalnictwo, które w ogromnej mie-
rze spoczywa na barkach szpitali publicznych. 
Szpitale prywatne w tym okresie mało się w to 
angażują, chociaż jeżeli się angażują, to oczywi-
ście trzeba im oddać szacunek i chwałę.

I jeszcze 2 poprawki, one są tożsame z tymi, 
które były składane poprzednio. Dlaczego je skła-
dam? Przede wszystkim zainspirował mnie art. 1 
ustawy, którą dzisiaj uchwalamy, o której mówi-
my, czyli: ustawa określa warunki oraz tryb ofe-
rowania przedsiębiorcom wsparcia niezbędnego 
dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. No więc należy wesprzeć 
też szpitale. Pamiętajmy, że one też prowadzą 
działalność, też mają koszty, borykają się, i bory-
kały już dawniej, z wieloma trudnościami, a te-
raz one narastają. W związku z tym ponawiam 
te poprawki, tym bardziej że szykuje się pewnie 
tarcza 3.0, może będzie 4.0 i w którymś momencie 
zapewne zostanie wprowadzony ten zapis, te za-
pisy, o które my wnosimy, i będzie zwiększona ta 
pomoc dla szpitali. Ja chcę po prostu przyspieszyć 
ten proces i proponuję już teraz przyjąć poprawki: 
jedną, która mówi o tym, że zwiększamy ryczałt 
o nie mniej niż 15% dla szpitali będących w sieci, 
które są objęte ryczałtem, i drugą, o tym, żeby do-
cenić pracowników, którzy pracują w szpitalach, 
i zwiększyć dodatek za pracę w tych trudnych wa-
runkach o 50%. Myślę, że najwyższa pora to zro-
bić, w tarczy 1.0 nie znalazły się te rozwiązania, 
ale teraz są one już niezbędne.

Proszę o uchwalenie tych poprawek. One służą 
zarówno szpitalom, jak i pracownikom, a także 
chronią szpitale przed prywatyzacją, która, gdy-
by nastąpiła parę lat temu, teraz mogłaby nam 
znacznie utrudnić walkę z koronawirusem. Taka 

jest rzeczywistość i myślę, że z tym nie można 
dyskutować. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Joannę Sekułę.

SenatOR 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To kolejny raz, kiedy rząd stawia Senat pod 

pręgierzem opinii publicznej. To taki sposób 
wymuszania decyzji, który przykrywa działa-
nia mające, pod pozorem ratowania gospodar-
ki, wprowadzić śmiertelne zagrożenie dla życia 
społecznego. Pozwolę sobie przytoczyć kilka 
przykładów.

Prowadzenie kampanii wyborczej w warun-
kach ciągłego wzrostu zakażeń koronawirusem 
właściwie nie jest możliwe, a zupełnie nieludzkie 
jest zachęcanie obywateli do udziału w tych wy-
borach, w tym, można by powiedzieć, plebiscycie. 
Dlatego też oburzające jest prowadzenie kampanii 
wyborczej przez pana prezydenta Dudę i to jeszcze 
w taki sposób, że dociera do rolników niejako tyl-
nymi drzwiami, wykorzystując do tego celu mini-
stra rolnictwa. Pytanie zasadnicze jest takie: kto 
zapłacił za druk ulotek z piękną nazwą „Kodeks 
etyki żywnościowej”? Akcja została wszczęta 
przez ministra rolnictwa pod honorowym patro-
natem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Z pienię-
dzy publicznych nie można finansować kampanii 
wyborczej. To jest pytanie, na które oczekujemy 
odpowiedzi.

Drugi przykład. Przyznanie uprawnienia 
Poczcie Polskiej do występowania z wnioskiem 
o dostęp do danych PESEL w czasie epidemii jest 
zrozumiałe. Chodzi o ochronę listonoszy – o to, 
aby wiedzieli, którzy obywatele objęci są kwa-
rantanną. Ale zamachem na wolność obywateli 
jest przyznanie organom administracji rządowej, 
a takimi są np. CBA czy ABW, prawa do złożenia 
wniosku do Poczty Polskiej, aby ona za nich ścią-
gnęła dane nie tylko z rejestru PESEL, ale i każ-
dego innego zbioru, a potem przekazała je do 
służb specjalnych. Po co służbom taki pośrednik 
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w inwigilowaniu obywateli? Chyba tylko po to, 
aby nie było wiadomo, że to CBA czy ABW zbiera 
dane. To jest jawny zamach stanu na konstytucyj-
nie chronione wolności obywatelskie.

I  trzeci przykład, który chcę przytoczyć. 
W projekcie ustawy o szczególnych instrumen-
tach wsparcia z uwagi na COVID-19 znalazł się 
zapis, który pozwala na redukcję etatów lub nawet 
zwalnianie w administracji rządowej. Wyłączeni 
z tego będą prawnicy Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, urzędów obsługujących członków 
Rady Ministrów i obsługujących organy admini-
stracji rządowej w województwie, a także w jed-
nostkach podległych i  nadzorowanych przez 
prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego 
działem administracji rządowej lub wojewodę, 
czyli we wszystkich tych organach, które kontro-
lowane są przez rządzących. Rada Ministrów bę-
dzie mogła zatem dowolnie określać, kogo chce się 
pozbyć z urzędu. Być może mają na myśli urzęd-
ników, którzy nie zgadzają się z nimi w różnych 
sprawach. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że nikt więcej z państwa senatorów 

nie zapisał się do dyskusji.
W  związku z  tym lista mówców została 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Józef 

Łyczak, senator Aleksander Szwed oraz senator 
Benjamin Godyla złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze 
legislacyjnym złożyli senatorowie: Józef Zając, 
Wadim Tyszkiewicz, Lidia Staroń, Krzysztof 
Kwiatkowski, Ryszard Świlski, Marek Borowski, 
Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Kwiatkowski, 
Marek Pęk, Marek Martynowski, Magdalena 
Kochan, Wojciech Konieczny, Kazimierz Kleina, 
Gabriela Morawska-Stanecka, Ryszard Bober, 
Bogdan Zdrojewski, Artur Dunin, Stanisław 
Gawłowski, Kazimierz Kleina, Adam Szejnfeld.

Czy wszyscy państwo senatorowie, którzy 
mieli zamiar złożyć wnioski o charakterze legi-
slacyjnym, już to uczynili?

(Rozmowy na sali)

Ogłaszam przerwę 10-minutową i  proszę 
o sprawdzenie, czy wszystkie zgłoszone wnio-
ski i  wystąpienia zostały przekazane przez 
senatorów.

Ogłaszam przerwę do godziny 21.45.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 34  
do godziny 21 minut 45)

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Bardzo proszę wszystkich o zajęcie miejsca, 

przedstawicieli Rady Ministrów także.
Informuję, że wszystkie zgłoszone wnioski 

oraz wystąpienia zostały już przekazane.
Ponownie informuję, że wnioski o  cha-

rakterze legislacyjnym złożyli senatorowie: 
Zając, Tyszkiewicz, Staroń, Kwiatkowski, 
Świlski, Borowski, Zdrojewski, Jazłowiecka, 
Pęk, Martynowski, Kochan, Kleina, Morawska-
Stanecka, Bober, Dunin, Gawłowski, Chróści-
kowski, Szejnfeld.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Ponieważ zostały złożone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, składam pytanie do przed-
stawicieli rządu, czy chcą ustosunkować się do 
przedstawionych wniosków.

PODSekRetaRz StanU 
W kanCelaRII  
PRezeSa RaDy MInIStRóW 
Jarosław wenderLich 

Panie Marszałku, my tych wniosków nie 
otrzymaliśmy. Musimy się z nimi zapoznać i wte-
dy się do nich szczegółowo ustosunkujemy.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych, Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, oraz * Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.



65

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się  
wirusa SaRS-CoV-2 (cd.). komunikaty

Komisję Zdrowia o ustosunkowanie się do prze-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

Informuję państwa senatorów, że głosowanie 
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję se-
natorów uczestniczących w posiedzeniu w sposób 
zdalny, że jutro przyłączenie do sesji posiedzenio-
wej będzie możliwe od godziny 9.00 rano.

Bardzo proszę pana senatora sekretarza o od-
czytanie komunikatów.

SenatOR SekRetaRz 
ryszard świLski 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych na dziewiątym posiedzeniu 
Senatu do ustawy o szczególnych instrumen-
tach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa, druk senacki nr 101, odbędzie się ju-
tro, 16 kwietnia, o godzinie 8.30 w sali posiedzeń 
Senatu.

WICeMaRSzałek 
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 11.00.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim państwu 

dobrej nocy.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 47)
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Bardzo proszę o przystąpienie do głosowania.
Nie mam karty…
(Rozmowy na sali)
Przypominam, żeby ci, którzy są w salach, 

wyłączyli aplikacje, ponieważ one…
Nie, nie, odwrotnie ta karta… Jest. Dobrze.
Jeszcze 1 osoba z głosujących zdalnie proszona 

jest o naciśnięcie drugi raz przycisku „Submit”. 
Przypominam, że ten przycisk należy wcisnąć 
dwukrotnie: najpierw u góry ekranu, a jak się 
otworzy okienko – drugi raz.

Dziękuję. To się dokonało.
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: Moment.)
(Głos z sali: Chwilę, chwilę.)
Czy ktoś ma kłopoty?
(Głos z sali: Spóźniony pan senator…)
(Rozmowy na sali)
To jest głosowanie testowe, przypominam, tak 

że proszę zgłosić, jeżeli ktoś ma jakikolwiek pro-
blem techniczny.

Głosowało 90 senatorów i to jest liczba se-
natorów uczestniczących w posiedzeniu, tak że 
mamy kworum do obradowania. (Głosowanie 
nr 2)

Szanowni Państwo, zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią proponuję uzupełnienie porządku 
obrad o punkty: drugie czytanie projektu uchwa-
ły upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej 
w 80. rocznicę jej popełnienia – i rozpatrzenie 
go jako punktu trzeciego porządku obrad; drugie 
czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP 
do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej de-
cyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egza-
minów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 
– i rozpatrzenie go jako punktu czwartego po-
rządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, 
uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawione 
propozycje.

Pan senator Martynowski.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 12 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz  
Grodzki oraz wicemarszałek Gabriela Mo raw 
skaStanecka)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam posiedzenie.
Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
Przypominam, że obrady toczą się jednocze-

śnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość.

Przypominam także, że do państwa dyspo-
zycji pozostaje specjalny numer telefonu, pod 
którym możecie państwo dokonywać konsulta-
cji treści wniosków o charakterze legislacyjnym 
czy zgłoszeń problemów technicznych.

Bardzo proszę, aby samodzielnie nie włączać 
mikrofonów. Zabranie głosu będzie możliwe do-
piero po jego udzieleniu przez marszałka Senatu 
oraz po uruchomieniu mikrofonu przez informa-
tyka Kancelarii Senatu.

Informuję także, że za 15 minut zablokujemy 
możliwość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli 
ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do 
posiedzenia przed zablokowaniem sesji w aplika-
cji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosi-
my o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio 
państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do te-
stowego głosowania, które ma na celu ustalenie 
liczby senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności. Przypominam paniom 
i panom senatorom korzystającym z aplikacji do 
zdalnego udziału w posiedzeniu o konieczności 
wciśnięcia kolejno 2 przycisków „Submit” w trak-
cie głosowania: najpierw w prawym górnym rogu 
ekranu, a  później, po pokazaniu się okienka, 
w celu potwierdzenia głosowania.
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SenatOR 
marek marTynowski 

Panie Marszałku, ja jestem przeciwny uzu-
pełnieniu porządku obrad o ten drugi punkt, 
o uchwałę wzywającą rząd…

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Jak rozumiem, co do projektu dotyczącego 

Zbrodni Katyńskiej nie ma głosu sprzeciwu.
W związku z tym, wobec sprzeciwu pana se-

natora Martynowskiego, przystąpimy do głoso-
wania nad propozycją dotyczącą punktu: drugie 
czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP 
do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej de-
cyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egza-
minów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Kto jest za wprowadzeniem do porządku ob-
rad tego punktu?

Będziemy troszkę wolniej głosować, aczkol-
wiek tempo jest nie najgorsze, jak wynika z do-
tychczasowych doświadczeń.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 osoba z głosujących zdalnie… proszę spoj-

rzeć, czy dwukrotnie został wciśnięty guzik 
„Submit”… Ja nie widzę, kto to jest, ale… O, już 
jest okej. Dobrze.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało tym razem 96 senatorów, 53 – za, 

43 – przeciw. (Głosowanie nr 3)
W związku z tym punkt został wprowadzony.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

trzeciego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni 
Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 89, a sprawozdanie – w druku nr 89 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Magdalenę Kochan, o przedstawie-
nie z miejsca sprawozdania komisji o projekcie 
uchwały.

(Głosy z sali: Pani senator Halina Bieda…)
A ja mam tu napisane, że Magdalena Kochan, 

ale to jest widocznie omyłka pisarska. Traktuję to 
jako lapsus calami.

W związku z tym pani senator Halina Bieda. 
Bardzo proszę.

SenatOR SPRaWOzDaWCa 
haLina Bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo proszę o  przyjęcie z  autopopraw-

ką polegającą na wykreśleniu akapitu – pań-
stwo już mają tekst jednolity – projektu zawartej 
w druku nr 89 uchwały upamiętniającej ofiary 
Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnie-
nia. Przypomnę, że 13 kwietnia obchodziliśmy 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, więc 
jest to najbardziej stosowny moment, aby te ofia-
ry upamiętnić. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania pana senatora Jerzego 
Fedorowicza.

Państwa senatorów znajdujących się w sali 
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania py-
tań do pani senator sekretarz Agnieszki Kołacz-
Leszczyńskiej, a panią senator sekretarz proszę 
o przesłanie tej listy panu senatorowi Ryszardowi 
Świlskiemu. Proszę senatorów, którzy zdalnie 
biorą udział w posiedzeniu, o zgłaszanie się do 
zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie ma pytań z żadnego z naszych ośrodków 
obrad, zatem…

(Głos z sali: Ja się zgłaszam…)
Do pytania czy do dyskusji?
(Głos z sali: Do dyskusji.)
Do dyskusji. To co innego.
Otwieram dyskusję.
Powtarzam, że państwa senatorów z  sali 

nr 217 proszę o zgłaszanie chęci zabrania gło-
su do pani senator sekretarz Agnieszki Kołacz-
Leszczyńskiej, która przekaże tę listę panu 
senatorowi Ryszardowi Świlskiemu, a tych, któ-
rzy biorą udział w posiedzeniu zdalnie, proszę 
o zgłaszanie się do dyskusji za pomocą czatu.

Podobnie jak poprzednio przypominam, 
że przemówienia oraz wnioski o charakterze 
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legislacyjnym można przekazywać drogą elek-
troniczną na adres wskazany w  przekazanej 
państwu instrukcji. A jeśli chodzi o listę mów-
ców, jeżeli będzie więcej zgłoszeń, to głos będzie 
udzielany naprzemiennie obradującym w siedzi-
bie Senatu i tym, którzy obradują zdalnie.

Rozumiem, że do głosu jest zapisany pan se-
nator Jan Maria Jackowski.

Proszę.

SenatOR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę wyrazić zadowolenie i  satysfakcję 

z tego, że w tych trudnych czasach, kiedy inne 
problemy zazwyczaj wychodzą na plan pierwszy 
w naszym życiu publicznym, Senat jednak podej-
mie się upamiętnienia tej wyjątkowej zbrodni, 
która była de facto ludobójstwem dokonanym na 
inteligencji polskiej przez zbrodniczy reżim sta-
linowski. Z tego punktu widzenia dobrze, że w tej 
całej dyskusji na temat bieżących spraw Senat po-
chyli się, pochyla się również nad tym ważnym 
projektem.

Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że pod-
czas obrad komisji nie było absolutnie żadnych 
głębszych podziałów względem konieczności 
upamiętnienia. Pewne aspekty historyczne były 
omawiane, zastanawiano się nad tym, czy nie-
które sformułowania nie wymagałyby dookre-
ślenia. Sądzę, że zwyciężył w tej chwili taki duch, 
żebyśmy sprawnie i, jak się uda, in corpore, cały 
Senat, podjęli tę uchwałę, stąd te wnioski po pro-
stu nie były poddawane procedowaniu.

Tak że jeszcze raz pragnąłbym podziękować 
wnioskodawcom za to, że taki projekt został zło-
żony. Uważam że bardzo dobrze się stało i bar-
dzo dobrze, że Senat w tej bardzo ważnej sprawie 
zajmie stanowisko. Tym bardziej że proszę za-
uważyć, że w powszechnej świadomości zazwy-
czaj zbrodnie niemieckie, m.in. piaśnicka, czy 
inne działania o charakterze ludobójczym, które 
miały miejsce ze strony reżimu hitlerowskiego 
Niemiec, są bardziej znane, istnieją w świadomo-
ści publicznej. Stało się tak z różnych powodów, 
też historycznych, myślę o naszej najnowszej hi-
storii, a więc okresie PRL-u, kiedy sprawa zbrod-
ni katyńskiej była po prostu cenzurowana i nie 
dopuszczano prawdziwych informacji na temat 

tej ogromnej tragedii. A musimy pamiętać, że do 
1941 r. reżim hitlerowski i reżim stalinowski ręka 
w rękę zajmowały się eksterminacją polskich elit. 
Był to plan, który był perfekcyjnie, różnymi tech-
nikami, ale co do zasady prowadzony wspólnie, 
i było to pokłosie paktu Ribbentrop – Mołotow. 
My musimy o tym pamiętać. Dla nas, Polaków, ta 
zbrodnia i jej ujawnienie w kwietniu 1943 r. ma 
jeszcze dodatkowe znaczenie. Zostało to wykorzy-
stane… Ujawnienie tej zbrodni przez Niemców… 
Niemcy oczywiście z premedytacją wykorzysty-
wali to w swoich działaniach propagandowych, 
co doprowadziło de facto do zerwania stosunków 
rządu emigracyjnego z Moskwą i do możliwości 
przeprowadzenia przez Związek Sowiecki planu 
zwasalizowania Polski, co stało się w tzw. porząd-
ku pojałtańskim.

Tych wątków oczywiście w tej uchwale nie 
ma. Ona dotyczy samego zdarzenia, ale sądzę, że 
o tym aspekcie również warto pamiętać. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Teraz głos zabierze pani senator Halina Bieda.

SenatOR 
haLina Bieda 

Ja bardzo króciutko chciałabym przypomnieć, 
że procedujemy uchwałę upamiętniającą ofiary 
Zbrodni Katyńskiej, a nie samą zbrodnię. Myślę, 
że pan senator po prostu użył skrótu myślowe-
go, ale podkreślam to, żeby wszystko było jasne 
– ofiary zbrodni. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze senator Jerzy Czerwiński.

SenatOR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja swoje wątpliwości wyrażałem już na posie-

dzeniu komisji. Myślę, że tutaj również powinny 
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one wybrzmieć ze względu na to, że Senat ma 
szczególną rolę, jeśli chodzi o zachowanie pamięci 
historycznej, o to, aby tę pamięć podtrzymywać. 
Tu, z tej Izby, powinna wychodzić cała prawda 
o danym zdarzeniu. Dobrze, że podejmujemy tę 
uchwałę. Ona jest potrzebna. Przypomina zarów-
no naszemu społeczeństwu, jak i siłom zewnętrz-
nym, poza Polską, że takie zdarzenie jak Zbrodnia 
Katyńska – to właściwie był ciąg zdarzeń – miało 
miejsce.

Czego mi w tej uchwale brakuje? Może inaczej: 
co jest nie do końca sprecyzowane?

Pierwsza kwestia: kto był autorem tej zbrodni? 
Jest pojęcie, które tylko raz się tutaj pojawia, po-
jęcie „sowiecki reżim”, ale trzeba, według mnie, 
posługiwać się wprost nazwą państwa, które było 
w to wszystko zamieszane, i wymienić konkret-
nie szefa tego państwa, czyli Stalina. Powinna 
się tu pojawić nazwa „Związek Socjalistycznych 
Republik Sowieckich”, tym bardziej że – pamię-
tajmy – taka uchwała pewnie odbije się echem 
poza Polską.

Druga kwestia jest związana z pojęciem ludo-
bójstwa. Tu znowu pojawiają się słowa, z którymi 
kiedyś walczyliśmy – w cudzysłowie oczywiście – 
czyli „znamiona ludobójstwa”. To było przy okazji 
uchwał podejmowanych, powiedziałbym, w sto-
sunkach polsko-ukraińskich, dotyczących tra-
gedii wołyńskiej. Tam słowo „znamiona” często 
było obecne w tekstach. Niedawno, przed 3 laty 
doprowadziliśmy do tego, że pojawiło się wprost 
słowo „ludobójstwo”. I to jest jasna kwalifikacja 
prawna. Tu znowu posługujemy się sformułowa-
niem „znamiona ludobójstwa”, a nie określeniem 
„ludobójstwo”. Nie ma jasnego stwierdzenia faktu, 
a to było ludobójstwo.

No i dwie kwestie związane z szerszą per-
spektywą i wpływem tych wydarzeń na historię. 
Pamiętajmy o tym, że wtedy, kiedy to ludobójstwo 
było realizowane, Związek Radziecki był w soju-
szu z Niemcami – z Niemcami nazistowskimi, 
hitlerowskimi. Oba państwa wspólnie realizowa-
ły pewien zamysł i ten zamysł trzeba wyraźnie 
wyartykułować. Było to celowe zniszczenie, po 
pierwsze, polskich elit narodowych, po drugie, 
narodu jako takiego. Niszczenie elit było różnie 
realizowane po stronie rosyjskiej czy radzieckiej, 
różnie po stronie niemieckiej, ale cel był ten sam. 
To zniszczenie było realizowane w porozumieniu. 
Pamiętamy o tym, co się działo tuż po kampanii 
wrześniowej, o przekazywaniu osób z jednej do 
drugiej strefy wpływów itd.

Tego też brakuje mi w tej uchwale. To nie 
był przypadek. Katyń nie był przypadkiem. To 
była część większego planu. Realizowanie tego 
planu rozpoczęło się od wywózek tuż po kam-
panii wrześniowej, w roku 1940, a kończyło się 
na Żołnierzach Wyklętych już po zamknięciu 
działań wojennych. Z punktu widzenia planu 
radzieckiego, rosyjskiego miało to po prostu ja-
sny cel. Katyń jest jednym z elementów realiza-
cji tego celu. Mało tego – oczywiście ten cel teraz 
nie jest realizowany, ale ciągle jest zakłamywany. 
Pamiętajmy o tym, że ostatnie wystąpienia szefa 
państwa rosyjskiego mają jednolity jakby kręgo-
słup, mają jednolity charakter – próbuje się za-
ciemniać historię. Państwo rosyjskie występuje 
tam jako zwycięzca wielkiej wojny ojczyźnianej, 
która rozpoczęła się kiedy? W roku 1941. A co było 
wcześniej?

(Rozmowy na sali)
Co było wcześniej? Oto pytanie. Otóż wcze-

śniej był właśnie Katyń. Z naszego punktu wi-
dzenia zarówno Niemcy hitlerowskie, jak i Rosja 
radziecka, Związek Radziecki to byli agresorzy, 
którzy napadli na Polskę w roku 1939 i potem re-
alizowali zbrodnie wojenne – w różnym stopniu, 
o różnym charakterze. I to trzeba wyraźnie po-
wiedzieć. Jeśli tego w takiej uchwale nie mówimy, 
jeśli nie mówimy, jaki jest kontekst, który sięga 
aż po dzisiejsze dni, to niestety, prowadzimy do 
tego, że o tym właśnie kontekście nie będzie się 
mówić poza granicami kraju. I 9 maja pan Putin 
będzie prezentował swoją własną wersję histo-
rii, nieskontrowaną w żaden sposób przez nasze 
oświadczenie, nasze wystąpienie. Bo samo poda-
nie faktów – bez wskazania tego, z czym te fakty 
są związane – to trochę za mało. I tego mnie w tej 
uchwale brakuje.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Zanim oddam głos panu senatorowi 

Ujazdowskiemu, pragnę państwu przypomnieć, 
że od dzisiaj jest obowiązek noszenia masek. Ale 
proszę pozwolić mi to nieco doprecyzować, bo 
rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w jed-
nym punkcie mówi, że trzeba te maski nosić 
wszędzie w instytucjach publicznych itd., a w na-
stępnym mówi, że nie trzeba nosić, jeżeli wykonu-
je się czynności służbowe, poza sytuacjami, kiedy 
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mamy bezpośredni kontakt, tête-à-tête, z drugą 
osobą. To jest odrobina niekonsekwencji. To, że 
pan senator Czerwiński czy pan senator Borowski 
są bez masek… Oni nie poruszają się poza zakre-
sem tego przepisu, trzeba to jasno powiedzieć, 
natomiast założenie tych masek jest absolutnie 
wskazane. I mówię to już teraz jako lekarz. A jako 
chirurg bardzo bym prosił… Bo lepiej nie mieć 
maski w ogóle, niż ją nosić z nosem odsłoniętym, 
bo przez nos się odbywa…

(Senator Dorota Czudowska: Tak, racja…)
Dziękuję pani senator Czudowskiej, że po-

twierdza moje przypuszczenie.
Otóż przez nos wydycha się ok. 80% patoge-

nów, bo oddychamy zwykle przez nos, a nie przez 
usta. A więc prosiłbym to potraktować jako dobrą 
radę, powiedzmy, chirurgiczną i jako radę służącą 
tylko i wyłącznie celowi ograniczania transmisji 
wirusa. On, jak wiadomo, dość mocno i dość łatwo 
się przenosi, aczkolwiek do wielu innych wirusów 
jeszcze mu daleko.

(Senator Dorota Czudowska: Mogę dopowie-
dzieć, Panie Marszałku?)

Bardzo proszę. Ad vocem…
(Senator Dorota Czudowska: Poza tym usta 

mogą być zamknięte, a nos jest zawsze otwarty.)
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Dobrze by było, żeby niektórzy mieli te usta 

zamknięte… No, ale to już jest inna dygresja.
Nie widać uśmiechu na naszych twarzach. 

Mam nadzieję, że państwo to odebrali żartobliwie.
Pan senator Ujazdowski. Bardzo proszę.

SenatOR 
k azimierz michał uJazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo krótko. Uważam, że uchwała jest kla-

rowna i jednoznaczna w treści, poza tym nie moż-
na na nią patrzeć w oderwaniu od całego wysiłku 
obu izb polskiego parlamentu od wielu lat podej-
mowanego w tej sprawie.

A co do tego aspektu międzynarodowego, to 
mam sugestię i prośbę do pana marszałka, żeby 
ta uchwała i być może kilka innych o tej randze, 
podjętych w tej kadencji, została oficjalnie prze-
kazana do drugich izb parlamentów europejskich, 
z którymi utrzymujemy najściślejszy kontakt, bo 
to, co rzeczywiście szwankuje w Polsce, to jest to, 
że brak systematycznego wysiłku na rzecz komu-
nikowania naszego stanowiska międzynarodowej 

opinii publicznej. Zbrodnia Katyńska jest czę-
ścią pamięci całej wspólnoty międzynarodowej. 
Tak więc miałbym prośbę o wprowadzenie ta-
kiej praktyki, która uczyni Senat instytucją pro-
wadzącą systematyczną politykę historyczną. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Pan senator Klich.

SenatOR 
BoGdan kLich 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta uchwała jest spójna, ta uchwała jest dobra. 

Opisuje ona w sposób właściwy tę tragedię, która 
spotkała elity polskie przed 80 laty. Każdy pewnie 
widziałby tam jeszcze jakieś zdanie dodatkowe, 
chciałby ją uzupełnić, ale ona, w moim przeko-
naniu, odzwierciedla rzeczywistość historyczną. 
Ona jest upamiętnieniem.

Proponowałbym Wysokiemu Senatowi, aby-
śmy, posługując się tą uchwałą, równocześnie 
pamiętali i  przypominali, że jest takie miej-
sce w Polsce, że jest takie miejsce w Warszawie, 
w którym spotykają się zarówno upamiętnienie, 
jak i ciężka praca dokumentacyjna, i wytwarza-
ją nie ołtarz narodowy, ale fantastyczny ośro-
dek edukacji, zwłaszcza dla młodego pokolenia. 
Mam tutaj na myśli Muzeum Katyńskie na tere-
nie Cytadeli Warszawskiej. Miałem przyjemność 
jeszcze jako minister ustanowić je w kaponierze 
Cytadeli Warszawskiej. Warto o tym pamiętać, 
bo to jedyna taka, unikatowa placówka na całym 
świecie. I powtórzę raz jeszcze: ona nie tylko gro-
madzi i dokumentuje pamiątki po tych, którzy 
zginęli, ona także jest miejscem przygotowanym 
do tego, żeby prowadzić szeroką pracę edukacyj-
ną. I dlatego zachęcam wszystkie panie senator 
i wszystkich panów senatorów, abyśmy o tym pa-
miętali i abyśmy zachęcali naszych wyborców do 
korzystania z Muzeum Katyńskiego w kaponierze 
Cytadeli Warszawskiej. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję panu senatorowi. Dziękuję bardzo za 
te cenne wskazówki.
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W tej chwili pan senator Jerzy Fedorowicz 
– zdalnie.

Bardzo proszę.

SenatOR 
Jerzy Fedorowicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja chciałbym tylko jako wnioskodawca bar-

dzo podziękować za przeprowadzenie uchwały. 
Oczywiście uchwała, przypominam, nie jest tre-
ścią historyczną od początku do końca, w związ-
ku z tym… Wszystkie te uzasadnienia zwykle 
się tam znajdują. Ale chcę jako syn pani Aliny 
Fedorowiczowej, która była wdową katyńską, nim 
poznała mojego ojca…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Troszkę głośniej, 
Panie Senatorze.)

Moja matka była wdową katyńską, nim po-
znała mojego ojca. Sam jestem w Stowarzyszeniu 
Rodziny Ofiar Katyńskich. Chciałbym podzięko-
wać pani Izabelli Sariusz-Skąpskiej i osobom, któ-
re po prostu pamiętają o tym.

I chciałbym na koniec powiedzieć, że ten los, 
który wtedy spotkał Polskę, nie może zostać za-
pomniany. Prawdopodobnie kiedyś ta zbrodnia 
zostanie uznana za ludobójstwo. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Prosiłbym 
o skorygowanie trochę kamery, bo pokazywa-
ła zaledwie fragment szlachetnej facjaty pana 
senatora.

A w tej chwili pan senator Pociej.

SenatOR 
aLeksander PocieJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Bardzo krótko. Chciałbym bardzo podzię-

kować za tę inicjatywę. Ona jest bardzo ważna. 
Chciałbym podziękować zwłaszcza panu se-
natorowi Fedorowiczowi i wszystkim, którzy 
przyczynili się do napisania tego tekstu. Muszę 
w pewnym zakresie… Chciałbym również podzię-
kować za głos panu senatorowi Czerwińskiemu. 
Chodzi o to, że również w Radzie Europy parę 
miesięcy temu mieliśmy do czynienia z  taką 
rosyjską akcją relatywizowania historii, akcją 

bardzo znamienną, w której Rosjanie próbowali 
narzucić taką oto narrację, że Polska rzeczywi-
ście była krajem, który przyczynił się do wybu-
chu II wojny światowej. Daliśmy temu odpór, ale 
ta uchwała, jeżeli zostanie nagłośniona, jeżeli bę-
dziemy mogli się nią niedługo posługiwać, bardzo 
nam pomoże odpowiedzieć na te wyssane z palca 
rosyjskie zarzuty. Tak że chciałbym bardzo po-
dziękować. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Rozumiem, że popiera pan ten głos, żeby 

do senatów innych krajów tę uchwałę rozesłać. 
Standardowo nie robimy tego w takiej formie, ale 
jestem skłonny przychylić się do tego wniosku.

Informuję, że lista mówców została wy czer- 
 pana.

Dla porządku informuję, że pan senator 
Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Nie złożono wniosków o charakterze legisla - 
cyjnym.

Proszę jeszcze wszystkich państwa o spraw-
dzenie, czy wszystkie zgłoszone wnioski i wystą-
pienia zostały przekazane. Myślę, że tak, bo pan 
sekretarz, senator Świlski, bardzo sprawnie tym 
zarządza razem z personelem.

Stwierdzam, że wszystkie wnioski oraz wy-
stąpienia zostały już przekazane.

Zatem zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie 
objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono prze-
prowadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały wzywającej Rząd RP do natychmia-
stowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie 
egzaminów ósmoklasisty i egzaminów matural-
nych w roku szkolnym 2019/2020. 

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 102, a sprawozdanie – w druku nr 102 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
– tym razem chyba się nie mylę – panią senator 
Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji o projekcie uchwały.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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SenatOR SPRaWOzDaWCa 
maGdaLena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Projekt tej uchwały jest powodowany tro-

ską o młodych ludzi, tych, którzy kończą pewien 
etap swojej edukacji w szkole podstawowej, czyli 
ósmoklasistów, i tych, którzy kończą kolejny etap 
swojej edukacji, czyli maturzystów. Nikt z wnio-
skodawców nie chciał obwiniać o sytuację, jaką 
wywołał kryzys związany z koronawirusem, rzą-
du Rzeczypospolitej Polskiej, ale uznaliśmy, że 
niepewność najmłodszych obywateli naszego kra-
ju, potęgowana tym, czym martwią się ich rodzi-
ce, nie może nie być przedmiotem troski i szybkiej 
reakcji rządzących, w tym ministra edukacji na-
rodowej i ministra szkolnictwa wyższego.

Uznajemy, że ogłoszenie 10 kwietnia, na 11 dni 
przed terminem egzaminów ósmoklasisty, infor-
macji, że zarówno matury, jak i te egzaminy zo-
stają odsunięte w czasie – bez podania informacji, 
czy te egzaminy się odbędą, informacji, w jakiej 
formie powinny się odbyć, a także informacji, czy 
młodzi ludzie, ich rodzice i nauczyciele oraz samo-
rządowcy mogą spokojnie zaczekać na odbycie się 
tych egzaminów – było niewystarczające. Zatem 
wzywamy rząd nie do podejmowania decyzji, czy 
z egzaminów zrezygnować, czy je przeprowadzić, 
tylko do podjęcia właśnie takiej decyzji, czy one 
będą, czy ich nie będzie. Przypomnę, że matura 
międzynarodowa została w roku 2020 odwołana. 
I o to tylko chodzi – o spokój całej rzeszy młodych 
ludzi, ich rodziców, ich nauczycieli, a także samo-
rządów odpowiedzialnych czy współodpowiedzial-
nych za przeprowadzenie tych egzaminów.

Komisja po dyskusji, po przyjęciu redakcyj-
nych autopoprawek, niejednomyślnie, po debacie, 
w której padały głosy o odrzuceniu tego tekstu 
w całości czy głosy o odsunięciu podejmowania 
tej uchwały w czasie do momentu, kiedy przed-
stawiciel ministra edukacji narodowej lub rzą-
du odpowie na mnożące się dzisiaj wątpliwości, 
większością głosów przyjęła ten projekt uchwa-
ły i wnosi do Wysokiego Senatu o poparcie tej 
uchwały. Bardzo dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 

komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania również panią senator 
Magdalenę Kochan.

Przypominam repetycyjnie, że państwa sena-
torów z sali nr 217 proszę o zgłaszanie się do zada-
wania pytań do pani senator sekretarz Agnieszki 
Kołacz-Leszczyńskiej, która przekaże to do pana 
senatora Świlskiego, a państwa senatorów biorą-
cych udział w posiedzeniu zdalnie proszę o zgła-
szanie się do zadawania pytań za pomocą czatu 
w aplikacji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
pytanie?

Pan senator Bogucki. Bardzo proszę.

SenatOR 
Jacek BoGucki 

Jako były nauczyciel chciałbym spytać, czy 
państwo, pracując nad tą uchwałą, nie brali pod 
uwagę tego, że zadawanie wspomnianego pyta-
nia jest w podobnym stylu jak zadawanie panu 
ministrowi Krasce pytania o to, kiedy skończy 
się epidemia koronawirusa. To pytania, na które 
odpowiedzi nie ma i w tej chwili ich być nie może.

Czy bierze się pod uwagę to, czy warto pod-
burzać maturzystów, tych, którzy przygotowują 
się do egzaminów… Ja, mimo że minęło od tego 
czasu wiele lat, wciąż pamiętam swoją maturę. 
Myśmy nie patrzyli, kiedy będzie termin, tylko 
siadaliśmy, braliśmy podręczniki i po prostu się 
uczyliśmy. Tak, jak podejrzewam, zachowują się 
w tej chwili maturzyści, pod warunkiem, że poli-
tycy nie próbują im mieszać w głowach. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Jak rozumiem, to jest pytanie…
(Senator Jacek Bogucki: Pytanie było na 

początku…)
…do pani senator sprawozdawcy.
(Senator Jacek Bogucki: Tak, do…)
Pani senator Kochan. Proszę bardzo.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Panie Senatorze, nie bez kozery mówiłam 
o tym, że zarówno ósmoklasiści, jak i maturzyści 
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kończą pewien etap swojego kształcenia. I jedni, 
i drudzy oczekują na informację o tym, czy przej-
dą do klas wyższych, do szkół średnich, w jaki 
sposób będzie się tam odbywał nabór, czy i jak 
uczelnie, które przyjmują na studia wyższe…

To prawda, że na pytanie, kiedy skończy się 
pandemia, nie znamy odpowiedzi. Ale czy to zna-
czy, że nie będzie naboru do klas pierwszych li-
ceów, techników, szkół średnich i na pierwsze 
lata studiów, czy to będą puste roczniki? Od tego, 
w  jaki sposób zakończą edukację maturzyści 
i ósmoklasiści, zależy, jak będą wyglądały pierw-
sze roczniki szkół średnich i studiów wyższych. 
Zatem w tej kwestii rząd nie może być niemy. 
Musi podjąć decyzję i powiedzieć: rezygnujemy 
z egzaminów dla ósmoklasistów, nabór do szkół 
ponadpodstawowych odbędzie się na podstawie 
konkursu świadectw. Czy rząd to mówi? Nie.

Czy rząd mówi: słuchajcie, nie ma matury 
międzynarodowej, może spróbujmy, w porozu-
mieniu z rektorami wyższych uczelni, ocenić ma-
turzystów na podstawie innej niż sama matura, 
bo w jakiś sposób będą musieli rozpocząć studia 
od października, listopada czy grudnia przyszłe-
go roku? Nie.

I nasza uchwała zmierza tylko do jednego: do 
przyspieszenia prac rządu nad tymi problemami 
i uspokojenia młodych ludzi, ich rodziców, samo-
rządowców, rektorów, nauczycieli i wykładow-
ców. Do niczego innego, Panie Senatorze. Decyzja 
w tej sprawie należy do rządu i obowiązkiem rzą-
du jest ją podjąć jak najszybciej.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Skurkiewicz.

SenatOR 
woJciech skurkiewicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo!
Droga Pani Senator, być może to było przeję-

zyczenie z pani strony, że egzamin ma wpływ na 
to, czy ktoś będzie promowany do następnej kla-
sy. Nie, egzamin nie ma wpływu na to, czy ktoś 
będzie promowany do następnej klasy. Ani eg-
zamin ósmoklasisty nie ma na to wpływu, ani 

tym bardziej egzamin maturalny nie ma na to 
wpływu. Ja rozumiem, że to było z pani strony 
takie przejęzyczenie, które wypowiedziała pani 
dosłownie przed chwilą.

Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną, bardzo 
ważną kwestię. Autorzy tego wystąpienia adre-
sują je do rządu. Pani jest doświadczonym polity-
kiem i wie, że w tej sprawie nie rząd, a minister 
edukacji podejmuje decyzję.

(Głos z sali: No ale rząd…)
Ale to nie rząd podejmuje ją w formie uchwały 

Rady Ministrów, tylko minister edukacji decydu-
je o tym, kiedy będzie termin, w jakiej formule 
to wszystko będzie przygotowane. Dzisiaj konia 
z rzędem temu, kto podjąłby decyzję, że np. te eg-
zaminy odbędą się na początku czerwca czy w po-
łowie maja.

Ja też jestem żywo zainteresowany tą sprawą. 
Mam córkę, która kończy w tym roku VIII kla-
sę. Tym bardziej że mieszkam na Mazowszu i, 
niestety, sprawa koronawirusa zazębiła się rów-
nież z mazowieckimi feriami zimowymi, więc 
praktycznie dziecko nie uczęszczało do szkoły od 
początku lutego. Ale pracuje cały czas – niepodbu-
rzane, nie w nerwach, nie z problemami. Pracuje 
cały czas ze swoimi nauczycielami w formie e-
-learningu, w formie lekcji, które są prowadzo-
ne, więc…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
pytanie – minuta.)

Dziś myślę, że to jest przede wszystkim nie-
odpowiedni adresat. Czy państwo rozważaliście 
w ogóle skierowanie tego do ministra edukacji, 
a nie do rządu? I chciałbym panią zapewnić, że 
naprawdę na posiedzeniach rządu ta kwestia jest 
bardzo często poruszana.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Czy było pytanie, Panie Senatorze?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: No, było…)
Pani senator profesor. Proszę.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Panie Senatorze, to prawda, że matu-
ry i egzaminy ósmoklasistów są w rozporzą-
dzeniu ministra edukacji narodowej, a potem  
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w harmonogramach Centralnej Komisji Egza-
minacyjnej, ale – odpowiadając na pana pytanie, 
stwierdzam fakt – minister edukacji narodowej 
jest podwładnym, choć może to złe słowo, premie-
ra rządu, w związku z czym takie decyzje, o tak 
kluczowym charakterze, muszą być podejmowa-
ne w rządzie, jak sądzę, za zgodą premiera. Pan 
jest ministrem – ja nim nie byłam – w związku 
z czym bardziej niż ja zna pan te praktyki. Ja nie 
wyobrażam sobie, żeby problem kilkuset tysięcy 
młodych ludzi nie zaprzątał głowy pana premiera, 
który na co dzień mówi, jak bardzo mu zależy na 
Polakach, obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zarówno ósmoklasiści, jak i maturzyści to oby-
watele naszego kraju. Ci pierwsi jeszcze nie gło-
sują, ale wszystkie pozostałe prawa mają. Zatem 
uważam, że problem ich edukacji, kształcenia 
młodego pokolenia nie może być w zawieszeniu 
– w zawieszeniu, czy odbędą się egzaminy, czy ich 
nie będzie; czy konkurs świadectw będzie doty-
czył naboru na studia i do szkół wyższego stopnia, 
czy nie będzie.

Ja przeczytam panu senatorowi tylko fragment 
kończący tę uchwałę: „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej wzywa rząd do niezwłocznego podjęcia 
i natychmiastowego ogłoszenia decyzji o odstą-
pieniu od egzaminów lub o przeprowadzeniu eg-
zaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych 
wraz z podaniem ich terminów, sposobu przepro-
wadzania, a także zasad rekrutacji do szkół po-
nadpodstawowych i wyższych”.

Termin jest potrzebny w tym momencie, kie-
dy ogłosimy, czy te egzaminy się odbędą. A tego 
terminu nie należy rozumieć jako daty – np. 
21 października czy 15 września. Chodzi o za-
pis, w którym powiemy: 30 dni albo 15, albo 28, 
albo 70 dni po odstąpieniu od stanu klęski. Pan 
minister doskonale rozumie, o  czym mówię. 
I uważam, że ta uchwała przyspieszy pracę rzą-
du i podjęcie przez rząd decyzji tak ważnej dla 
ogromnej grupy młodych ludzi, ich nauczycieli, 
ich rodziców i samorządów.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof Mróz.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ja teraz…)
Do kolejki, Panie Senatorze. To są pytania.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: …ad vocem…)

No ale to nie jest… To jest etap zadawania 
pytań, będzie pan mógł zabrać głos w dyskusji. 
Oczywiście, że zapiszemy pana senatora.

Teraz zadaje pytanie, trwające nie dłużej niż 
minutę, pan senator Krzysztof Mróz.

SenatOR 
krzyszToF mróz 

Ja mam takie pytanie do wnioskodawcy tej 
uchwały. Czy nie lepiej, nie sensowniej – aby-
ście państwo uzyskali odpowiedzi na te pyta-
nia – byłoby po prostu zaprosić pana ministra 
Piontkowskiego na posiedzenie komisji? Ja my-
ślę, że pan minister Piontkowski na bardzo 
wiele tych pytań, które pani dzisiaj tutaj pod-
nosi, po prostu, tak najzwyczajniej w świecie by 
odpowiedział.

Czy pan minister Piontkowski był zaproszo-
ny na posiedzenie komisji? W moim przekona-
niu robienie uchwały Senatu po to, żeby uzyskać 
odpowiedzi… No, to jest jakieś nieporozumienie. 
Nie temu służą uchwały Senatu. Mamy jakieś py-
tania, mamy jakieś wątpliwości, wtedy po prostu 
zaprasza się pana ministra, który za tę dział-
kę odpowiada. Myślę, że pan minister w miarę 
możliwości pewnie udzieliłby tutaj senatorom 
odpowiedzi.

W związku z tym moje pytanie brzmi: czy 
państwo jako wnioskodawcy, przygotowując tę 
uchwałę, zaprosiliście na posiedzenie komisji 
pana ministra? No, to, jak mi się wydaję, byłoby 
jak najbardziej sensowne rozwiązanie. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pani senator.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Panie Senatorze, gdyby pan minister Piont-
kowski podczas konferencji prasowej 10 kwiet-
nia, na której ogłosił przesunięcie egzaminów na 
bliżej nieokreślony czas… gdyby pan minister od-
powiedział na pytania, nie byłoby potrzeby pro-
jektu uchwały.
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Problem polega na tym, że już 12 marca zawie-
szono działalność szkół i placówek oświatowych. 
12 marca. Pan minister 10 kwietnia nie odnosi 
się do żywotnych problemów tego środowiska, 
o którym mówimy, tylko ogłasza przesunięcie 
na nieokreślony czas, bez podania konkretów, 
czegokolwiek. Przypomnę: na 11 dni przed ter-
minem egzaminu ósmoklasisty wyznaczonym 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, na 
niewiele więcej dni przed pierwszymi matura-
mi, które powinny się zacząć 4 maja. Gdyby pan 
minister Piontkowski zechciał odpowiedzieć na 
pytania 10 kwietnia, nie byłoby dzisiejszego pro-
jektu uchwały. Ponieważ nie odpowiedział i nie 
uspokoił, a dolał oliwy do ognia, w sensie niepo-
kojów społecznych…

(Głos z sali: To nie byłoby?)
To projektu uchwały by nie było.
Nie, nie był zaproszony, ponieważ projekt 

uchwały był projektowany w trybie pilnym. Pan 
marszałek przychylił się do tego sposobu proce-
dowania, a ten sposób procedowania wynika z po-
trzeb społecznych, a nie z fanaberii niektórych 
senatorów.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pytanie zdalnie zadaje pan senator Aleksander 
Szwed.

SenatOR 
aLeksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
No, ja chciałbym przede wszystkim podkre-

ślić, że zgadzam się z przedmówcami, którzy za-
dawali tu pytania…

Halo, halo, słychać mnie?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak.)
(Głos z sali: Bardzo dobrze.)
Chciałbym zapytać dokładnie o to samo, o co 

pytał pan senator Mróz. Akurat przyglądałem się 
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i chciałbym 
zapytać, Pani Senator, dlaczego na to posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej nie zostali zapro-
szeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, żeby mogli się wypowiedzieć też w tej 
sprawie, w sprawie tej decyzji. O to chciałbym za-
pytać. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że odpowiedź została już udzie-

lona poprzednio. Chyba że pani senator chce 
uzupełnić…

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Proszę państwa, jestem przedstawicielem 
wnioskodawców. Przewodniczącym Komisji 
Ustawodawczej jest pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski.

Przypomniałam także, że szybki tryb proce-
dowania tej uchwały wynika nie z wyjątkowego 
pośpiechu powodowanego nie wiadomo czym, 
tylko z naprawdę poważnej sytuacji w edukacji. 
I w związku z tym, jak sądzę, marszałek Senatu, 
pan prof. Tomasz Grodzki, przychylił się do szyb-
kiego trybu procedowania tej uchwały.

A  co do sposobu zapraszania gości, to nie 
wiem, czy jest taki zwyczaj. Jestem w Senacie 
pierwszą kadencję. Czy jest obowiązek zaprasza-
nia ministra edukacji? Myślę, że pan przewodni-
czący Krzysztof Kwiatkowski odpowie państwu 
na to pytanie lepiej niż ja.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pan senator Kwiatkowski.

SenatOR 
krzyszToF kwiaTkowski 

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, 
w przypadku uchwał okolicznościowych my 
często występujemy o stanowisko do poszcze-
gólnych resortów. W tym wypadku stanowisko 
pana ministra zostało przedstawione na kon-
ferencji prasowej. Powiedział on, że uczniowie 
zostaną poinformowani o decyzji z 3-tygodnio-
wym wyprzedzeniem. Tak więc to stanowisko 
znamy.

A procedura oczywiście była szybka w związ-
ku ze skróceniem terminów. Dziękuję bardzo.
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Gawłowski – 1 minuta.

SenatOR 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trochę jestem zaskoczony głosami senato-

rów klubu parlamentarnego PiS atakujących tę 
uchwałę. Bo rzeczywiście, zgadzam się z jednym 
z senatorów, który powiedział: konia z rzędem 
temu, kto przewidzi, kiedy to się skończy. Ale 
tak łatwo wam było – i ciągle jest – spierać się 
o dużo trudniejszą, ważniejszą decyzję dotyczą-
cą wyborów. Chcecie miliony Polaków wysłać do 
głosowania i nie boicie się ich narażać, a tak trud-
no jest ministrowi edukacji i, Panie Ministrze, 
rządowi – bo nawet rozporządzenie ministra 
wymaga konsultacji międzyresortowych – odpo-
wiedzieć na proste pytanie. Mówię to jako ktoś, 
kto… Chyba że teraz zmieniliście zasady. W PiS 
wszystko zmieniacie, więc może zmieniliście. Ale 
rozporządzenie ministra też wymaga konsultacji 
międzyresortowych, a więc rządowych. Projekt 
rozporządzenia takim konsultacjom podlega. 
Tak więc uchwała jest właściwie zaadresowana. 
Właściwie, czyli do rządu.

Może pan kiwać głową, bez znaczenia.
I tak trudno jest wam odpowiedzieć na pyta-

nie, kiedy egzaminy będą przeprowadzane i ja-
kie. Powiedzcie, że np. ósmoklasistów zwolnicie. 
Bo już zlikwidowaliście gimnazja, a te egzami-
ny zostały wprowadzone przy okazji gimnazjów, 
wcześniej ich nie było w przypadku ósmoklasi-
stów. Możecie coś takiego zrobić. Już różne cuda 
zrobiliście, więc coś takiego też możecie zrobić. 
Możecie również zrobić inne…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
proszę o przejście do pytania i ewentualnie zapi-
sanie się do dyskusji.)

Już, tylko dopytam.
Do pani senator Kochan: czy szkoły śred-

nie, które będą organizować nabór, czy uczelnie 
wyższe, które będą organizować nabór, powinny 
wiedzieć, kiedy i na jakich zasadach ten nabór 
się będzie odbywać? Czy to będzie się odbywać 
po maturze, czy tego egzaminu maturalnego nie 

będzie, na jakich zasadach… Czy będzie się to od-
bywać na podstawie konkursu świadectw, czy 
jednak egzaminów? Czy ci, którzy będą organi-
zować nabory, powinni wiedzieć odpowiednio 
wcześniej, na jakich zasadach ten nabór ma się 
odbyć?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuje bardzo.
Pytanie zadaje pan senator…
Nie, najpierw odpowiedź, przepraszam.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Tak, Panie Senatorze, powinni wiedzieć. Nie 
tylko wykładowcy i szkoły powinni być przygo-
towani do tego rodzaju działalności, ale przede 
wszystkim uczniowie, którzy będą kontynuować 
naukę na wyższym stopniu edukacji. Tak, powin-
ni wiedzieć.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Muszę powiedzieć, że temat rzeczywiście chy-

ba wzbudza zainteresowanie, bo, jak tu obserwo-
wałem, pan senator Skurkiewicz kiwał głową 
negująco, a pan senator Rusiecki kiwał głową po-
takująco. Czyli…

(Głos z  sali: Bardziej z  politowaniem…) 
(Wesołość na sali)

A, no dobrze.
(Głos z sali: Tu nie chodzi o wywołanie chaosu, 

ale o jasną odpowiedź…)
Dziękuje bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

SenatOR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, mam przed sobą treść rozporzą-

dzenia, o którym pani już wspomniała, i tu jest 
wszystko napisane.
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Dodawany §11i ust. 3: wszelkie czynności 
dotyczące organizacji i przeprowadzenia egza-
minów, o których mowa wyżej, dokonane przed 
ogłoszeniem komunikatu, pozostają w mocy. To 
rozporządzenie nie zmienia trybu, ono tylko 
zmienia termin, a termin jest jednym z elemen-
tów trybu, procedury, sposobu przeprowadza-
nia czegoś.

Pytanie jest takie: o co właściwie państwo 
pytacie? Co chcecie od rządu uzyskać? Bo sko-
ro pewna decyzja jest uzależniona od warunku, 
jego spełnienia lub niespełnienia, to ten waru-
nek musi się albo spełnić, albo nie spełnić. Rząd 
wyraźnie powiedział w ust. 2 tegoż paragrafu: 
komunikat – a chodzi o komunikat o terminach 
wszystkich egzaminów, tj. ośmioklasisty, matu-
ralnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawo-
dzie, który, nawiasem mówiąc, jest najbardziej 
skomplikowany ze wszystkich… Jest tam napisa-
ne: komunikat jest ogłaszany nie później niż na 
21 dni przed terminem danego egzaminu. A więc 
będzie odpowiedni komunikat, będzie 21 dni 
przed terminem egzaminu. O co więc państwo 
pytacie? Czy naprawdę chcecie uzyskać odpo-
wiedź? Żeby uzyskać odpowiedź na tak proste 
pytanie, wystarczyło zaprosić przedstawiciela 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Co prawda 
nie mamy w Senacie w porządkach obrad punk-
tów „Pytania bieżące i informacja bieżąca” czy 
„Pytania w  sprawach bieżących”, ale myślę, 
że pan marszałek chętnie by się przychylił do 
czegoś takiego. Zresztą wczoraj przedstawiciel 
Ministerstwa Edukacji Narodowej był tutaj obec-
ny, można go było zapytać – siedział kamycz-
kiem przez te ileś godzin, gdy rozpatrywaliśmy 
poszczególne punkty programu, dotyczące wła-
śnie walki z wirusem. Pytanie jest takie: dla-
czego wtedy go nie zapytaliście i wzywacie go 
specjalnie, żeby się opowiedział? A może tak 
naprawdę w tej uchwale chodzi o to, żeby przy-
łożyć rządowi, jak to zwykle bywa? Ja zacytuję 
dwa sformułowania. „Dopiero na krótko przed 
wyznaczonym terminem minister edukacji na-
rodowej ogłosił przesunięcie tych egzaminów 
na bliżej nieokreśloną przyszłość. To informa-
cja stanowczo niewystarczająca”. Ale infor-
macja wystarczająca jest w  rozporządzeniu. 
„Informacje o kolejnym wydłużeniu zamknięcia 
szkół, składane przez ministra edukacji narodo-
wej co dwa tygodnie, wprowadziły chaos”. No to 
proszę mi powiedzieć: jak pani by przekazywa-
ła tę informację, żeby nie było chaosu, skoro coś 

jest uwarunkowane czynnikami niezależnymi 
nawet od działań ludzkich?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jako uzupełnienie dodam, że pan minister 

Kopeć jest szczecinianinem – choć co prawda 
urodzonym w Wielkopolsce – i muszę panu po-
wiedzieć, że rozmawiałem z nim na temat tej 
uchwały, ale ponieważ była to rozmowa w cztery 
oczy, jak z kolegą radnym, z którym parę dobrych 
lat zasiadaliśmy w ławach rady miasta, to zacho-
wam tę rozmowę dla siebie. Niemniej jednak taka 
rozmowa się odbyła.

Pan senator Jan Maria Jackowski.
(Senator Magdalena Kochan: Jeśli pan mar-

szałek pozwoli… Odpowiem…)
A, jeszcze, przepraszam…

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Jak? Wie pan, wprowadzeniem stanu klęski 
żywiołowej, który rozwiązywałby wiele proble-
mów, w tym także ten. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatOR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja mam takie pytanie: a co by 

było w sytuacji, gdyby minister edukacji podał 
datę, np. 26 maja – tak załóżmy, strzelam w tej 
chwili – tj. że wtedy będą matury, okoliczności 
egzaminu też byłyby podane w stosownym ter-
minie, młodzież by się przygotowywała do tego, 
ale sytuacja obiektywnie niestety pokazałaby, że 
nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu? 
Czy wtedy byłaby uchwała potępiająca ministra 
za to, że wskazał termin, w którym okazało się to 
niemożliwe do przeprowadzenia? Ja sądzę, że to 
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jest klucz do tej naszej dyskusji i odpowiedź na 
pytanie. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Zanim pani senator odpowie, przypomnę, że 

to nie ma być uchwała potępiająca. W parlamen-
taryzmie anglosaskim na coś takiego jest okre-
ślenie call for action – wezwanie do działania, 
i tak właśnie proszę odczytywać tę projektowa-
ną uchwałę.

Pani Senator?

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Dziękuję bardzo.
Właśnie o to chodzi, żeby rząd zajął się spra-

wą, widział wagę tej sytuacji i wprowadził w obieg 
publiczny informację o zasadzie, jaką będzie się 
kierował. Będą egzaminy czy ich nie będzie? Jeśli 
będą, to na jakich zasadach? Jeśli ma się odbyć 
rekrutacja do szkół wyższego szczebla, to na ja-
kich zasadach? I czy w związku z tym egzaminy 
się odbędą, czy się nie odbędą? To tylko tyle i aż 
tyle: wezwanie do działania.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Czudowska.

SenatOR 
doroTa czudowsk a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Referując, wspomniała pani o niepokojach 

społecznych w Polsce z tego powodu. Śledzę życie 
publiczne w kraju, i polityczne, i społeczne, i ni-
gdzie nie zauważyłam niepokojów społecznych. 
Proszę o kilka konkretów. Gdzie takie niepokoje 
miały miejsce, jak wyglądały? Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Pani Senator, użyłam tego sformułowania, 
nie mając na myśli protestów ulicznych, których 
skądinąd na skutek wprowadzeniem nowych za-
sad czy zasad walki z wirusem nie można zorga-
nizować, bo te zasady ograniczają nasze prawa 
obywatelskie. Wyobrażam sobie, a przez wiele lat 
byłam nauczycielem, z jakim niepokojem dzie-
ci… przepraszam, młodzież, osoby 15-letnie, 18-, 
19-letnie oczekują na ogłoszenie im tego, co się 
stanie. One samym faktem zdawania egzami-
nów się stresują. To oczywiste. Pamiętamy na-
sze matury, one też nie były bez wpływu na to, 
jak się czuliśmy. I teraz i maturzyści, i ósmokla-
siści oczekują informacji. Oni od 12 marca nie 
mają lekcji.

(Senator Dorota Czudowska: A le były 
przecież…)

Wiedzą , że mają zdawać egzaminy. 
W związku…

(Senator Dorota Czudowska: Ja już to wszyst-
ko wiem. Nie odpowiedziała pani senator na 
pytanie…)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela MorawskaStanecka)

No to, Pani Senator…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska

Stanecka: Pani Senator, proszę pozwolić odpo-
wiedzieć. Proszę bardzo.)

Jeśli pani pozwoli, to dokończę swoją wypo-
wiedź. Ja nie umiem inaczej niż w sposób zgodny 
z tym, co myślę, odpowiedzieć na pani pytanie.

To nie są kwestie protestów ulicznych, to są 
niepokoje, które mieszkają w pojedynczych do-
mach, gdzie niepokoją się rodzice, zresztą i tak 
zaabsorbowani dzisiaj tym, czy utrzymają miej-
sca pracy, czy będzie jak utrzymać rodzinę, czy 
ich firmy przetrwają. Na to wszystko patrzą dzie-
ci i martwią się o to, czy będą zdawać egzaminy, 
czy nie będą.

Jak wygląda edukacja zdalna, pani senator na 
pewno doskonale wie. Są dzieci, które świetnie so-
bie z nią radzą, i są rodzice, którzy pomagają tym 
dzieciom, które sobie świetnie radzą, a są miej-
sca, są rodziny, w których rodzic nie jest w stanie 
sprostać wymogom korepetycji czy korepetyto-
ra i pomagać swojemu dziecku w nauce albo jest 
trójka, czwórka dzieci, a 1 komputer. W związku 
z tym nie można powiedzieć, że e-edukacja jest 
w stanie zastąpić edukację prawdziwą.
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Od 12 marca dzieci nie mają zajęć, młodzież 
nie chodzi do szkoły. Ci młodzi ludzie wiedzą, że 
mają zdawać egzaminy. I minister edukacji mówi 
im: przesuwam. Ale czy wiem, jak zostanę przyję-
ty do szkoły wyższego szczebla? Jak dostanę się na 
studia? Czy o tym wiemy? Czy pani senator o tym 
wie? Moim zdaniem są to niepokoje społeczne, bo 
dotyczą one wielkiej grupy osób. To jest rzesza co 
najmniej kilkuset tysięcy młodych osób, nie licząc 
ich rodziców. Tak więc przez niepokoje społeczne 
nie rozumiem tylko zamieszek ulicznych.

(Senator Dorota Czudowska: Pani Senator, 
proszę nie mówić w tej Izbie rzeczy oczywistych, 
o których wszyscy wiemy i z których zdajemy so-
bie sprawę…)

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Pani Senator, czy pani dopytuje?
(Senator Dorota Czudowska: …i używać słów 

właściwych do sytuacji i o właściwym znaczeniu.)
Pani senator Bogumiła Orzechowska. Proszę 

bardzo.

SenatOR 
BoGumiła orzechowsk a 

Pani Senator, chciałabym spytać, czy przed-
miotem dyskusji na posiedzeniu komisji było 
porównywanie obecnej sytuacji związanej z ko-
ronawirusem i dotyczącej egzaminów z ubiegło-
roczną próbą zablokowania egzaminów w sytuacji 
strajków nauczycieli? Czy była taka dyskusja? 
(Oklaski)

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Nie, nie pamiętam takiej debaty.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kazimierz Wiatr.

SenatOR 
k azimierz wiaTr 

Witam państwa serdecznie.
Otóż ja powtarzam pytanie, na które nie było 

wystarczającej odpowiedzi: dlaczego pomimo try-
bu szybkiego nie zapytano ministra o opinię w tej 
sprawie, o zdanie i dlaczego nie zaproszono mini-
stra na posiedzenie komisji? Z dotychczasowych 
informacji wynika, że ani w jednej, ani w dru-
giej sprawie nie podjęto takiej próby. Wydaje się, 
że przyzwoitość wymaga tego, żeby jednak zapy-
tać drugą stronę o zdanie. Ta uchwała ma jednak 
pewne pejoratywne wydźwięki, zamiast wyraża-
nia niepokoju jest tu wzywanie. No, ja bym jednak 
prosił o odpowiedź na te 2 pytania: dlaczego nie 
podjęto próby zaproszenia i dlaczego nie popro-
szono o opinię. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Pani Senator.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Padały już odpowiedzi na podobne pyta-
nia, nie umiem dodać do nich żadnych nowych 
argumentów.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
P r o s z ę ,  p a n i  s e n a t o r  A g n i e s z k a 

Kołacz-Leszczyńska.

SenatOR 
aGnieszk a kołacz-Leszczyńsk a 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam pytanie do pani senator sprawozdawcy.
Pani Senator, proszę mi powiedzieć, czy praw-

dą jest, że powodem i tym, co sprowokowało na-
pisanie tego apelu, było to, że dzieci i młodzież, 
ich rodzice, kadra nauczycielska, samorządowcy, 
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apelowali do nas, wręcz zarzucili nas prośbami 
o to, byśmy interweniowali w ich sprawie, zanie-
pokojeni właściwie brakiem decyzji i codwutygo-
dniową informacją, która nic nie wnosi do ich 
życia, do ich codzienności, do ich przygotowania 
do egzaminów. Czy prawdą jest, że właśnie to się 
stało i to było powodem, a nie polityczna decyzja 
o tym, że siadamy i piszemy do pana ministra 
czy do rządu?

I drugie pytanie. Czy prawdą jest również, że 
w tych swoich apelach młodzi ludzie, szczególnie 
młodzi ludzie pisali do nas, że zwracają się do nas, 
do senatorów, ponieważ niestety na swoje apele, 
na swoje wnioski, na swoje zapytania nie otrzy-
mali informacji od pana ministra, ani pisemnie, 
ani w komunikatach przekazywanych od pana 
ministra, stąd taką formułę przyjęli i stąd ten 
apel i taka petycja?

Czy to jest prawdą? Proszę o odpowiedzi na te 
2 pytania. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Bardzo dziękuję.
Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że 

nie widzę niczego zdrożnego w uprawianiu polity-
ki w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie 
jak nie widzę niczego zdrożnego w uprawianiu po-
lityki w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. To jest 
miejsce, gdzie polityką się zajmujemy i ją upra-
wiamy. Jeśli państwo myślicie o politykierstwie, 
to zgoda, także go nie lubię. Ale politycznym dzia-
łaniem jest podjęcie uchwały wzywającej rząd do 
podjęcia szybkiego działania w celu rozwiązania 
nabrzmiałych problemów społecznych.

Co do drugiego pytania pani senator, to tak, 
rzeczywiście, przypomnę państwu także akcję 
młodych maturzystów, którzy się o swoje prawa 
upominają na forach społecznościowych, także 
w listach kierowanych do nas i także w listach 
kierowanych do pana ministra edukacji naro-
dowej, na które od nas otrzymują odpowiedzi 
i uspokajanie młodych głów, a od pana ministra 
odpowiedzi się nie doczekali. Stąd także projekt 
tej uchwały.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciech Konieczny.

SenatOR 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Mam pytanie do pani senator sprawozdawcy: 

czy może wiemy, w ilu ościennych krajach czy 
w innych krajach europejskich zapadła już decy-
zja o tym, czy odbędą się egzaminy, czy się nie 
odbędą? Chodzi mi o to, że inne kraje są w po-
dobnej sytuacji i z doniesień medialnych wiem, 
że w szeregu krajów te decyzje już zapadły i dane 
epidemiologiczne, które mamy, są wystarczające 
do tego, aby to ocenić. Czy może pani senator ma 
taką informację?

I krótki komentarz. Myślę, że pan minister 
edukacji mógłby wyznaczyć termin egzaminów 
np. na 1 czerwca i na 3 tygodnie przed egzami-
nami potwierdzić go lub nie w swoim rozpo-
rządzeniu. Po prostu wyznaczyć jakąś datę, na 
którą i szkoły, i uczniowie by się przygotowywali 
i o której wiedzieliby, że to jest mniej więcej wte-
dy. Jeżeli 3 tygodnie przed egzaminem okazałoby 
się, że jest niemożliwy… Skoro już nie chce jedno-
znacznie się wypowiedzieć… Bo, tak jak mówię, 
w wielu krajach te decyzje już zapadły.

No i jeszcze co do tego argumentu, że nie było 
pana ministra na posiedzeniu komisji… No, pan 
minister też podejmuje decyzje, nie pytając komi-
sji, nie konsultując, nie informując właściwie ani 
senatorów, ani też zapewne posłów…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska
Stanecka: Panie Senatorze, pytanie…)

To już dziękuję…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska

Stanecka: …jeszcze jakieś?)
Nie, nie. Dziękuję bardzo. To tylko taki mój 

komentarz.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Bardzo proszę, Pani Senator.
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SenatOR 
maGdaLena kochan 

Ja mówiłam w  swojej wypowiedzi, Panie 
Senatorze, że matura międzynarodowa została 
już odwołana, wiemy, że nie będzie jej w 2020 r. 
Wiem na pewno, że od egzaminu maturalnego od-
stąpiła Republika Czeska.

Co do tego, czy pan minister podejmuje bez 
zdania komisji swoje działania, nie mam żadnej 
innej odpowiedzi oprócz tej, że w Polsce obowią-
zuje trójpodział władzy i że władza ustawodaw-
cza patrzy na ręce władzy wykonawczej, a oprócz 
tego jest władza sądownicza, która jest od tych 2 
niezależna.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Lista pytań została…
(Senator Małgorzata Kopiczko: Jeszcze ja…)
A, jeszcze pani senator…
(Głos z sali: I pan senator.)
Zgłoszenie do dyskusji, Panie Senatorze, czy 

do zadania pytania?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pytanie…)
Pan senator Skurkiewicz…
Ale kto był pierwszy?
(Głos z sali: Pani senator.)
Pani senator Małgorzata Kopiczko. Proszę 

bardzo.

SenatOR 
małGorzaTa koPiczko 

Chciałabym zapytać panią senator wniosko-
dawcę – już wypowiadałam się na posiedzeniu 
komisji – czy pani słuchała dokładnie wypo-
wiedzi pana ministra podczas konferencji. Pan 
minister wyraźnie powiedział, że przesuwa ter-
min i że wszyscy uczniowie oraz maturzyści 
dowiedzą się na 3 tygodnie przed planowanym 
nowym terminem… Ja naprawdę jestem zdzwio-
na… Wywodzę się ze środowiska nauczycielskie-
go, jestem wiceprzewodniczącą komisji nauki i ja 
nie dostaję żadnych pytań w tej sprawie, nikt nie 
jest zaniepokojony. Środowisko jest spokojne, za-
równo środowisko nauczycielskie, jak również 
rodzice dziękują rządowi za to, że zapewniamy 

bezpieczeństwo, dbamy zdrowie, bo to jest 
najważniejsze.

Dzisiaj, w tym czasie na wiele pytań jeszcze 
nie znamy odpowiedzi i czekamy, jaka będzie sy-
tuacja w kraju. Codziennie są informacje płynące 
od ministra zdrowia o tym, jak to się wszystko 
rozwija. Tak że sytuacja jest specyficzna. Ja na-
prawdę bardzo się państwu dziwię i dziwię się 
pani senator, że pani tutaj edukacją chce upra-
wiać politykę. Chciałabym, żeby pani odpowie-
działa, czy pani dokładnie słyszała tę wypowiedź 
ministra. Jestem naprawdę zdziwiona tą dyskusją 
od wczoraj na ten temat. Pan minister na pew-
no przygotowuje stosowne rozporządzenia w tej 
sprawie i wszyscy w odpowiednim czasie o termi-
nach się dowiedzą – zarówno uczniowie, którzy są 
bardzo ważni, rodzice, jak również nauczyciele. 
Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Pytanie…)
Ja zadałam pytanie.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Pani senator.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Tak, słyszałam wypowiedź pana ministra.
A co do zdziwienia pani senator, to rozumiem, 

że jest pani zdziwiona.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciech Skurkiewicz. Proszę 

bardzo.

SenatOR 
woJciech skurkiewicz 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Przewodnicząca, jedyna rzecz z pani 

wypowiedzi, z którą się zgadzam, to ta, że to jest 
polityczne działanie. Rzeczywiście tak, to jest po-
lityczne działanie. Państwu nie chodzi o to, żeby 
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coś konstruktywnego zaproponować, tylko po 
prostu gonić króliczka tak, aby go nie złapać…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska
Stanecka: Panie Senatorze, czy to już jest głos 
w dyskusji, czy pytanie pan chce zadać?)

Jeśli pani pozwoli, Pani Marszałek, ja będę 
konstruował swoje pytanie…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska
Stanecka: Dlatego pytam. Jeszcze 1 pytanie, bo 
pan się też zgłaszał do dyskusji: w dyskusji rów-
nież pan chce wziąć udział?)

Pani Marszałek, na razie jesteśmy na etapie 
pytań. Jeśli pani pozwoli, dokończę swoją myśl.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska
Stanecka: Okej. To bardzo proszę zadać pytanie.)

Pani Senator, dzisiaj żaden odpowiedzialny 
rząd – nie tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
bo pewnie i każdy inny – nie podjąłby decyzji 
wprost, bo nie wiemy, co będzie za chwilę, za ty-
dzień, za 2 tygodnie, za miesiąc. Nie wiemy, jaki 
będzie rozwój epidemii.

Ja jeszcze raz powtórzę, zadam pytanie, któ-
re wielokrotnie padało tutaj: dlaczego nie miał 
możliwości zabrania głosu na posiedzeniu komi-
sji minister edukacji narodowej? To on jest wła-
ściwy do tego, aby w tej sprawie się wypowiedzieć 
i udzielić państwu kompetentnych odpowiedzi. 
Ale państwu nie zależy na tym, żeby poznać zda-
nie ministra edukacji narodowej – państwu za-
leży na tym, żeby tworzyć kolejny ferment, żeby 
podburzać społeczeństwo i żeby nie podejmować 
działań, które będą sprzyjały temu, by ta sytu-
acja była jak najmniej dolegliwa, również dla tych 
młodych ludzi.

Pani Marszałek, a co do różnych wypowiedzi, 
mówiąc najdelikatniej, macherów od zielonej wy-
spy, to już nie będę się wypowiadał, bo to nie czas 
i nie miejsce, nie forum ku temu.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że zgłoszenie do dyskusji jest 

aktualne.
Proszę bardzo.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Panie Senatorze, rząd, pan minister Szumow-
ski, minister zdrowia, pan premier Mateusz  

Morawiecki, przedstawiciele państwa partii i par-
tii, z którymi tworzycie koalicję, nie mają żad-
nych kłopotów z podjęciem decyzji, czy wybory 
prezydenckie powinny, czy nie powinny się od-
bywać, ale mają ogromny kłopot z ogłoszeniem 
decyzji, czy egzaminy ósmoklasistów i egzami-
ny maturalne powinny się odbyć. Z zestawie-
nia tych 2 faktów mnie, senatorce opozycyjnej, 
wychodzi 1 wniosek: w jednej sprawie rząd ma 
zdanie, w drugiej sprawie zdania nie ma. Projekt 
tej uchwały jest próbą uzyskania odpowiedzi na 
pytania nurtujące najbardziej nie pojedynczych 
senatorów, ale, jeszcze raz powtórzę, ósmoklasi-
stów i maturzystów, ich rodziców, ich nauczycieli 
i samorządowców. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatOR 
woJciech skurkiewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, jedna podstawowa rzecz. O ter-

minie wyborów nie decyduje premier i te osoby, 
które pani wymieniała, tylko marszałek Sejmu – 
i to pani powinna wiedzieć. Z całym szacunkiem, 
ale to nie rząd decyduje o tym, kiedy będą wybo-
ry. O tym terminie informuje marszałek Sejmu.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński…
(Senator Magdalena Kochan: Jeszcze…)
Jeszcze coś?
(Senator Magdalena Kochan: Jedno zdanie.)
Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Wie pan, zdaje się, że marszałek Sejmu to 
od niedawna decyduje o  terminie wyborów 
prezydenckich…
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(Poruszenie na sali)
To świetnie może przesuwać…
(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska

Stanecka: Proszę o spokój. Proszę państwa, pro-
szę o spokój na sali.)

(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska

Stanecka: Proszę bardzo, Pani Senator.)
Zbieram myśli, Pani Marszałek, po to, żeby 

spróbować w  sposób parlamentarny odpo-
wiedzieć na coś, co właściwie odpowiedzi nie 
wymaga… Chyba jednak poprzestanę na tym 
stwierdzeniu. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatOR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Senator!
O terminie wyborów, o zakresie możliwych 

terminów decyduje konstytucja, nie marsza-
łek Sejmu. Marszałek Sejmu jest w tej sprawie 
związany zapisami konstytucji, a także kodeksu 
wyborczego.

Zaś co do meritum, to ponawiam pytanie, na 
które nie uzyskałem odpowiedzi faktycznej. Jeśli 
pani nie chce odpowiedzieć, to proszę powie-
dzieć po prostu, że pani nie chce albo nie potra-
fi. Wczoraj w trakcie pracy nad innym punktem 
porządku obrad Senatu, ale związanym z wiru-
sem, był obecny tutaj na sali upełnomocniony 
przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Dlaczego nikt z państwa podpisanych pod projek-
tem tej uchwały nie zapytał go o to? Wymagacie, 
żebyśmy wszyscy jako Izba zwrócili się z tym 
pytaniem do tegoż ministerstwa. Czy to nie jest 
prostsza droga? Po co mnożycie byty?

Dlaczego przedstawiciel ministra wczoraj nie 
mógł się na ten temat wypowiedzieć? Bo żadne 
z was nie zadało tego pytania.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Krótko odpowiem. O ile dobrze pamiętam albo 
o ile chcę wierzyć, to Regulamin Senatu obowią-
zuje mnie i pana senatora w jednakowym stopniu. 
Wczorajsza obecność pana ministra czy wicemi-
nistra edukacji narodowej spowodowana była jego 
uprawomocnieniem do odpowiadania na pytania 
związane z koronawirusem. Wczoraj…

(Senator Jerzy Czerwiński: A z czym to jest 
związane?)

(Wicemarszałek Gabriela MorawskaStanec
ka: Panie Senatorze, bardzo proszę o spokój.)

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska

Stanecka: Bardzo proszę.)
(Rozmowy na sali)
Wczoraj…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska

Stanecka: Proszę o spokój.)
Wczoraj przed rozpoczęciem debaty na ten 

temat w Senacie zostało przeprowadzone posie-
dzenie komisji, na którym przyjęliśmy projekt tej 
uchwały. Projekt tej uchwały większość komisji 
senackiej przyjęła. Przed debatą senacką było po-
siedzenie komisji – tylko tyle i aż tyle.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ad vocem, Pani 

Marszałek, jeśli można.)
Bardzo proszę.

SenatOR 
Jerzy czerwiński 

Prosiłbym o wytłumaczenie związku przy-
czynowego, dlaczego jeśli procedujemy projekt ja-
kiejkolwiek uchwały, to nie można zadać pytania 
związanego z tematyką tej uchwały na sali senac-
kiej. Pani potrafi to wytłumaczyć w jakiś sposób?

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Oczywiście, że można, tylko że temat, który 
poruszamy w tym projekcie, jest tematem mocniej 
podniesionym, zmuszającym rząd do działania. 
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Bo jeśli chodzi o obecne działania, to uznajemy 
rząd za opieszały.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jacek Bogucki. Proszę bardzo.

SenatOR 
Jacek BoGucki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Czy twórcy tej uchwały zdają sobie sprawę 

z tego, że chyba od 4 marca, jeśli dobrze pamię-
tam, mamy bardzo dynamiczną i zmieniającą się 
sytuację? Czy nie braliście państwo pod uwagę 
tego, że odpowiedź na te pytania jest niemożliwa, 
jeśli rzeczywiście chce się przeprowadzić egzami-
ny w tym roku w tym okresie, w którym powinny 
być przeprowadzone, tak aby mogły być podstawą 
do naboru do szkół średnich czy na studia wyż-
sze? Taką decyzję należy podjąć jak najpóźniej, 
wtedy, kiedy sytuacja epidemiologiczna będzie już 
lepiej znana. Czy nie braliście tego pod uwagę? 
Jakaż to krzywda, poza tym, że krzywdą dla ca-
łego społeczeństwa jest pandemia, jest epidemia 
koronawirusa… Jakąż to krzywdę minister wy-
rządził maturzystom i ósmoklasistom, opóźnia-
jąc egzaminy? No co? Na darmo się uczyli? Tak 
pani myśli? Jak miałem 12 lat, to też myślałem, 
że na darmo się uczyłem, bo mnie nie spytano, 
ale maturzyści myślą już raczej troszkę inaczej. 
Przecież ta wiedza, którą zdobyli i zdobywali, 
przyda im się na maturach niezależnie od tego, 
kiedy one się odbędą. Tak mi się wydaje jako na-
uczycielowi. Może pani myśli inaczej. Jakież to 
rozwiązania wprowadziłby stan klęski, które uła-
twiłyby matury i egzaminy maturzystów? Proszę 
mi wskazać jedno. Bo pani powiedziała, że gdy-
by był stan klęski żywiołowej, to nie byłoby pro-
blemu. No to jakież rozwiązanie by wprowadził? 
Czy rzeczywiście należy ogłaszać to szybko, ogła-
szać jak najwcześniej, a potem przesuwać te ter-
miny? Czy to nie spowoduje większego bałaganu 
niż ogłoszenie tego terminu z trzytygodniowym 
wyprzedzeniem, tak jak przedstawiał tu kolega 
senator, zgodnie z rozporządzeniem? Jestem prze-
konany, że minister edukacji ma kilka rozwią-
zań na różne sytuacje pandemiczne, a więc np. 

rozwiązanie w postaci przeprowadzenia tych eg-
zaminów w ostatnim możliwym terminie lub roz-
wiązanie, zgodnie z którym odwołuje egzaminy 
i przeprowadza nabór zgodnie z innym trybem. 
Ale na to jest jeszcze troszkę czasu. Czy nie lepiej 
dać pandemii czas na to, żeby wygasła, żebyśmy 
mogli spokojnie do tego podejść?

Na temat wiązania wyborów i matury wypo-
wiem się w dyskusji.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, bardzo proszę.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

No cóż, nie podzielam pewności i zaufania 
pana senatora co do tego, że minister edukacji na-
rodowej i rząd premiera Morawieckiego mają roz-
wiązania, wiele rozwiązań. Mam wątpliwości co 
do tego, czy mają, bo te, które nam przedstawia-
ją, zdaniem opozycji, w tym moim, są absolutnie 
niewystarczające. Stąd też projekt uchwały, która 
przecież nie stawia pod pręgierzem ani ministra 
edukacji, ani Mateusza Morawieckiego, premiera 
rządu, tylko wzywa do szybszego działania w tej 
kwestii.

Co do sposobu uczenia się młodych ludzi to 
nie mam żadnych wątpliwości, że przygotowu-
ją się zarówno do egzaminów ósmoklasistów, jak 
i maturalnych. To oczywiste. Ale byłoby dobrze, 
gdyby to właśnie rząd ich uspokoił i powiedział… 
Wydaje mi się zupełnie rozsądnym rozwiązaniem 
właśnie takie postawienie sprawy: wyznaczenie 
terminu na 1 sierpnia i ewentualne przesunięcie 
go na 3 tygodnie przed nim. Ale to nie jest moje 
zadanie, to nie jest moje zadanie, żeby podejmo-
wać decyzje i informować o tym społeczeństwo. 
Brak tej decyzji i brak tej informacji stoją u źródeł 
tej uchwały, nic ponad to.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zdzisław Pupa. Bardzo proszę.
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SenatOR 
zdzisław PuPa 

Pani Przewodnicząca, ja mam takie pyta-
nie do szanownej pani, jak również do twórców 
tej uchwały z uwagi na to, że w mojej ocenie ta 
uchwała jest bezprzedmiotowa. Chciałbym zapy-
tać, czy pani podziela mój pogląd.

Mam też takie pytanie: czy państwo wiecie, 
kiedy ustanie pandemia? Jeżeli wiecie, to w takim 
przypadku ta uchwała ma jakiś sens. Ostatnio, 
a właściwie od dłuższego czasu – nie chcę was 
tutaj pouczać – zachowujecie się, Szanowni 
Państwo, irracjonalnie. I dlatego nie uzyskuje-
cie, można powiedzieć, uznania w przestrzeni 
publicznej, co pokazują sondaże. Przecież mini-
ster zdrowia, pan Szumowski, wyraźnie zwraca 
dzisiaj uwagę na fakt, że jest to jakby taniec na 
brzytwie, ta sytuacja, którą mamy w tej chwili 
w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o korona-
wirusa. Chcecie odsunięcia wyborów prezydenc-
kich z  uwagi na pandemię, nie mając żadnej 
wiedzy ani żadnych podstaw dotyczących sytu-
acji czy rozwoju pandemii.

Dobrze byłoby, żebyście się zdecydowali, bo 
z jednej strony ponaglacie rząd do działań i ogła-
szania terminów egzaminów, a z drugiej strony 
próbujecie przesunąć terminy wyborów prezy-
denckich. Z kolejnej strony podejmujecie dzia-
łania, które są często irracjonalne i sprzeczne, 
można powiedzieć, z racją stanu, z racją intere-
sów polskich obywateli.

Dlatego chciałbym zapytać, czy nie ma pani 
takiego poczucia, że ta uchwała jest bezprzed-
miotowa, bezsensowna i że należałoby się z niej 
wycofać.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Pani Senator, bardzo proszę.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Nie, Panie Senatorze. Nie wiem, kiedy skoń-
czy się pandemia i nie uważam tej uchwały za 
bezprzedmiotową.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Dorota Czudowska. Proszę 

bardzo.

SenatOR 
doroTa czudowsk a 

Dziękuję.
Pani Senator, czy pani naprawdę uważa, że sy-

panie – kolokwialnie powiem – piachu w szpry-
chy przyśpieszy jazdę roweru?

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Nie uważam, żeby ta uchwała była sypaniem 
piachu w szprychy.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Ożóg.

SenatOR 
sTanisław ożóG 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek, wiem, że moje pytanie bę-

dzie swego rodzaju naruszeniem regulaminu, 
i proszę panią o wybaczenie. Nie mam pytania 
do pani senator, dlatego że na merytoryczne py-
tania, których padło tu bardzo wiele, pani nie od-
powiedziała. Ja pani współczuję, że zdecydowała 
się pani być sprawozdawcą prac tej komisji.

Mamy dokonać na czyjś wniosek swego ro-
dzaju osądu działań rządu czy działań właści-
wego ministra. To, co pani powiedziała… Pani 
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powiedziała tylko tyle, i jestem pani wdzięczny, 
że pan minister nie został przez komisję zapro-
szony na posiedzenie komisji.

Pani Marszałek, skoro Senat, Wysoka Izba, ma 
dokonać osądu ministra w formie uchwały, to ja 
mam do pani pytanie. Czy pan minister został 
zaproszony na posiedzenie Senatu? Czy dano mu 
szansę?

I jeszcze jedno. Pani senator raczyła powie-
dzieć, że do Senatu wpłynęło bardzo dużo inter-
wencji od ośmioklasistów, od maturzystów. Pani 
Marszałek, chciałbym się dowiedzieć, jak dużo ich 
było. Jaka to jest skala?

Dziękuję za uwagę i jeszcze raz panią, Pani 
Marszałek, przepraszam za swego rodzaju naru-
szenie regulaminu. Proszę mi to wybaczyć i spró-
bować odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, ja 
nie mówiłam, że do Senatu…)

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Dziękuję bardzo.
Ja tak nie mówiłam i, jeśli dobrze pamiętam, 

to pani senator Kołacz-Leszczyńska także nie mó-
wiła, że one wpłynęły do Senatu. Do naszych biur 
senatorskich – tak. Ja miałam co najmniej 4 takie 
interwencje.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Ja mogę panu senatorowi odpowiedzieć jedy-
nie tyle, że ja korespondencji Senatu nie odbieram. 
Do mnie jako do senatorki również wpływają ta-
kie pytania. Każdy senator dostaje koresponden-
cję, każdy senator sam ją odbiera i ocenia. I tyle. 
Dlatego tutaj…

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatOR 
sTanisław ożóG 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ale czy pani marszałek nie uważa, że ten głów-

ny oskarżany, posądzany, pomawiany powinien 

mieć szansę na wyjaśnienie, odniesienie się tutaj 
do zarzutów przed podjęciem uchwały Wysokiego 
Senatu?

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Panie Senatorze, debata nad uchwałą okolicz-
nościową na pewno nie jest dyskusją z marszał-
kiem czy z wicemarszałkiem Senatu na temat 
procedury, ponieważ ta procedura była, że tak 
powiem, dokonywana w komisji. Ta uchwała była 
już przedmiotem obrad komisji senackiej i komi-
sja w tej kwestii się wypowiedziała.

A jeżeli chodzi o kwestię uchwał okolicznościo-
wych, to przedstawiciele rządu nie są zapraszani 
na posiedzenia Senatu, na których są podejmo-
wane uchwały okolicznościowe.

(Senator Stanisław Ożóg: Ta jest szczególna.)
To jest uchwała okolicznościowa.
(Senator Stanisław Ożóg: Dobrze, zostawmy 

to.)
Pani senator Bogusława Orzechowska. Proszę 

bardzo.

SenatOR 
BoGusława orzechowsk a 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator Sprawozdawco, proszę mi powie-

dzieć, w jaki sposób ta uchwała wzywająca… czy 
dyscyplinująca rząd może mieć wpływ na realny 
termin egzaminów? Bo taki byłby, jak myślę, cel 
tej uchwały. I czy podejmowanie takiej uchwały 
nie będzie wprowadzało dodatkowego niepokoju 
wśród uczniów, którzy i tak są zestresowani tym, 
że muszą się przygotowywać do egzaminów? Tak 
więc interesuje mnie, w jaki sposób ta uchwała 
może wpłynąć na ustalenie realnej i nieprzesu-
walnej daty egzaminu.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Pęk: Pani Marszałek…)
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Pęk: Pani Marszałek, ja bardzo 

przepraszam, czy ja mogę wystąpić z wnioskiem 
formalnym?)

Tak.
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SenatOR 
marek Pęk 

Ja bardzo proszę o przyjęcie wniosku o za-
mknięcie listy pytających i o to, żebyśmy już za-
kończyli tę debatę, której prowadzenie w obliczu… 
(Oklaski)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska
Stanecka: Bardzo dziękuję za ten wniosek.)

…tej sytuacji, z którą się borykamy obecnie 
i w związku z którą zostało specjalnie zwołane to 
posiedzenie Senatu, no, nie jest chyba zbyt odpo-
wiedzialne. A Sejm czeka na przepisy tarczy an-
tykryzysowej. Powinniśmy ten punkt zamknąć, 
przegłosować. Większość wygra, mniejszość 
przegra. A my tak naprawdę… Zakończmy głoso-
wania, te najważniejsze. Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Panie Senatorze, bardzo dziękuję za ten 
wniosek.

Na liście jest jeszcze pan senator Wadim 
Tyszkiewicz. Jeżeli nikt nie wyrazi sprzeciwu…

Czy ktoś z państwa sprzeciwia się zamknięciu 
listy? Jeżeli nikt nie wyrazi sprzeciwu, uznam, że 
wniosek formalny został przyjęty.

Dziękuję bardzo. Uznaję, że wniosek został 
przyjęty. Zamykam listę.

Ostatni senator, który był na liście, pan sena-
tor Wadim Tyszkiewicz. Bardzo proszę.

SenatOR 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Zacznę od tego, że pan Pęk powinien wziąć 

pod uwagę, że najwięcej pytań zadają senatoro-
wie Prawa i Sprawiedliwości, tak więc ten apel 
jest, jak myślę, do nich skierowany.

Teraz jeśli chodzi o pytanie do pani senator 
sprawozdawcy: czy uchwała zmierza do wyzna-
czenia terminu egzaminu, czy raczej zmierza ku 
temu, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje, które 
uspokoiłyby nie tylko środowisko uczniów, lecz 
także środowisko nauczycieli? Ja chciałbym przy-
pomnieć, że szkołami średnimi i podstawowymi 
zarządzają przede wszystkim samorządy, wójto-
wie, burmistrzowie i prezydenci, którzy również 

są w sytuacji dosyć trudnej, dlatego że nie wiedzą, 
jak się mają zachować, jak się przygotować. Chaos 
nie służy nikomu, ani rządowi, ani uczniom, ani 
nauczycielom. Brak decyzji jest chyba najgorszą 
z możliwych decyzji. I brak informacji również 
jest najgorszą informacją dla ludzi, którzy przy-
gotowują się do tych egzaminów. I wydaje mi się, 
że – to powiedział zresztą senator Gawłowski i ja 
się z nim zgadzam – macie państwo jakiś taki 
dziwny dwugłos. To zresztą…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska
Stanecka: Panie Senatorze, pytanie, bardzo 
proszę.)

…przewijało się też w wypowiedzi pana sena-
tora Pupy. Wybory – tak, egzaminy – nie.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska
Stanecka: Panie Senatorze, bardzo bym prosiła 
o zadanie pytania.)

Pytanie jeszcze raz powtórzę, ja już zadałem 
je na początku: czy uchwała zmierza do wyzna-
czenia terminów egzaminów, czy dotyczy podej-
mowania w miarę jasnych i klarownych decyzji, 
adekwatnych do sytuacji? My wszyscy wiemy, że 
nie da się przewidzieć terminu. Ale jeżeli egzami-
ny miałyby się odbyć np. w sierpniu, to chyba też 
nikomu by to nie służyło.

Tak więc pytanie do pani senator sprawoz-
dawcy: czy nasza uchwała dotyczy wyznaczenia 
terminów egzaminów, czy raczej jest wezwaniem 
do podejmowania przez rząd jasnych i klarow-
nych decyzji?

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pani Senator, ja jeszcze przypominam, żeby 

najpierw, jeżeliby pani mogła, udzielić odpowiedzi 
pani senator Orzechowskiej, która jeszcze wcze-
śniej pytała.

SenatOR 
maGdaLena kochan 

Przyznam, że bardzo trudno było mi się do-
szukać w wypowiedzi pani senator pytań, na 
które już nie udzielałam odpowiedzi. W związku 
z tym, jeśli pani marszałek i pani senator pozwo-
lą, powiem, że ja wielokrotnie odpowiadałam na 
pytania formułowane w podobny sposób.
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Co do odpowiedzi na pytanie pana senato-
ra Tyszkiewicza: tak, rzeczywiście ta uchwała 
zmierza do tego, żeby rząd podjął decyzję. Nie 
chodzi o to, żeby zadecydował, że to będzie 21 
czy 18 sierpnia, tylko o to, żeby decyzja w tej 
kwestii, czy egzaminy się odbędą, zapadła, a je-
śli się odbędą, to w jakiej formie. Chodzi o to, 
żeby taka decyzja została ogłoszona. Nie będę 
rządowi podpowiadać rozwiązań, które zresz-
tą zostały przedstawione, zdaje się, z państwa 
strony, tego, że o wiele lepiej jest podjąć decyzję 
i powiedzieć, że 1 czerwca, a 3 tygodnie przed 
tym terminem, mając świadomość stanu pan-
demii, przesuwać o kolejne tygodnie. Czy też 
lepiej ogłosić, że 3 tygodnie przed terminem eg-
zaminów ogłosimy ten termin? W tej kwestii 
samorządy, nauczyciele, rodzice, dzieci winni 
wiedzieć o wszystkim. Wtedy byłby to napraw-
dę spokojniejszy czas.

Proszę państwa, ostatnie zdanie. Absolutna 
zgoda, Panie Senatorze – myślę o panu Wadimie 
Tyszkiewiczu – brak decyzji jest najgorszym 
z możliwych sposobów rządzenia. Decyzja, nawet 
zła, nawet podlegająca krytyce, daje możliwość 
jakiegoś działania tym, którzy tej decyzji muszą 
się podporządkować. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Państwa senatorów znajdujących się 

w sali nr 217 proszę o zgłaszanie chęci zabra-
nia głosu w  dyskusji do senator Agnieszki 
Kołacz-Leszczyńskiej. Panią senator sekretarz 
proszę o przesłanie listy senatorowi Ryszardowi 
Świlskiemu. Państwa senatorów, którzy zdalnie 
biorą udział w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie 
się do dyskusji za pomocą czatu w aplikacji.

Przypominam państwu senatorom o prze-
kazywaniu przemówień oraz wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym senatorom sekretarzom, 
a  w  przypadku senatorów zdalnie biorących 
udział w posiedzeniu proszę o przesyłanie ich 
drogą elektroniczną na adres wskazany w prze-
kazanej państwu instrukcji.

Proszę o zabranie głosu senatora Jana Marię 
Jackowskiego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatOR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Od razu udzielę informacji, że zapisałem się do 

tej debaty na samym początku, gdy rozpoczynali-
śmy pracę nad tym punktem, więc jeszcze przed 
wnioskiem pana senatora Pęka, nie spodziewając 
się, że seria pytań, która się pojawi, będzie tak 
długo trwała, a momentami będzie miała charak-
ter debaty. Ale zmierzam do istoty sprawy.

Wysoka Izbo!
My jesteśmy w takiej sytuacji, że drugi rok 

z rzędu, choć z różnych przyczyn, nie mamy 
normalnego roku szkolnego w polskich szkołach. 
W ubiegłym roku z powodu strajku nauczycieli, 
jak wiemy, w podobnym okresie, też na wiosnę 
i też w okresie poprzedzającym matury, egza-
miny absolwentów szkół średnich, mieliśmy do 
czynienia z nieodbywaniem się zajęć szkolnych. 
W tym roku, jak wszyscy wiemy, mamy epidemię 
koronawirusa. Te sytuacje są oczywiście zupełnie 
inne, tamta miała inny charakter, teraz mamy do 
czynienia z sytuacją nieprzewidywalną, sytuacją, 
która wywołuje ogromy niepokój, nie tylko dzie-
ci i młodzieży, młodych osób uczęszczających do 
szkół, ale również ich rodziców. Jest to związane 
chociażby z koniecznością, zwłaszcza w odnie-
sieniu do młodszych dzieci, zapewnienia dzie-
ciom opieki w okresie, kiedy one mają przebywać 
w domu, co przy zajęciach zawodowych rodziców 
jest niezwykle utrudnione, do tego w warunkach 
zaostrzonych przepisów sanitarnych, które obec-
nie mamy.

Dlatego ja co do litery się zgadzam, oczywi-
ście uważam, że dobrze byłoby, gdyby była taka 
możliwość, jasno określić reguły gry w tej sy-
tuacji i móc wskazać konkretny termin i pro-
cedury, które będą obowiązywały w przypadku 
tych 2 ważnych wyzwań, tych 2 etapów w proce-
sie kształcenia młodych ludzi, a więc egzaminu 
końcowego po ukończeniu podstawówki i egza-
minu dojrzałości, matury. To byłaby najlepsza 
sytuacja. Ale niestety tutaj minister jest w bar-
dzo trudnej sytuacji, ponieważ nie jest w stanie 
wskazać takiego terminu i nie może udzielić te-
raz jednoznacznej deklaracji, ponieważ dynamika 
rozprzestrzeniania się pandemii jest w tej chwili 
nie do przewidzenia.

Wysoka Izbo, dlatego rozumiejąc intencje 
wnioskodawców, że taka uchwała czy takie… 
że dobrze byłoby, gdybyśmy znali reguły gry… 
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Oczywiście, to jest racja, dobrze by było, ale rodzi 
się oczywiste pytanie, czy jest możliwość okre-
ślenia tych reguł gry i wskazania konkretnego 
terminu czy nawet konkretnej drogi dochodze-
nia do tego terminu. Przypomnę również, że to 
jest sprawa związana w przypadku maturzystów 
z procesem rekrutacji na wyższe uczelnie, co wy-
maga oczywiście uzgodnień szerszych, z rekto-
rami wyższych uczelni, z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, i w tej chwili można po-
wiedzieć, że setki tysięcy polskiej młodzieży są 
w stanie pewnego zawieszenia. Powtarzam, dru-
gi rok z rzędu mamy taką sytuację, aczkolwiek 
zupełnie inne były przyczyny sytuacji z ubiegłe-
go roku. Dlatego wydawało się sensowne, tak jak 
w przypadku innych uchwał, m.in. proponowa-
nej przez pana senatora Czerwińskiego w innej 
sprawie, myślę tutaj o uchwale dotyczącej zabo-
ru polskiego majątku, tego organizacji polskich 
w Niemczech w okresie III Rzeszy… Tutaj bardzo 
skrzętnie odwołujemy się do stanowiska rządu, do 
stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Co prawda ta uchwała dotyczy relacji polsko-nie-
mieckich, a więc pewnego obszaru o szczególnym 
znaczeniu dla państwa, ale mówię tutaj o tym jako 
o zasadzie, o zasadzie, że zwracamy się do admi-
nistracji rządowej o stanowisko w przedmiotowej 
sprawie. A tutaj był zgłaszany podczas posiedze-
nia komisji wniosek, pani senator wspomniała 
o tym, że taki wniosek był, no i ubolewam, że on 
nie uzyskał większości, ponieważ sądzę, że upo-
ważniony przedstawiciel resortu edukacji, czy 
to pan minister, czy któryś z wiceministrów, na 
pewno w bardzo szybkim trybie pojawiłby się na 
takim posiedzeniu i byłaby możliwość usłysze-
nia informacji, zasięgnięcia jej u źródła. Z tego, 
co wiem, co do mnie dochodzi, wynika, że mini-
sterstwo jest przygotowane na wdrożenie odpo-
wiednich procedur, ale nie może tych procedur 
wdrożyć z bardzo prostej przyczyny: po prostu 
nieznana jest ta dynamika. I teraz proszę so-
bie wyobrazić sytuację, gdy np. odpowiedzialny 
przedstawiciel ministerstwa edukacji czy rządu 
mówi, że egzaminy odbędą się w takim a w takim 
terminie, a później się okazuje, że jest to niereal-
ne do wykonania właśnie z powodów, o których 
mówię, a więc tej nieznanej dynamiki tego, co się 
wokół nas dzieje. Dlatego uważam, że niepotrzeb-
nie ta uchwała, co do intencji zwracająca słusz-
nie uwagę na problem, jakim jest ta niepewność, 
będzie niestety służyła podgrzewaniu atmosfery 
tej niepewności i dlatego ja osobiście tej uchwały, 

podzielając troskę o dzieci i młodzież, nie będę 
mógł poprzeć. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o wystąpienie pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.

SenatOR 
BoGdan zdroJewski 

Są tacy, którzy uważają, że dobre uczynki, do-
bre intencje powinny być solidnie ukarane. Ja od 
razu dodam, że nie jestem zwolennikiem takiej 
tezy. Ale dzisiaj w jakimś sensie nasza koleżan-
ka Magda Kochan stała się dowodem w sprawie, 
że tak się od czasu do czasu zdarza. Mówię o tym 
dlatego, że tą dobrą intencją był jedynie apel. 
Nie zastępowanie ministra Piontkowskiego, nie 
wskazywanie, co powinien zrobić, nie pokazy-
wanie określonych kierunków podejmowanych, 
sugerowanych przez nas decyzji, ale zaapelowa-
nie, aby minister podjął decyzję taką, jaką uważa 
za najbardziej optymalną, najbardziej stosowną. 
Rezultat jest taki, że inicjatorzy apelu obrywają, 
że coś sugerują. A jedynie apelują.

A teraz 2 kluczowe rzeczy.
Sam byłem zwolennikiem przygotowania pro-

jektu ustawy, w którym zastąpilibyśmy ministra 
edukacji, przede wszystkim dlatego, że widzimy 
niezdolność do podejmowania decyzji i pozosta-
wianie bardzo ważnej grupy – nie tylko dzieci, 
ale także rodziców i nauczycieli – bez kluczowej 
decyzji. Podjęcie tej decyzji w ostatniej chwili, na-
wet jeżeli to będzie 21 dni przed, jest niewłaściwe.

Padło tu sporo argumentów za tym, że nie da 
się przewidzieć, kiedy ten stan epidemii się za-
kończy czy złagodzi. Oczywiście, że się nie da. 
Kierowanie do naszej koleżanki pytania, kiedy 
się ten stan pandemii skończy, jest niewłaściwe. 
To nie jest właściwy adresat. Ale chcę od razu po-
wiedzieć, że niewłaściwe jest także wskazywanie 
konkretnej daty uruchamiania określonych pro-
cedur związanych z finałem pandemii.

Proszę jednak zwrócić uwagę… Mamy duży 
dokument, liczący sporo stron, dotyczący korona-
wirusa i podmiotów gospodarczych. W czasie tej 
serii pytań ja go przejrzałem i w tym dokumencie 
jest podane 29 rozmaitych terminów. Czy autorzy 
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tej ustawy znają finał pandemii, znają finał koro-
nawirusa? Nie. Ale podają daty. Podają konkretne 
okresy – miesięczne, 2-tygodniowe, 3-miesięcz-
ne – odnośnie do Polskiego Związku Łowieckiego 
i rozmaitych instytucji. Czy znają finał pandemii? 
Nie. Podejmują decyzję? Tak.

Według mojej oceny, najwłaściwsze dziś jest, 
krótko mówiąc, odstąpienie od egzaminu ośmio-
klasisty. Taką intencję też miałem, przygotowu-
jąc określoną propozycję ustawową. Zwyciężyła 
koncepcja, aby zostawić panu ministrowi furtkę 
do tego, żeby sam mógł podjąć tę decyzję. Byleby 
szybko. Uważam, że dziś dzieci, rodzice, nauczy-
ciele, jak również środowiska akademickie po-
winni wiedzieć, na czym stoją.

My zdajemy sobie sprawę, że ta pandemia nie 
zakończy się za kilka dni, że nie będzie też mia-
ła swojego pozytywnego finału za kilka tygodni. 
Może za miesiąc, 2 czy 3 miesiące. Ale tym bar-
dziej ta decyzja jest łatwa do podjęcia właśnie 
dzisiaj. I jeżeli coś czynimy w chwili obecnej, to 
apelujemy do ministra edukacji narodowej, żeby 
podjął tę decyzję – taką czy inną, ale żeby pod-
jął, koniec końców, tę decyzję. Po to, żeby wszy-
scy wiedzieli, na czym stoją, żeby wszyscy mogli 
przygotować się także do kolejnych kroków wy-
nikających z tej decyzji.

Trzeba pamiętać, że jeżeli zrezygnujemy 
z egzaminu ośmioklasisty, to konkurs do szkół 
licealnych będzie się odbywał według pewnych 
zasad, które są już w części ustalone, ale które 
trzeba będzie uzupełnić. Wiemy o punktacji do-
tyczącej olimpiad, wiemy o punktacji związanej 
z rozmaitymi aktywnościami, wiemy o szkołach 
specjalnych, sportowych, o koniecznych testach, 
egzaminach, etc., etc. Na to potrzebny jest czas. 
Na to potrzebny jest czas. I my, swoim apelem, 
próbujemy ministra zachęcić do tego, żeby pod-
jął decyzję i także sobie dał czas – ale również 
nauczycielom, rodzicom, uczniom – na to, aby 
przygotować się do takiego scenariusza, który 
będzie adekwatny do obecnej sytuacji, czyli sy-
tuacji pandemii.

Jeżeli możemy dziś, podczas tego głosowania, 
podejmować decyzje dotyczące wielu, wielu insty-
tucji, wskazując terminy miesięczne, 2-tygodnio-
we, 3-miesięczne, półroczne, to możemy to także 
zrobić w odniesieniu do dzieci. A dzieci, według 
mojej oceny, w tej sytuacji – ze swoimi stresami, 
obciążeniami etc., etc. – są kluczowym elemen-
tem, fragmentem naszej społeczności, naszego 
narodu.

I ostatnie 2 rzeczy.
Z  mojego punktu widzenia – a  obserwu-

ję także to, co się dzieje w krajach sąsiednich, 
gdzie pandemia jest dużo większa, a rozwiąza-
nia są w jakimś sensie bardziej zaawansowane… 
Powinniśmy z nich po prostu korzystać. Wiemy 
już, że na skutek rozmaitych uwarunkowań ze-
wnętrznych matury międzynarodowe są odwo-
łane. Wiemy także, że mniejsze państwa, takie 
jak Czechy, i ogromne, wielkie państwa, takie jak 
Francja, w ogóle odwołały swoje matury. To jest 
niezwykle ważny sygnał dla uczelni wyższych, 
które będą chciały się do tego dostosować, zaadap-
tować do tej decyzji w określony sposób, na co też 
potrzebują czasu.

Jeżeli chcemy być poważni, to powinniśmy 
od ministra edukacji oczekiwać natychmiasto-
wego rozwiązania tego problemu, a nie odkłada-
nia go na 21 dni, bo w ten sposób skumulują się 
wszystkie kolejne konsekwencje dotyczące wła-
śnie matur jak również szkół wyższych, krót-
ko mówiąc, rekrutacji. Jeszcze raz podkreślam: 
mamy do czynienia wyłącznie z apelem. Apelem, 
który jest kierowany do rządu, o to, aby podejmo-
wał decyzje. W tym wypadku to dotyczy dzieci. 
Ale chodzi o to, aby podejmować decyzje przed, 
a nie po, z określonym wyprzedzeniem, minima-
lizując koszty i dbając o komfort tych, którzy są 
przedmiotem odpowiedzialności konstytucyjnej. 
Dziękuję bardzo.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Gromka.

SenatOR 
Janusz Gromek 

Pani Marszałek, ja bym chciał na samym 
początku…

Nie wiem, jak mi z tą maską będzie…
Chciałbym odnieść się do tematu Katynia. 

Chciałbym podziękować 2 panom z PiS, którzy 
przedłożyli nam lekcje, co to jest Katyń i kto z kim 
walczył, jakbyśmy o tym nie wiedzieli. Tu każdy 
mógł zabrać głos na ten temat, ale my szanujemy 
czas. Ja nie rozumiem niektórych ludzi w Senacie, 
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którzy przyjeżdżają i przychodzą po to, żeby tylko 
zabrać głos. Mnie w samorządzie nauczyli ina-
czej: liczą się konkrety. Dlatego dziękuję nieobec-
nemu panu senatorowi Pękowi za to, że pierwszy 
raz zdarzyło mu się zamknąć listę mówców, ja 
już chciałem to zrobić, ale nie wiedziałem, czy 
w Senacie mogę to zrobić, czy nie mogę. To jest to.

Kolejna sprawa. Pani Marszałek, ja mam 
udzielony głos w dyskusji, chciałem zabrać głos 
w części, kiedy były zadawane pytania, ale się 
zorientowałem, że jeśli nie mam pytania, to nie 
mogę zabierać głosu. A tu się dopuszcza, w mo-
mencie, kiedy jest etap zadawania pytań, dyskusję 
2-, 3-, 4-minutową. Czy można to wytrzymać? Ja 
niedługo będę wychodził i nonszalancko trakto-
wał takie sytuacje. Proszę zdyscyplinować sena-
torów do tego, żeby zadawali pytanie wtedy, kiedy 
mają zadać pytanie. Tak było wtedy, gdy pan se-
nator Kleina prowadził sprawę głosowania nad 
poprawkami – było pytanie, była odpowiedź: 
„tak” lub „nie”, krótko.

A teraz ja się odniosę do tej uchwały, do ape-
lu, podobnie jak pan senator Zdrojewski. Bardzo 
ładnie, Bogdan, powiedziałeś. Gratuluję tobie 
i dziękuję. Przez 16 lat byłem dyrektorem szkoły 
ponadgimnazjalnej, miałem 1 tysiąc 400 uczniów, 
a ilu rodziców… Przez te 16 lat wypuściłem kilka-
naście tysięcy absolwentów. Ja jestem człowiekiem 
środowiska oświatowego i samorządowego. Ja nie 
chcę nikogo ponaglać, nauczać, tylko powiem, 
jaka jest prawda na dzień dzisiejszy w związku 
z tym, co się dzieje. To jest naprawdę przywoła-
nie… Dla mnie to nie jest ważne, czy to jest mini-
ster edukacji narodowej, bo on podlega pod rząd, 
pod premiera i takie tutaj wytykanie sobie, że mi-
nister to nie rząd, że rząd to nie minister… To jest 
jedna całość, a właściwie to Nowogrodzka.

Przecież już są wiadomości o tym, że rząd pol-
ski i inne rządy będą odpuszczały pewne termi-
ny, żeby uruchomić gospodarkę, z czego się cieszę 
– daj Boże – ale już są też informacje o tym, że 
będą wydłużone wolne dni w szkole. No, egza-
miny się zbliżają, Pani Senator. Zgadza się? Mój 
głos nie jest głosem politycznym, proszę mi uwie-
rzyć, to są moje spostrzeżenia, wnioski wynikają-
ce z mojej oceny jako oświatowca, po rozmowach 
z rodzicami, uczniami, ze środowiskiem samo-
rządowym, z nauczycielami, a także z rektora-
mi uczelni, którzy też mają obawy, co to będzie. 
Jednak chciałbym też stwierdzić… Czy egzaminy 
muszą być w tym roku? Oto jest pytanie. Ktoś tu 
o to zapytał. Czy muszą odbyć się egzaminy np. 

ośmioklasistów? Nie, bo będzie można potem ten 
nabór zrobić.

Czy wiecie, proszę państwa, jak się uczą dzie-
ciaczki? Ja mam wnuczkę, chodzi do III klasy. 
Wiem, jak to bywa. Jest wiele niesprawiedli-
wości. Prawie wszyscy stawiają piątki, o czym 
dyrektorzy mi meldują. To po pierwsze. A po dru-
gie, ile dzieciaków nie ma dostępu do tej metody 
nauczania.

Następna sprawa. Czas jest bardzo pilny. 
Proszę mi uwierzyć, są nerwy, stresy i ta duża 
niepewność.

Dalej: nauka i przygotowanie do egzaminu 
w czasie koronawirusa są absolutnie odmienne 
od tego, co było od II wojny światowej do tej pory. 
Ja wiem, jak długo maturzysta się przygotowuje, 
jak długo pracuje z nauczycielami, w grupach, na 
zajęciach pozalekcyjnych, żeby do tej matury się 
przygotować. Oni nie będą tak przygotowani. Czy 
to będzie data 25 maja, czy 3 sierpnia, nie będą tak 
przygotowani. A już nie mówię o ósmoklasistach, 
którzy podchodzą do tego tak, jak podchodzą. Oni 
mają przekonanie, że tych egzaminów nie będzie.

Tutaj było też takie pytanie do pani senator 
Magdy Kochan: a ilu do pani się zgłaszało? Ja 
mogę powiedzieć: 100 tysięcy. Kto mi udowod-
ni, czy to było 5, czy 100 tysięcy? Zgłaszają się do 
mnie i rozmawiają.

Proszę mi uwierzyć, że ja nie wiedziałem, że ta 
uchwała wyniknie na tym posiedzeniu, ale jadąc 
tu 600 km samochodem, miałem już tę wiedzę, 
że trzeba coś zrobić, jakąś informację puścić czy 
zaapelować do rządu. Nie mówię o ministrze, bo 
on sam by o tym nie zdecydował, ale coś trzeba 
na te stresy, na te nerwy rodziców, uczniów, na-
uczycieli i samorządowców, poradzić.

Tak jak powiedziałem, przygotowania ósmo-
klasistów i maturzystów w czasie koronawirusa 
są absolutnie nie takie, jakie powinny być. A ktoś 
tu powiedział, że oni się uczą i powinni zakończyć 
naukę egzaminem. No, po to są w ustawie oświa-
towej przewidziane egzaminy, zgadza się. Ale to, 
jak się ktoś uczył 2 lata temu, pół roku temu i dzi-
siaj, wyniknie później w szkole ponadgimnazjalnej 
i na uczelni. Jak dobrze się przyłożył i nadal bę-
dzie się przykładał, to skończy dobrą uczelnię czy 
dobrą szkołę ponadgimnazjalną. Tu wiele zależy 
od ucznia i od rodzica, od nauczyciela też. Czy wy 
wiecie, jakie nauczyciele dają w tej chwili zestawy 
wypracowań dla dzieciaków z III klasy? Ja i moja 
żona mamy wielki problem, jak pomóc wnuczce, 
bo oni wezmą coś z Facebooka, z internetu, rzucą 
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jakieś hasło i mówią: róbcie, dzieciaki. A w szkole 
jednak jest jakaś pomoc. Jeden drugiemu pomaga, 
nauczyciel pomaga, jest całkiem inna atmosfera. 
A teraz, w tej atmosferze, to ja tego egzaminu nie 
widzę, przynajmniej dla ósmoklasistów.

Co do matur to trzeba pamiętać o  tym, że 
uczelnie, senaty uczelni, martwią się też o to, jak 
z tym naborem będzie. Ja 16 lat byłem dyrektorem 
szkoły i w tym czasie to już byłem na 60% zaanga-
żowany w kwestii promocji szkoły, żeby jak naj-
lepszych uczniów przyciągnąć. A to wszystko się 
zawaliło. I to nie jest wina ani Morawieckiego, ani 
rządu, ani ministra, ani nas, Senatu. To ta choro-
ba nas powaliła, i to bardzo mocno.

A  jadąc tu, wiedziałem jeszcze o  jednym. 
Rodzice, samorządy, uczniowie mówią: Panie 
Senatorze, zajmijcie się egzaminami. Oni ocze-
kują od Senatu, żebyśmy my się tym zajęli, a tu 
jakieś nauki wielkie są wygłaszane. Sami nauczy-
ciele to robią, jeden drugiego chce uczyć! Ja sobie 
na to nie pozwolę. Podejrzewam, że częściej będę 
korzystał z możliwości zamknięcia listy mówców. 
No, dzisiaj mam przed sobą 600-kilometrowy po-
wrót do domu i chciałbym skończyć jak najszyb-
ciej. Dziękuję bardzo i wychodzę.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Mogę powiedzieć tylko jedno. Ja naprawdę 

wierzę, że w takiej sytuacji, kiedy posiedzenie 
odbywa się w trybie mieszanym, hybrydowym 
– a jeszcze dodatkowo dzisiaj po raz pierwszy se-
natorowie noszą maski – niektórym trudno jest 
zmieścić się w 1 minucie, dlatego dopuszczam 
dłuższe pytania z obu stron. Czasami trudno jest 
komuś sformułować pytanie, ale jak sam pan se-
nator wie, nie dopuszczam do nadużyć.

(Senator Janusz Gromek: Jest pani za dobra.)
Być może. Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Gawłowski. Bardzo 

proszę.

SenatOR 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja nie chcę już powtarzać tego, co w swojej 

wypowiedzi przytoczył pan senator Zdrojewski, 
choć chciałbym się odwołać do tych samych dat 

podanych w ustawie. Ale chcę jednoznacznie po-
wiedzieć… Ja wczoraj długo rozmawiałem z mini-
strem Kopciem na temat właśnie tych rozwiązań. 
Jak używacie słowa „nikt”… No, chcę powiedzieć, 
że nie tylko pan marszałek Grodzki, ale ja również 
o terminach i datach rozmawiałem. Pan minister 
mówił mi mniej więcej – nie traktuję tej rozmo-
wy tylko w kategoriach prywatnych, bo pytałem 
o bardzo konkretne rozwiązania – że są przygo-
towani na różne warianty, rząd ma analizy, że są 
po dyskusjach z KRASzP. Na moje pytanie, czy 
wariant bez egzaminów wchodzi w grę, odpowia-
dał, że taki też, ale on nie podejmuje decyzji, kie-
dy ma być podjęta decyzja w ministerstwie – on 
wykona polecenie swojego szefa, ministra kon-
stytucyjnego, premiera. Ja go rozumiem, on jest 
podsekretarzem stanu, on może analitycznie być 
przygotowany jako merytorysta do zastosowania 
różnych wariantów, różnych rozwiązań. Ale szkoły 
średnie czy uczelnie muszą być przygotowane na 
wariant bez egzaminów, muszą. One potrzebują na 
to czasu. Jeżeli szkoły średnie usłyszą w sierpniu, 
że mają zrobić nabór bez egzaminów, to, przepra-
szam, w jakim trybie, kiedy i jak one to zrobią? Jak 
mają to zrobić? Jak mają to zrobić uczelnie wyższe?

Powiem więcej. Zupełnie świadomie wiążę to 
z wyborami. Rząd będzie czekał z podaniem ter-
minu i rozwiązań co do egzaminów do czasu po 
wyborach. Wszyscy wiemy, jak ten koronawirus 
się zachowuje w różnych państwach świata, co się 
stało w Chinach, tam, gdzie to się zaczęło, jak oni 
z tym walczą, jaki czas jest potrzebny na różne 
działania – obserwujemy to. Decyzję w tej spra-
wie można podjąć już dzisiaj. Z powodów politycz-
nych, a nie żadnych innych, minister edukacji tej 
decyzji dzisiaj podjąć nie chce, tylko i wyłącznie 
dlatego.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Czy pan senator skończył?
(Senator Stanisław Gawłowski: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jacek Bogucki.

SenatOR 
Jacek BoGucki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, wy już macie fobię, wy już 

macie fobię. Przysłowia są mądrością narodów. 
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Może przyszłym maturzystom, także ósmoklasi-
stom, przydadzą się dwa: chłop swoje, a baba swo-
je; dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane.

Ja z przerażeniem słucham tego – jestem 
pierwszą kadencję tu, w Senacie – tej hipokry-
zji, tego, jaki macie sposób podejścia do ucznia. 
Byłem nauczycielem, byłem starostą, wójtem, 
prowadziłem przez lata szkoły. Wychowałem 
się w rodzinie nauczycielsko-rolniczej, bo tata 
był rolnikiem, a mama nauczycielką. Jakoś nie 
słyszałem z tej strony sali, żeby taka uchwała 
była podejmowana rok temu wobec ZNP, żeby 
ktoś pytał, kiedy skończy strajk i kiedy pozwo-
li przygotować się i przystąpić do matur i egza-
minów uczniom. Jakoś nie słyszałem tej troski 
z tej strony sali. Pani senator wtedy nie było, ale 
niektórzy byli tu już kilka kadencji… I jakoś tej 
troski słychać nie było. Ze strony samorządow-
ców, którzy tu są pierwszą kadencję, też jakoś tej 
troski wtedy nie słyszałem.

Bardzo prosta jest odpowiedź na wasze py-
tanie. Jeśli minister uległby – a będę mu radził, 
żeby nie ulegał tym waszym podpowiedziom 
– to powinien podjąć jedną decyzję: nie będzie 
ani matur, ani egzaminów, bo taka jest dzisiaj 
sytuacja epidemiologiczna. Gdyby ktoś podej-
mował decyzję w tej sytuacji epidemiologicznej 
w innych sprawach… Podejmuje ją tu i teraz, nie 
wiedząc, co będzie jutro ani pojutrze. Czy szkoły 
średnie – prowadziłem takie – naprawdę muszą 
już teraz wiedzieć, w jakim trybie będą przyjmo-
wać, skoro te przyjęcia odbywały się, że tak po-
wiem, w normalnym roku szkolnym w okresie 
czerwiec – lipiec? Czy uczelnie wyższe muszą 
już wiedzieć, skoro te przyjęcia w normalnym 
roku akademickim odbywały się w okresie wa-
kacyjnym? My jesteśmy w połowie, no, już po 
połowie kwietnia. To jest hipokryzja i próba 
podburzania młodzieży, próba wykorzystania 
jej politycznie. Zresztą sama pani senator to po-
wiedziała, bo powiedziała: oni już mają prawa 
wyborcze, maturzyści już mają prawa wybor-
cze. Gdybyśmy my byli takimi hipokrytami jak 
wy, to postawilibyśmy im, minister Piontkowski 
z  urzędu postawiłby wszystkim szóstki ze 
wszystkich przedmiotów, zaliczyłby wszystkie 
egzaminy, i po tym byliby oni wyborcami Prawa 
i Sprawiedliwości. No, nie wolno tak traktować 
ucznia. Nie wolno tak traktować uczniów, bo oni 
w wielu przypadkach naprawdę są mądrzejsi od 
naszej opozycji.

(Głos z sali: Jasne, jasne…)

A to pokazuje tę hipokryzję, to właśnie poka-
zuje traktowanie ich jako przyszłych wyborców, 
których chcecie w ten sposób, tą pseudotroską, tą 
udawaną troską, tą hipokryzją, zachęcić do głoso-
wania na waszego kandydata czy na waszą kan-
dydatkę… no, nie wiem na kogo.

Nie zaproszono na posiedzenie komisji mini-
stra. A przecież poza prawem, poza regulaminem, 
są jeszcze obyczaje parlamentarne. Jestem w par-
lamencie od kilkunastu już lat, a nie pamiętam 
sytuacji, żeby wtedy, kiedy temat – nawet jeśli to 
jest projekt uchwały – dotyczy konkretnego resor-
tu i kiedy można na posiedzeniu uzyskać dodat-
kowe informacje od przedstawiciela resortu, nie 
zaproszono go. No co, telefony przestały działać, 
e-maile przestały działać w Senacie? Na razie na 
szczęście jeszcze nie. Tu nie było woli zaprosze-
nia go, nie było chęci zaproszenia go, nie było po 
prostu chęci przedyskutowania, chodziło tylko 
o wrzucenie tematu politycznego. Właśnie poli-
tycznego, ale w tym złym rozumieniu dotyczącym 
słowa „polityka” – bo gdyby było ono rozumiane 
tak, jak rozumiał politykę Platon czy jak rozumie-
li ją inni myśliciele, to tak. Ale to było rozumienie 
makiawelistyczne… Takie było wasze rozumienie 
polityki, rozumienie tej projektowanej uchwały, 
taki jest jej sens.

Pytałem już o to, jaką krzywdę robi opóźnia-
nie egzaminów. Robi to krzywdę, ale tę krzywdę 
robi tak naprawdę koronawirus i epidemia, a to 
wszystko to są skutki. Bóg raczy wiedzieć dzisiaj, 
czy egzaminy będą, czy nie. Bóg raczy to wiedzieć, 
ponieważ my nie wiemy, czy za miesiąc… Ja je-
stem optymistą i uważam, że skoro tyle chorób, 
które nawiedzały świat, wygasało samoistnie – 
dzięki przychylności nieba, a może ręce boskiej, 
ale one wygasały – to i ta być może wygaśnie za 
miesiąc. Dlaczego wtedy nie przeprowadzić tych 
egzaminów? Dlaczego komplikować system na-
boru na uczelnie wyższe tak, że maturzysta ubie-
głoroczny… Jak chcecie porównać maturzystę 
ubiegłorocznego, który będzie chciał na nowo czy 
po raz pierwszy rozpoczynać studia wyższe, z te-
gorocznym maturzystą, jak oni mają konkurować 
o miejsce, gdy to będzie na podstawie konkursu 
świadectw? No jak ich porównać? Jak porównać 
rzeczy nieporównywalne?

Odwołanie matur i odwołanie egzaminów 
będzie złem. Być może koniecznym, ale i najgor-
szym rozwiązaniem, bo wtedy choćby tego pro-
blemu, o którym mówiłem, nie da się rozwiązać 
w sposób sprawiedliwy. A matury już doszły do 



Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia  
ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych  

w roku szkolnym 2019/2020

94

9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 kwietnia 2020 r.

porównywalności – chociaż na początku było tak, 
że w jednym roku średnia z matematyki wynosiła 
70%, a w drugim roku 40%, więc nie były one po-
równywalne. Ja byłem nauczycielem matematy-
ki, więc wiem, co mówię. To była moja pierwsza 
praca. Ale teraz, w tym systemie, jest to już do-
syć porównywalne. Jeśli raz go zaburzymy, to, jak 
mówię, już w tym roku nabór na studia w przy-
padku ubiegłorocznego i tegorocznego maturzysty 
będzie przebiegał na zupełnie innych zasadach. 
Sam przedstawiciel opozycji tu powiedział, że te-
raz stawiane są same piątki, więc… Nie pamię-
tam, czy dla maturzystów świadectwa są już 
wystawione, czy jeszcze nie – przecież oni, przed 
maturą, kończą rok szkolny wcześniej, więc być 
może mają już wystawione oceny… Na miesiąc 
przed końcem roku szkolnego wystawia się oce-
ny, jak pamiętam, chyba nic tu się nie zmieni-
ło, więc pewnie już mają wystawione oceny. Ale 
być może te oceny nie do końca odzwierciedla-
ją ich wiedzę. Nie odzwierciedlają jej dlatego, że 
w ubiegłym roku ZNP, przy waszym wsparciu, 
zorganizował strajk, a w tym roku dotknęła nas 
ogólnoświatowa epidemia.

Czy godzi się w  taki sposób podchodzić 
do uczniów? Czy można też do rządu podejść 
w  taki sposób, jaki przedstawiła pani sena-
tor? Mówiła ona: no, my nie pytamy ministra, 
bo on nas też nie pyta. O Boże! Ja byłem sta-
rostą i decyzji, które były w moich kompeten-
cjach, nie uzgadniałem z radą. Czy pani chce, 
żeby premier i minister każdą decyzję uzgad-
niał z Senatem i Sejmem? Czy tak mamy zarzą-
dzać państwem? Przecież to jest niewykonalne. 
W odwrotną stronę tak – mamy prawo spytać, 
a nawet przepytać i w Sejmie, i w Senacie każ-
dego przedstawiciela rządu, ale należy to zro-
bić przed podejmowaniem uchwały, a nie po jej 
podjęciu. To jest karygodny błąd, błąd celowy, 
błąd zamierzony, dlatego z pełną świadomością 
problemów uczniów będę… Ja tak samo nad nimi 
się pochylam. Moje dzieci pokończyły już szkoły, 
najmłodsza córka już tylko studiuje, ale czekam 
na wnuki, więc pewnie okres szkolny niejako do 
mnie wróci. I z pełną powagą nad tym się po-
chylam, bo pierwsza praca zawsze pozostawia 
najwięcej śladów w człowieku. Ale nie można 
w taki sposób do tego podchodzić. Nie można 
przedmiotowo traktować, tak jak wy potrakto-
waliście, uczniów szkół podstawowych, uczniów 
szkół średnich. Chcecie ich wykorzystać do wła-
snej nawalanki politycznej.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, pan senator Marek Borowski.
To jest ostatni głos.

SenatOR 
marek Borowski 

Strasznie dużo makiawelizmu nam pan tu-
taj przypisał, Panie Senatorze. Wydaje mi się… 
Przecież problem nie na tym polega. Mamy do 
czynienia z autentycznym problemem, wywo-
łanym oczywiście przez czynniki obiektywne, 
ale takim, który jak na razie rozwiązany nie jest. 
Po prostu ta część Senatu ma prawo do propo-
nowania określonych działań albo określonych 
rozwiązań. Ja tutaj, kontynuując jakby głos pana 
senatora Zdrojewskiego, chcę powiedzieć, że obaj 
pracowaliśmy po prostu nad konkretną ustawą, 
nad konkretną ustawą, która wprost mówiła, że 
egzamin ósmoklasisty nie powinien się odbyć. 
Zwyciężył w klubie pogląd, że nie powinniśmy za-
stępować rządu, narzucać tutaj jakichś rozwiązań 
itd., itd. Jednak ta dyskusja pokazuje, że trzeba 
było to zrobić, bo ta uchwała jest przyjmowana jak 
straszliwa ingerencja w działalność rządu, uzna-
wana za nielogiczną, niespójną itd., itd.

Korzystając z tego, że rozmawiamy na ten te-
mat, chcę powiedzieć, że ja rozumiem tę uchwa-
łę w ten sposób: albo pan minister dzisiaj, jutro, 
pojutrze powie, że egzaminów ósmoklasisty nie 
będzie, albo powie, że będą, żeby nie wiem co, że 
będą, powiedzmy, w lipcu, w sierpniu, we wrze-
śniu, trudno powiedzieć kiedy, ale na pewno będą. 
Wtedy ci uczniowie będą wiedzieli, że w dalszym 
ciągu muszą się po prostu uczyć do egzaminu.

(Rozmowy na sali)
Proszę pana, pan doskonale wie, że jak jest eg-

zamin, to jednak uczymy się bardziej. Nie wiem, 
jak pan, ale ja się uczyłem na ogół w noc przed 
egzaminem. Jak mi powiedziano, że egzamin bę-
dzie za tydzień, to się uczyłem dopiero za tydzień. 
A jak mi powiedziano, że nie będzie egzaminu, 
to uznawałem, że dostatecznie dużo już umiem.

A obecnie jaką mamy sytuację? Prawie półtora 
miesiąca szkoły są nieczynne. I będą nieczynne 
dalej, pan doskonale wie o tym, że już tych szkół 
po prostu, zwyczajnie się nie otworzy. Dzisiaj sły-
szymy, że w ramach tzw. rozmrażania gospodarki 
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różne zakazy będą stopniowo zmniejszane, likwi-
dowane. Ale jeśli chodzi o szkoły, to nie, bo jest 
to za duże zgromadzenie osób, więc nie można 
się liczyć z tym, że ten zakaz zostanie zniesiony. 
Jeżeli nie będzie zniesiony teraz, to już nie ma 
sensu znosić go w ogóle. Czyli z tego wynika, że 
od połowy marca… Mamy tu marzec, kwiecień… 
Pomijam w tej chwili maturzystów. Przez ma-
rzec, kwiecień, maj i kawał czerwca, a więc przez 
3 miesiące w zasadzie nie ma nauki. Ale uwaga: 
nie do końca jej nie ma, bo są szkoły, które mia-
ły opanowany ten system kontaktów cyfrowych, 
wirtualnych i one lepiej lub gorzej, ale prowadziły 
te zajęcia i uczniowie jakoś tam materiał przera-
biali. Ale poza tym są szkoły – i to jest większość 
szkół – które absolutnie nie były do tego przygo-
towane. To, co one robiły, to było pewne pozoro-
wanie, a niektóre nawet tego nie robiły. I wreszcie 
są uczniowie. Z badań wynika, że w 15% rodzin 
nie ma komputera. I to są z reguły rodziny bied-
niejsze. Te nieprzygotowane do tego szkoły są na 
ogół w mniejszych ośrodkach, a więc – powiedz-
my to sobie wprost – znajdują się one w trud-
niejszej sytuacji. W tym momencie, organizując 
egzamin ósmoklasisty, my od razu w trudniejszej 
sytuacji stawiamy pewną część dzieci – dzieci, 
które miały trudniejszy dostęp do nauki, bardzo 
często pochodzące z uboższych rodzin.

Dlatego dla mnie jest rzeczą oczywistą, że ta 
decyzja powinna być już podjęta. Jeżeli pan mi-
nister twardo uznaje, że nie, to niech powie, że 
będzie inaczej, ale trzymanie ludzi w takiej nie-
pewności jest po prostu niepotrzebne, jest zupeł-
nie zbędne. To właśnie wprowadza… może nie 
niepokoje społeczne, jak tam było wspominane, 
tylko raczej niepokój społeczny. O, tak bym to, 
w liczbie pojedynczej, określił. Cóż, powiem tyle, 
że apeluję do pana ministra o podjęcie takiej wła-
śnie zdecydowanej decyzji już teraz, o zamknię-
cie tego tematu i określenie, w jaki sposób będzie 
dokonywany nabór. W tym projekcie ustawy, któ-
rego w końcu nie zgłosiliśmy, mówiliśmy o tym, 
jakie elementy tam powinny być, ale to mini-
ster może określić w rozporządzeniu. To jest jego 
uprawnienie i to byłoby całkowicie wystarczające. 
A jeśli uważa, że ma być inaczej, to niech oczywi-
ście powie, że będzie inaczej. I tak rozumiem tę 
uchwałę.

A nauka na przyszłość płynie z tego taka, żeby 
być, że tak powiem, bardziej zdecydowanym. No, 
jak człowiek apeluje do rządu, to się okazuje, że 
ma jakieś złe, makiaweliczne intencje i w gruncie 

rzeczy chce doprowadzić do jakichś dramatycz-
nych, straszliwych konsekwencji.

I na końcu do pana senatora Boguckiego jesz-
cze się zwrócę, bo pan senator tu parokrotnie 
przypominał strajki nauczycielskie, w  takim 
w sumie negatywnym kontekście. Prawda? No, 
ci nauczyciele tam strajkowali, a tutaj żadnej re-
akcji nie było itd. Panie Senatorze, nie wiem jak 
pan – no, pan jest nauczycielem z długim stażem 
– ale my popieraliśmy te strajki, tzn. popierali-
śmy tę ideę, która im przyświecała. Ten zawód 
został przez rząd, który pan popiera, drama-
tycznie spauperyzowany. Podwyżki, które były 
dawane fragmentarycznie – raz w roku, potem 
po pół roku itd. – jeszcze nie pozwoliły nadrobić 
tego dystansu, który pojawił się między średnimi 
płacami nauczycielskimi a średnią płacą krajo-
wą. A dzisiaj, po podwyżkach płacy minimalnej, 
okazuje się, że nauczyciel, młody nauczyciel, któ-
ry przychodzi do szkoły, pracuje po prostu za pła-
cę minimalną. I tyle. A więc ja bym proponował 
nie odwoływać się do strajków, bo to jest ciemna 
karta w historii rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Tak że apeluję: Panie Ministrze Piontkowski, 
proszę decydować. Dziękuję.

WICeMaRSzałek 
GaBrieLa morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję państwa senatorów, że lista mów-

ców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do…
(Senator Jacek Bogucki: Ja jeszcze…)
(Senator Marek Borowski: Dyskusja już 

zamknięta.)
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: No, zosta-

ła zamknięta.)
(Senator Jacek Bogucki: Zgłaszałem się, Pani 

Marszałek, w ramach…)
Nie, nie…
(Senator Jacek Bogucki: Wymieniane było moje 

nazwisko, więc mam prawo się do tego odnieść.)
No ale, Panie Senatorze, z całym szacunkiem, 

w przemówieniach bardzo często są wymieniane 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załaczeniu.
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nazwiska innych senatorów, co nie powoduje, że 
każdy taki senator ma przemawiać. Pan sekretarz 
nie zauważył, żeby pan się zgłaszał, a dyskusja 
została zamknięta.

Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 
czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie 
objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono prze-
prowadzone razem z innymi głosowaniami.

Ogłaszam pół godziny przerwy, do godziny 
15.20.

Po przerwie odbędą się głosowania. Dziękuję 
bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 50  
do godziny 15 minut 23)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Szanowni Państwo Senatorowie…
(Rozmowy na sali)
Informacje o terminie oraz porządku kolejne-

go posiedzenia zostaną państwu przekazane dro-
gą elektroniczną.

Informuję jednocześnie, że wczoraj Konwent 
Seniorów zaopiniował zmianę w  termina-
rzu posiedzeń Senatu w maju bieżącego roku. 
Posiedzenie Senatu planowane na dni 13–14 
maja zostało przesunięte na dni 5 i 6 maja. Ale, 
jak mniemam, prawdopodobnie jeszcze w kwiet-
niu będzie dodatkowe posiedzenie Senatu, w za-
leżności od prac sejmowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o szczegól-
nych rozwiązaniach wspierających realizację pro-
gramów operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 98 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę senatorów głosujących zdalnie o włą-
czenie kamerek, bo niektórzy nie mają tych ka-
merek włączonych.

(Rozmowy na sali)
Jednocześnie przypominam, że głosowanie 

zdalne polega na dwukrotnym naciśnięciu, po 

podjęciu decyzji, klawisza „Submit”, a mianowi-
cie najpierw w prawym górnym rogu, a potem gdy 
wyskoczy okienko z potwierdzeniem. I dopiero to 
drugie naciśnięcie wysyła nam wynik państwa 
głosowania. Czyli najpierw decyzja – tj. za, prze-
ciw, wstrzymuję się – potem „Submit”, a potem 
drugi raz „Submit”.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 93 – za, 2 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpie-
niem COVID-19 w 2020 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W  przerwie w  obradach odbyło się posie-
dzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia, 
które ustosunkowały się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowały wspól-
ne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 101 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SenatOR SPRaWOzDaWCa 
k azimierz kLeina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu połączonych komisji przedstawiam 

stanowisko w  sprawie głosowań nad ustawą 
o szczególnych instrumentach wsparcia w związ-
ku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wysoki Senat raczy przyjąć zawarte w punk-
cie II wnioski, poprawki o numerach: 1–12, 14–
17, 19–25, 27–29, 31, 33–49, 51–53, 56–60, 62, 63, 
65–73, 75, 76, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 93, 95–107, 
109–113, 115.

Ponadto komisje informują, że na podstawie 
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Ryszard 
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Bober dokonał zmiany treści swojego wniosku – 
to jest punkt II, poprawka nr 88 w zestawieniu 
wniosków. Ponadto na podstawie art. 52 ust. 7 
Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: se-
nator Ryszard Bober – poprawki nr 83 i 85 w ze-
stawienia wniosków; senator Adam Szejnfeld 
– poprawkę nr  86 w  zestawieniu wniosków. 
Dziękuję bardzo.

Równocześnie zwracam się z prośbą, aby łącz-
nie przegłosować poprawki o charakterze redak-
cyjnym i porządkującym. Będą to następujące 
poprawki: nr 3, 5, 6, 7, 16, 22, 23, 24, 47, 52, 65, 68, 
69, 70, 71, 72, 99, 103, 104 i 109. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostała 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? 
Nie widzę zgłoszeń.

Informuję, że wnioski w  trakcie dyskusji 
zgłosili pleno titulo senatorowie: Skurkiewicz, 
Małecka-Libera, Szejnfeld, Borowski, Świlski, 
Gawłowski, Pęk, Martynowski, Zdrojewski, 
Dunin, Morawska-Stanecka, Konieczny, Józef 
Zając, Kochan, Staroń, Kwiatkowski, Jazłowiecka, 
Kleina, Bober, Tyszkiewicz, Chróścikowski. 
Sprawozdawcą Komisji Zdrowia była pani sena-
tor Beata Małecka-Libera.

(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, 
chciałbym skorzystać z prawa zabrania głosu. 
Wyczytywany byłem jako jeden z…)

Bardzo proszę.

SenatOR 
marek Pęk 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo gorąco chciałbym zaapelować do pań-

stwa senatorów o poparcie przede wszystkim 
poprawki nr 26 z zestawienia, która nie została 
poparta na posiedzeniu komisji. Tak naprawdę 
jest to poprawka kluczowa, ona zawiera wszystkie 
instrumenty operacyjne, które są konieczne do 
uruchomienia tarczy finansowej, tych 100 miliar-
dów zł, które mają trafić do przedsiębiorców. Tam 
są wszystkie gwarancje Skarbu Państwa, obliga-
cje, całe to instrumentarium, które jest konieczne. 
Bez przyjęcia tej poprawki nie jesteśmy w stanie 

uruchomić tarczy finansowej i Sejm musiałby po-
nowić całą tę legislację. To by przeciągnęło o na-
stępne tygodnie uruchomienie tego projektu.

Pragnę również poprosić państwa, to zresz-
tą było przedmiotem takich kuluarowych uzgod-
nień, o poparcie poprawki nr 114. Ona dotyczy 
pewnego zakresu spraw związanych z postępo-
waniem upadłościowym. Jest korzystna dla pod-
miotów, które są przedmiotem tego postępowania, 
zapewnia równość traktowania tych podmiotów 
i umożliwia skorzystanie z dobrodziejstw tej usta-
wy szerszej grupie podmiotów objętych postępo-
waniem upadłościowym. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Skurkiewicz, później pan senator 

Kleina, a następnie pan senator Borowski.

SenatOR 
woJciech skurkiewicz 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja chciałbym, oczywiście jeśli to jest możliwe, 

wycofać wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-
wek w związku z tym, że jest szereg rozwiązań, 
które absolutnie wychodzą naprzeciw oczeki-
waniom przedsiębiorców. A więc wycofuję ten 
wniosek.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo. Przed rozpoczęciem głoso-
wania ten wniosek może być jeszcze wycofany.

Teraz pan senator Kleina, potem pan senator 
Borowski.

SenatOR 
k azimierz kLeina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proszę o poparcie zgłoszonych przeze mnie po-

prawek, w tym także poprawek, o których wspo-
mniał pan senator Pęk, tj. poprawek nr 26 i 114. 
Uznajemy je za ważne i jest potrzebne, żeby je 
poprzeć.
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Mam wrażenie, że państwa prośby i apele 

będą wysłuchane.
Pan senator Borowski.

SenatOR 
marek Borowski 

Ja rezygnuję, w związku z wypowiedzią pana 
senatora Skurkiewicza, który dość pochopnie 
zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
ale już go wycofał. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że oprócz pana senatora 

Skurkiewicza, który uczynił to w tej chwili, na-
stępujący wnioskodawcy wycofali swoje wnio-
ski: pan senator Ryszard Bober – pkt II ppkt 83 
i 85 w druku nr 101 Z, oraz pan senator Adam 
Szejnfeld – pkt II ppkt 86 w druku nr 101 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzy-
mać wycofane wnioski? Nie widzę chętnych.

Chciałbym zapytać jeszcze o  2 rzeczy. 
Ponieważ pan senator Kleina złożył wniosek, któ-
ry ma nam przyspieszyć głosowania, czy wyra-
żacie państwo akceptację dla faktu, że poprawki 
o charakterze redakcyjnym i porządkującym, od 
nr 3 do nr 109… To jest kilkadziesiąt poprawek: 
nr 3, 5, 6, 7, 16, 22, 23, 24, 47, 52, 65, 68, 69, 70, 71, 
72, 99, 103, 104, 109… Czy możemy je przegłosować 
w bloku? Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że 
zostało to przyjęte. Nie słyszę.

Jeżeli mnie państwo upoważnią, to nie będę 
również czytał treści wszystkich poprawek, tylko 
ich numery. Dziękuję bardzo.

Zatem przystępujemy do głosowania.
Głosowanie nad wnioskiem pana senatora 

Skurkiewicza…
(Głosy z sali: Nie, nie…)
…jest niebyłe…
(Rozmowy na sali)
Sit down, relax… Ono jest niebyłe.
W związku z tym przystępujemy do głosowa-

nia nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka nr 1 ma charakter doprecyzowujący.

Dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Gabriela MorawskaStanecka: Zgła-

szam, że nie zadziałała mi aparatura, w ogóle…)
Zaraz to naprawimy.
(Głos z sali: Przyniosę kartę.)
(Rozmowy na sali)
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 5)

Czy… Reasumpcja głosowania z  przyczyn 
technicznych jest możliwa…

(Głosy z sali: Nie, nie…)
…ale jeżeli pani senator, pani marszałek nie 

podtrzymuje tego wniosku, to uznajemy wynik 
za przesądzony. Dziękuję bardzo.

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 wprowadza zasadę, w myśl 

której w przypadku nierozpatrzenia wniosku 
o udzielenie wsparcia w terminie uznaje się, że 
wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba z głosujących zdalnie… Praw-

dopodobnie trzeba drugi raz nacisnąć „Submit”. 
Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Zadziałało, Pani Marszałek?
(Rozmowy na sali)
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 6)
Poprawka przyjęta.
(Głos z sali: Niemożliwe…)
Wynik głosowania imiennego jest do uzyska-

nia. Nie sądzę, żeby to było niemożliwe.
(Rozmowy na sali)
I teraz proszę o chwilę uwagi, ponieważ po-

prawka nr 3 jest pierwszą z gatunku tych redak-
cyjnych i to głosowanie obejmie poprawki nr 3, 5, 
6, 7, 16, 22, 23, 24, 47, 52, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 99, 
103, 104, 109.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 7)
To jest chyba historyczny moment.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 8)

Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 8 i 10 zmierzają do zwolnienia 

przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii 
z obowiązku płacenia zaliczek na podatek docho-
dowy. Nad nimi należy głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 56 – za, 44 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 9)

Poprawki przyjęte.
Nad poprawkami nr 9 i 11 należy głosować 

łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 4 – przeciw, 

43 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 12.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 11)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 13.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 97 – za, 3 – przeciw. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 14.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka przyjęta.

Poprawki nr 15 i 113. Nad nimi należy głoso-
wać łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 14)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 17. Jej przyjęcie wyklucza gło-

sowanie nad poprawką nr 18. Poprawka nr 17 
zmierza do wyeliminowania… Czy ona nie była 
wykluczona?

(Głos z sali: Nie, nie…)
(Głos z sali: Wszystko dobrze.)
(Głos z sali: Teraz siedemnasta. Jej przyjęcie 

wyklucza głosowanie nad osiemnastą.)
Tak, rozumiem, okej. Chcę to doprecyzować, 

zatem ją przeczytam.
Poprawka nr 17 zmierza do wyeliminowania 

zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska, 
które w szczególności wyłączają w czasie epidemii 
prowadzenie pomiarów instalacji emitujących 
pole elektromagnetyczne w lokalach mieszkal-
nych oraz w lokalach użytkowych, a także uła-
twiają rozpoczęcie eksploatacji urządzeń takich 
jak maszty antenowe, stacje i linie elektroener-
getyczne. Poprawka eliminuje ponadto zmiany 
dotyczące finansowania ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Poprawka została przyjęta, wobec tego nie gło-

sujemy nad poprawką nr 18.
Poprawka nr 19.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 20.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 100 senatorów, wszyscy za. 
(Głosowanie nr 17)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 21.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba z głosujących zdalnie prawdo-

podobnie musi drugi raz nacisnąć „Submit”. 
Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 18)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 25.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 26.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 27 ma charakter redakcyjny, ale 

nie znalazła się w odpowiednim bloku głosowań, 
więc musimy ją teraz przegłosować.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 28.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 22)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 29. Jej przyjęcie wykluczy głoso-

wanie nad poprawką nr 30.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka przyjęta.
Nie głosujemy zatem nad poprawką nr 30, ona 

jest wykluczona.
Poprawka nr 31. Uwaga: przyjęcie poprawki 

nr 31 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 32.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 24)
Poprawka przyjęta.
Zatem poprawka nr 32 jest wykluczona.
Poprawka nr 33.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 25)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 34.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 35.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 27)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 36.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 28)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 37.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 29)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 38.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 39.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 31)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 40.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 41.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 33)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 42.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 34)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 43.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 35)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 44.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 36)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 45.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 46.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 99 – za. (Głosowanie 

nr 38)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 48.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 49.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 40)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 50.
(Głos z sali: Uwaga…)
Kto jest za?
(Rozmowy na sali)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 46 – za, 53 – przeciw. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka nie została przyjęta.
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Poprawka nr 51.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 42)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 53. Uwaga: przyjęcie poprawki 

nr 53 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 54.
Kto jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 43)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 55.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 46 – za, 53 – przeciw. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 56.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeden z senatorów głosujących zdalnie praw-

dopodobnie drugi raz nacisnął „Submit”.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 57.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 46)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 58.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 47)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 59.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 59 – za, 40 – przeciw. 

(Głosowanie nr 48) 
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 60. Uwaga: przyjęcie poprawki 

nr 60 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 61.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 62.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna z  osób głosujących zdalnie… Proszę 

sprawdzić, czy nie trzeba nacisnąć „Submit”. 
Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 50)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 63. Uwaga: jej przyjęcie wyklucza 

głosowanie nad poprawką nr 64.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 66.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 67.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 0 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 53)
Poprawka przyjęta.
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Kolejne poprawki były już przegłosowane.
Głosujemy nad poprawką nr 73. Uwaga: przy-

jęcie poprawki nr 73 wyklucza głosowanie nad po-
prawką nr 74.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 75.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 100 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 55)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 75… Przepraszam, już była, nr 75 

już była.
Uwaga, przyjęcie poprawki…
(Rozmowy na sali)
Poprawka nr 75 była przegłosowana?
(Głosy z sali: Tak.)
Tak. Okej, dziękuję bardzo.
Poprawka nr 76. Przyjęcie poprawki nr 76 wy-

klucza głosowanie nad poprawkami nr 77, 78 i 79.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 56)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 80. Uwaga: przyjęcie poprawki 

nr 80 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 81.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 82.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 83 jest poprawką wycofaną.
Poprawki nr 84 i 112 przegłosujemy łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 59)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr  85 i  86 są poprawkami 

wycofanymi.
Poprawka nr 87.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 60)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 88.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw. 

(Głosowanie nr 61)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 89.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw. 

(Głosowanie nr 62)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 90.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 63)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 91.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 64)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 92.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw. 

(Głosowanie nr 65)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 93.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 55 – za, 44 – przeciw. 

(Głosowanie nr 66)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawką nr 94 nie głosujemy, ponieważ 

był pozytywny wynik głosowania nad popraw-
kami nr 8 i 10.

Poprawka nr 95.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 67)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 96.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 97.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 69)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 98.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 100.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 71)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 101.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 72)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 102.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 73)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 105.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw. 

(Głosowanie nr 74)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 106.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw. 

(Głosowanie nr 75)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 107.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 45 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 76)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 108.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 99 senatorów, 5 – za, 94 – przeciw. 
(Głosowanie nr 77)

Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 110.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 78)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 111.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 79)
Poprawka przyjęta.
Przypomnę, że poprawka nr 112 była już prze-

głosowana łącznie z poprawką nr 84, a poprawka 
nr 113 – łącznie z poprawką nr 15.

Poprawka nr 114.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 115, ostatnia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 81)
Poprawka przyjęta. To była ostatnia popraw-

ka, proszę państwa.
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.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 

1 – wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 82)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szcze-
gólnych instrumentach wsparcia w  związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
trzeciego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni 
Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zosta-
ła przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 89 S.

W celu uzupełnienia dyskusji informuję, że 
podjąłem decyzję, aby tekst uchwały rozesłać do 
senatów, które współpracują z nami w ramach 
kooperacji izb wyższych parlamentów.

Głosujemy nad podjęciem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 83)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę upamiętniającą ofiary 
Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnie-
nia. (Oklaski)

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia 
ostatecznej decyzji w  sprawie egzaminów 
ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku 
szkolnym 2019/2020.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zosta-
ła przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 102 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym projektem uchwały wzywającej Rząd RP 
do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej de-
cyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egza-
minów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 84)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę wzywającą Rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej do natychmiastowego ogło-
szenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów 
ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku 
szkolnym 2019/2020.

Szanowni Państwo, informuję, że porządek 
obrad dziewiątego posiedzenia Senatu został 
wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświad-
czenia złożone do protokołu zostaną zamiesz-
czone w  urzędowej wersji sprawozdania 
steno graficznego.

(Rozmowy na sali)
Państwa senatorów znajdujących się w sali 

nr  217 proszę o  zgłaszanie się do pani sena-
tor sekretarz Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej. 
Państwa, którzy biorą zdalnie udział w posie-
dzeniu, proszę o zgłaszanie się za pomocą czatu 
w aplikacji.

Oświadczenia, przypominam, 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. Przypominam, że 
marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić 
lub których wygłoszenie przez senatora nie było-
by możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senator-
skim nie przeprowadza się dyskusji.

Przypomnę, że swoje oświadczenia do proto-
kołu złożyli pleno titulo senatorowie: Aleksander 
Szwed, Kazimierz Kleina, Robert Dowhan – 2, 

Mariusz Gromko – 2, Beniamin Godyla, Bogdan 
Borusewicz, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Maria 
Jackowski – 3, Adam Szejnfeld*.

O  zabranie głosu proszę pana senatora 
Bogdana Zdrojewskiego.

SenatOR 
BoGdan zdroJewski 

Nie zdążyłem wcześniej, w związku z tym 
w tym trybie. Chciałbym tylko, by odnotowano 
do protokołu, że pierwsze głosowanie potrakto-
wałem jako techniczne i że oczywiście jestem za 
wsparciem dotyczącym wykorzystania środków 
europejskich. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Korzystając z państwa obecności, chciałbym 

bardzo podziękować wszystkim, którzy głosowali 
w salach, którzy głosowali zdalnie. Dziękuję całe-
mu personelowi informatycznemu i pomocnicze-
mu, bo mamy ugruntowane wrażenie, że poszło 
nam to wszystko doskonale i szybko. Opóźnienie 
czasowe w stosunku do normalnej procedury gło-
sowań było minimalne, jeżeli w ogóle było.

Jestem dumny z tego, że jako senatorowie, jako 
instytucja, jako Senat byliśmy w stanie przyjąć 
tak sprawną formę hybrydowego obradowania. 
To był pierwszy raz, więc były różne i duże oba-
wy, także dzisiejszego poranka. Opatrzność nad 
nami czuwała i wszystko skończyło się niezwy-
kle pomyślnie.

Jeszcze raz dziękuję państwu za udział.
Zamykam posiedzenie Senatu.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską mar  

szałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 27)

* Oświadczenia złożone do protokołu – w załączeniu.
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9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. ambrozik . ? - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  2 P. arndt - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + ? - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 g. Bierecki + + - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  6 P. Błaszczyk + . - + + - + - - ? - + - - + + + - + +
  7 R. Bober ? ? + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  8 j. Bogucki - - - - . - + - + + - + - - - + + - + +
  9 M. Borowski ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki ? - + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  13 k. Brejza + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner ? ? - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  15 j. Bury + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 j. Chróścikowski ? ? - . + - + - - ? - + - - - + + - + +
  17 a. Chybicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 l. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 g. Czelej + + - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  20 j. Czerwiński ? ? - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  21 D. Czudowska + . - + + - + - - - - - - - - + + - + +
  22 W. Dobkowski + . . + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  23 R. Dowhan + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 a. Dunin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + + - + + - + + - ? - + - - - + + - + +
  26 j. Fedorowicz . + + . + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 e. gawęda + + - . ? - + - - ? - + - - - + + - + +
  29 S. gawłowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. godyla + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S. gogacz ? ? - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  32 M. golba + + - ? + - + - + ? - + - - - - + - + +
  33 a. gorgoń-komor + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 t. grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 j. gromek . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. gromko + + - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  37 j. Hamerski + . - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  38 j. Hibner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 j.M. jackowski ? ? - + + - + - + ? + + - - + + + - + +
  40 D. jazłowiecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. karczewski + + - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  43 k. kleina + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
  44 B. klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 a. kobiak ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. koc + + - + + - + - - ? - + + - - + + - + +
  47 M. kochan ? ? + + + + + + + + + + . + + + + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 M. komorowski + . . + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  51 W. konieczny ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 t. kopeć ? ? . + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  53 M. kopiczko + + - + + - + - - ? - + - - - + + - + +



Wyniki głosowań

109

9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. kraska + + - + + - + - - ? - + - - - + + - + +
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
  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 ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 93 90 96 96 98 100 100 100 100 100 100 100 97 100 99 100 100 100 100 99
  za 67 57 53 93 97 52 100 53 56 53 53 97 50 52 51 99 100 52 100 99
  Przeciw 4 8 43 2 0 48 0 47 44 4 47 3 47 48 47 1 0 48 0 0
  Wstrzymało się 22 25 0 1 1 0 0 0 0 43 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
                    
 



    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. ambrozik + - - - - - - - - - - - - - - - - + + -
  2 P. arndt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 g. Bierecki + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  6 P. Błaszczyk + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 j. Bogucki + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 k. Brejza + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  15 j. Bury + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 j. Chróścikowski + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  17 a. Chybicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 l. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 g. Czelej + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  20 j. Czerwiński + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  21 D. Czudowska + - - - - . - - - - - . - + - - + + + -
  22 W. Dobkowski + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 a. Dunin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  26 j. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 e. gawęda + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  29 S. gawłowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. godyla + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S. gogacz + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  32 M. golba + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  33 a. gorgoń-komor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 t. grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 j. gromek + + + + + . + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. gromko + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  37 j. Hamerski + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  38 j. Hibner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 j.M. jackowski + + - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  40 D. jazłowiecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. karczewski + - - - - - - - - . - - - - - - + + + -
  43 k. kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 a. kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. koc + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  47 M. kochan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 M. komorowski + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  51 W. konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 t. kopeć + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  53 M. kopiczko + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
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9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 W. kraska + - - - - - - - - - - - - - - - + + + -
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 100 100 99 100 100 98 100 100 100 98 100 99 100 100 100 100 99 99 99 99
  za 100 53 52 52 52 51 53 52 52 51 52 52 52 54 52 52 97 99 99 52
  Przeciw 0 47 47 48 48 47 47 48 48 47 48 47 48 46 48 48 2 0 0 46
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. ambrozik + - + + + + - . - + + - + + + - - - + -
  2 P. arndt - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  4 H. Bieda - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 g. Bierecki + - + + + + - + - + + - + + + - - - + -
  6 P. Błaszczyk + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  7 R. Bober - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 j. Bogucki + + + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  9 M. Borowski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 k. Brejza - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  15 j. Bury - + + - + + + + + . . . . + + + + + + +
  16 j. Chróścikowski + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  17 a. Chybicka - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 l. Czarnobaj - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 g. Czelej + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  20 j. Czerwiński + - + - + + - - - + + - + + + - - - + -
  21 D. Czudowska + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  22 W. Dobkowski + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  23 R. Dowhan - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 a. Dunin - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  26 j. Fedorowicz - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 z. Frankiewicz - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 e. gawęda + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  29 S. gawłowski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. godyla - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S. gogacz + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  32 M. golba + - + - + + - + - + + - + + + - - - + -
  33 a. gorgoń-komor - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 t. grodzki - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 j. gromek - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. gromko + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  37 j. Hamerski + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  38 j. Hibner - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 j.M. jackowski + - - + - + - - + + + - + + + - - - + -
  40 D. jazłowiecka - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. kamiński + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. karczewski + - + + . - + - - + + - + + + - - - + -
  43 k. kleina - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. klich - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 a. kobiak - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. koc + - + + + + - - - + + - ? + + + - - + -
  47 M. kochan - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. komarnicki - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 M. komorowski + - + + . + - - - + + - + + + - - - + -
  51 W. konieczny - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 t. kopeć + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  53 M. kopiczko + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 W. kraska + - + + + + - - - + + - + + + - - - + -
  55 k. kwiatkowski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  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 - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 99 100 100 99 98 100 100 99 100 99 99 99 99 100 100 100 99 99 99 100
  za 46 53 98 46 97 99 53 59 53 99 99 53 98 100 100 54 51 51 98 52
  Przeciw 53 47 2 53 1 1 47 40 47 0 0 46 0 0 0 46 48 48 1 48
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. ambrozik - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  2 P. arndt + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  3 W. Bernacki - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  4 H. Bieda + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  5 g. Bierecki - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  6 P. Błaszczyk - + + + + - - - - - + - + - - + - + + +
  7 R. Bober + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  8 j. Bogucki - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  9 M. Borowski + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  10 B. Borusewicz + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  11 B. Borys-Damięcka + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  12 M. Bosacki + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  13 k. Brejza + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  14 M. Budner - + - + + - - - - - + - + - - - - + + +
  15 j. Bury + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  16 j. Chróścikowski - + + + + + - - - - + - + - - - - + + +
  17 a. Chybicka + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  18 l. Czarnobaj + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  19 g. Czelej . + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  20 j. Czerwiński - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  21 D. Czudowska - + + + + - - . - - + - + - - - - + . +
  22 W. Dobkowski - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  23 R. Dowhan + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  24 a. Dunin + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  25 W. Durlak - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  26 j. Fedorowicz + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  27 z. Frankiewicz + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  28 e. gawęda - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  29 S. gawłowski + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  30 B. godyla + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  31 S. gogacz - + + + + - - - - - + - + - - - + + + +
  32 M. golba - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  33 a. gorgoń-komor + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  34 t. grodzki + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  35 j. gromek + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  36 M. gromko - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  37 j. Hamerski - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  38 j. Hibner + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  39 j.M. jackowski - + + + + + + - - - + + + - - - - + + +
  40 D. jazłowiecka + - + + - + + + ? + + + + + + + - + + +
  41 M. kamiński + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  42 S. karczewski - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  43 k. kleina + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  44 B. klich + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  45 a. kobiak + - + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  46 M. koc - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  47 M. kochan + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  49 W. komarnicki + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  50 M. komorowski - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  51 W. konieczny + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  52 t. kopeć - + + + + - - - - - + - + - - - - + + +
  53 M. kopiczko - + + + + - - - - - + - + - - - + + + +
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    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  54 W. kraska - + + + + - - - - - + - + - - - + + + +
  55 k. kwiatkowski + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  56 S. lamczyk + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  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 + - + + - + + + + + + + + + + + - + + +
 
  głosujących 99 99 100 100 99 99 100 99 99 99 99 100 100 99 99 100 99 100 99 99
  za 52 49 98 100 49 55 53 52 50 51 99 53 100 53 53 54 5 99 99 99
  Przeciw 47 50 2 0 50 44 47 47 48 48 0 47 0 46 46 45 94 1 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    81 82 83 84
  1 R. ambrozik + + + -
  2 P. arndt + + + +
  3 W. Bernacki + + + -
  4 H. Bieda + + + +
  5 g. Bierecki + + + -
  6 P. Błaszczyk + + + -
  7 R. Bober + + + +
  8 j. Bogucki + + + -
  9 M. Borowski + + + +
  10 B. Borusewicz + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + +
  12 M. Bosacki + + + +
  13 k. Brejza + + + +
  14 M. Budner + + + -
  15 j. Bury + + + +
  16 j. Chróścikowski + + + -
  17 a. Chybicka + + + +
  18 l. Czarnobaj + + + +
  19 g. Czelej + + + -
  20 j. Czerwiński + + + -
  21 D. Czudowska + + + -
  22 W. Dobkowski + + + -
  23 R. Dowhan + + + +
  24 a. Dunin + + + +
  25 W. Durlak + + + -
  26 j. Fedorowicz + + + +
  27 z. Frankiewicz + + + +
  28 e. gawęda + + + -
  29 S. gawłowski + + + +
  30 B. godyla + + + +
  31 S. gogacz + + + -
  32 M. golba + + + -
  33 a. gorgoń-komor + + + +
  34 t. grodzki + + + +
  35 j. gromek + + + +
  36 M. gromko + + + -
  37 j. Hamerski + + + -
  38 j. Hibner + + + +
  39 j.M. jackowski + + + -
  40 D. jazłowiecka + + + +
  41 M. kamiński + + + +
  42 S. karczewski + + + -
  43 k. kleina + + + +
  44 B. klich + + + +
  45 a. kobiak + + + +
  46 M. koc + + + -
  47 M. kochan + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska + + + +
  49 W. komarnicki + + + +
  50 M. komorowski + + + -
  51 W. konieczny + + + +
  52 t. kopeć + + + -
  53 M. kopiczko + + + -

    81 82 83 84
  54 W. kraska + + + -
  55 k. kwiatkowski + + + +
  56 S. lamczyk + + + +
  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 + + + +
 
  głosujących 99 100 100 99
  za 99 98 100 51
  Przeciw 0 1 0 48
  Wstrzymało się 0 1 0 0
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9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

Przemówienie senatora Józefa łyczaka w dyskusji  
nad punktem 1. porządku obrad

Zaistniała sytuacja związana ze wstrzymaniem wielu prac oraz zamroże-
niem wielu projektów w Rzeczypospolitej Polskiej, czego przyczyną jest roz-
przestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 powodujący chorobę zakaźną zwaną 
COVID-19, doprowadziła do dyskusji nad wprowadzeniem wielu ułatwień i od-
stępstw w związku z tym, iż realizacja większości zobowiązań powziętych przed 
wystąpieniem pandemii na terenie naszego kraju jest znacznie utrudniona bądź 
niemożliwa. Biorąc pod uwagę wszelkie napływające informacje i bacznie obser-
wując sytuację, powzięto decyzję o wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Ustawa ta ma za zadanie wspomóc podmioty zobowiązane do wypełnienia 
zobowiązań zawiązanych z podjęciem się realizacji projektów objętych dofi-
nansowaniem ze środków europejskich. Ma ona na celu głównie wsparcie in-
stytucji i podmiotów realizujących te zadania i projekty w utrudnionej sytuacji 
związanej z wystąpieniem COVID-19. W ustawie skupiono się przede wszyst-
kim na odroczeniu większości terminów, których dotrzymanie byłyby znacz-
nie utrudnione bądź wręcz niemożliwe, oraz na terminowym wykorzystaniu 
przyznanych środków.

Nowością jest tu także użycie sformułowania „praca zdalna” oraz wyko-
rzystanie środków komunikacji elektronicznej. Jak ujęto w art. 17 omawianej 
ustawy, „w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 przeprowadzenie 
kontroli lub audytów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 22 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, kontrole oraz 
audyty mogą zostać wstrzymane, chyba że możliwe jest ich prowadzenie w try-
bie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”. 
Jest to kompromis między ciężką sytuacją związaną z wystąpieniem COVID-19 
a potrzebą, by w jak najbardziej wyczerpujący sposób wykorzystać środki i in-
strumenty ułatwiające nam wypełnienie chociażby części zadań dotyczących 
projektów.

Jest to ustawa przewidująca szereg odstępstw od przepisów zawartych w in-
nych współistniejących ustawach, m.in. w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o za-
sadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020, a także w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych.

Istnieją jednak w  ustawie kwestie, które mogłyby zostać ponownie 
przedyskutowane.

Biorąc pod uwagę fakt, iż szalejąca pandemia nie ustaje ani nie dostrzega 
się znacznego spadku liczby zarażonych i przypadków śmiertelnych, kwestię 
terminu ciężko zamknąć w określonej liczbie dni, a tak ujęto to w art. 13 ust. 1 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 9. posiedzenia Senatu

120

9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

pkt 2. Czy można już na ten moment określić liczbę dni, o jaką będzie wydłużona 
realizacja projektu? W tym przypadku podano liczbę 90 dni.

Światowa Organizacja Zdrowia 9 marca br. skalę występowania COVID-19, 
potocznie nazywanego koronawirusem, określiła jako pandemię, a od tamtego 
do obecnego dnia, tj. 15 kwietnia 2020 r., minęło już 37 dni. Czy nie byłoby bez-
pieczniej i sprawiedliwiej, gdyby dodać w ustawie sformułowanie bardziej ogól-
ne, które informowałoby, iż termin zostanie przedłużony o taką liczbę dni, na 
jaką wstrzymano prace? Na wypadek, gdyby pandemia trwała ponad 90 dni, po-
zostawiono by w tym punkcie sformułowanie „jednak nie dłużej niż do 31 grud-
nia 2023 r.”.

Dodatkowo art. 6 pkt 3 powinien zostać uzupełniony o kwestie dotyczące 
skutku niespełnienia obowiązku, który zostaje nałożony na beneficjenta, tak 
aby zobligować go do spełnienia tego obowiązku niezwłocznie. Nieuzasadniona 
i nadmierna zwłoka powinna wiązać się z konsekwencjami.

Dążymy do osiągnięcia stabilnej sytuacji w kraju, a omawiana ustawa jest 
wsparciem dla nas wszystkich. Każdy jej artykuł wiąże się z niemałymi kom-
promisami, które obecnie są niezbędne do podejmowania odpowiedzialnych 
i rozsądnych decyzji.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 9. posiedzenia Senatu

121

9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana przez nas w dniu dzisiejszym ustawa wprowadza szczególne 

rozwiązania, które dadzą podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w sys-
temie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdraża-
niu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, jak również zniwelują ne-
gatywny wpływ COVID-19 na wdrażanie, realizację i rozliczenie programów 
operacyjnych.

W ustawie zawarto wiele odstępstw od zasad i standardów opisanych w usta-
wie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także w usta-
wie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jak to zostało doskonale przedstawione w  opinii senackiego Biura 
Legislacyjnego, ustawa w szczególności przewiduje: „wydanie, zmianę i zawie-
szenie wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy wdrożeniowej, w trybie 
wyjątkowym; możliwość zmiany kryteriów wyboru projektów w każdym cza-
sie oraz stosowania odstępstw od zatwierdzonych kryteriów w trakcie realiza-
cji projektu; przesunięcie ciężaru nieprawidłowości indywidualnej na budżet 
państwa i uwolnienie beneficjenta od odpowiedzialności za tę nieprawidłowość; 
możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków na niezrealizowane cele, jeżeli 
beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim 
czasie podejmował niezbędne działania, służące ich odzyskaniu; wydłużenie 
przewidzianych w ustawie wdrożeniowej terminów na składanie wniosków 
o dofinansowanie, na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu oraz na 
poprawienie oczywistej omyłki w tym wniosku; wprowadzenie nadzwyczajne-
go trybu wyboru projektów służących ograniczeniu wystąpienia negatywnych 
skutków COVID-19; możliwość aktualizacji harmonogramu naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów; możliwość zmiany umowy, jeżeli na skutek wy-
stąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu 
albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzo-
nych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona; 
wydłużenie określonych w umowach o dofinansowanie terminów składania 
wniosków o płatność oraz terminów zakończenia realizacji projektów; odręb-
ny tryb zmiany programu operacyjnego w przypadku, gdy w związku z wystą-
pieniem COVID-19 konieczne jest dokonanie zmiany programu operacyjnego; 
wydłużenie terminów w procedurze odwoławczej oraz możliwość wniesienia 
protestu w postaci elektronicznej pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym no-
śniku lub w systemie teleinformatycznym; możliwość przedłużenia terminów 
w postępowaniach administracyjnych w odniesieniu do należności, o których 
mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
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możliwość zawieszenia tych postępowań oraz wstrzymanie wykonania decyzji 
administracyjnych; możliwość powierzenia funkcji osobie, która dotychczas 
nie była wpisana do wykazu ekspertów, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 
istnieje konieczność skorzystania z wiedzy, umiejętności lub doświadczenia 
takiej osoby; możliwość zapewnienia wkładu finansowego ze środków progra-
mu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych, przyczyniających się 
do przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19; wyłączenie stosowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do 
zamówień udzielanych przez podmioty, którym powierzono zarządzanie środ-
kami w ramach instrumentów finansowych, instrumentów inżynierii finanso-
wej oraz pomocy zwrotnej; możliwość zastosowania ulgi w spłacie należności, 
o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych; wyłączenie stosowania art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych w przypadku, gdy beneficjentem projektu finanso-
wanego ze środków europejskich jest jednostką sektora finansów publicznych; 
możliwość odstąpienia od sankcji wykluczenia z możliwości otrzymania środ-
ków europejskich, jeżeli niedokonanie zwrotu środków przez beneficjenta było 
skutkiem wystąpienia COVID-19; możliwość przedłużenia, skrócenia albo prze-
sunięcia terminów na dokonanie poszczególnych czynności określonych za-
równo w uchwalonej ustawie, jak i w ustawie wdrożeniowej, jeżeli na skutek 
wystąpienia COVID-19 nie będą one mogły być dotrzymane; wyłączenie od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określonej 
w art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, przez osoby, o których mowa w art. 4a tej 
ustawy, w przypadku gdyby naruszenie miało związek z przeciwdziałaniem 
negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19; stosowanie przepisów art. 3–5, 
art. 6 ust. 1 oraz art. 7–33 do dnia 31 grudnia 2020 r.; wejście w życie jej prze-
pisów z dniem następującym po dniu ogłoszenia, w tym przepisów art. 3–30 
i art. 33 z mocą od dnia 1 lutego 2020 r.”.

W mojej opinii wszystkie te zmiany wpłyną pozytywnie na realizację projek-
tów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej oraz na ich sprawniejsze 
rozliczenie przez beneficjentów.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 415 posłów, 2 wstrzymało się od 
głosu i nie było głosów przeciw. Mam nadzieję, że również w Senacie przyjmie-
my tę niezwykle potrzebną ustawę ponad podziałami partyjnymi.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: ustawa) zwana 
tarczą 2.0 stanowi kolejny projekt partii rządzącej, który powstał w pośpiechu 
i był tworzony na kolanie. Nie wnosi ona, oprócz chaosu legislacyjnego, żad-
nych merytorycznych założeń pozwalających na realną pomoc przedsiębiorcom. 
W pierwszej kolejności, jeżeli chce się dofinansować polskich przedsiębiorców, 
powinno się znowelizować ustawę budżetową i uruchomić środki na ożywienie 
polskiej gospodarki. Ze względu na przedsiębiorców powinniśmy dążyć przede 
wszystkim do odformalizowania procedur, które mają prowadzić do uzyskania 
pomocy finansowej. Płynność finansowa przedsiębiorców powinna być stawiana 
na pierwszym miejscu, ponieważ bez niej dojdzie do fali upadłości oraz maso-
wych zwolnień pracowniczych.

Wyraz chaosu legislacyjnego widać w tym, że ustawa zakłada poszerzenie 
kręgu przedsiębiorców zwolnionych ze składek ZUS o małe przedsiębiorstwa, 
wprowadza tzw. wakacje składkowe. Niemniej jednak jest to zwolnienie tylko 
w wysokości 50%. Zatem przedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników otrzy-
ma zwolnienie w całości, a inny, zatrudniający 10 pracowników, otrzyma tylko 
połowę przewidzianego zwolnienia. Rozwiązanie umożliwiające zwolnienie ze 
składek ZUS w połowie nie jest wyrazem ochrony miejsc pracy. Nadal, patrząc 
z punktu widzenia przedsiębiorcy, korzystniejsze może okazać się rozwiązanie 
prowadzące do zwolnienia „nadprogramowych” pracowników celem otrzyma-
nia całkowitego zwolnienia ze składek, a tym samym utrzymania płynności 
finansowej. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż nie można różnicować firm ze 
względu na liczbę zatrudnionych, ponieważ niezależnie od liczby pracowników 
większość z nich jest w sytuacji krytycznej. Bardzo dziękuję.
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Przemówienie senatora Józefa łyczaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Wysoki Senacie!
Rząd przygotował kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego 

oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawar-
tych w tarczy antykryzysowej, która wspiera przedsiębiorców i pracowników. 
Nowe rozwiązania pomogą firmom przetrwać trudny okres oraz zapewnią im 
bezpieczny powrót do normalnego funkcjonowania na rynku polskim i świato-
wym. Poprzez przyjęcie nowych rozwiązań rząd chroni miejsca pracy i popra-
wia płynność firm, pozostając w dialogu ze stroną społeczną i przedsiębiorcami. 
Dotychczasowe rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się z du-
żym zainteresowaniem ze strony firm. Do tej pory w ramach tarczy antykry-
zysowej złożonych zostało 340 tysięcy wniosków, w tym 250 tysięcy wniosków 
dotyczących zwolnienia ze składki ZUS, 56 tysięcy wniosków o postojowe oraz 
31 tysięcy wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Jaką pomoc przewidziano dla przedsiębiorstw? Więcej firm będzie mogło 
skorzystać z 3-miesięcznych wakacji składkowych. Chodzi o przedsiębiorstwa 
zatrudniające 10–49 ubezpieczonych. Firmy te – w zamian za utrzymanie za-
trudnienia – mogą liczyć na pokrycie obowiązkowej składki w wysokości 50% 
łącznej kwoty nieopłaconych należności wykazanych w deklaracji rozliczenio-
wej złożonej za dany miesiąc.

Firmy otrzymają dłuższe wsparcie w ramach świadczenia postojowego – bę-
dzie ono wypłacane przez 3 miesiące. Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębior-
ców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, 
umowę-zlecenie, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepi-
sy dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło. Jednym słowem, chodzi o umowy 
cywilnoprawne.

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować przedsiębiorcom wsparcie słu-
żące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie 
sektora transportowego, w którym konieczne jest utrzymanie finansowania le-
asingowania floty transportowej. Pomoc polegać będzie również na udzielaniu 
przedsiębiorstwom pożyczek z 15-miesięczną karencją w spłacie. 

Spółdzielnie socjalne będą zwolnione ze składek wszystkich płatników, bez 
względu na liczbę pracowników.

Do programu pożyczkowego BGK „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” 
wprowadzone zostaną m.in. ulgi w spłacie zaciągniętych pożyczek. 

Wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firm, będą mieli możliwość 
renegocjacji warunków kredytu bankowego. Ostateczne rozwiązania będą wy-
nikiem negocjacji stron umowy kredytu.

W usługach komórkowych wprowadzony zostanie nielimitowany dostęp 
do publicznych stron internetowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 9. posiedzenia Senatu

125

9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na 
zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

Środki finansowe kierowane na powstrzymanie COVID-19 będą zabezpie-
czone przed przymusem egzekucyjnym w ramach postępowania cywilnego, 
czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej.

Teraz pomoc dla służby zdrowia. Placówki ochrony zdrowia będą wyposa-
żone w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej 
diagnostyki medycznej. Równolegle osoby starsze i niepełnosprawne będą wy-
posażane w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych ak-
tywności, w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia, w sposób zdalny. W tym 
celu Fundusz Szerokopasmowy zostanie wsparty dotacją z budżetu państwa 
w wysokości 87 milionów zł.

Ratownicy jednostek współpracujących z  systemem Państwowego 
Ratownictwa Medycznego zachowają uprawnienia potrzebne do udzielania 
pierwszej pomocy w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szko-
leń czy też upływu terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich.

Dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane będą droga 
elektroniczną.

Jaka będzie pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożyw-
czego? Rolnicy i pracujący z nimi domownicy otrzymają zasiłek w wysokości 
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczyć to będzie sytuacji objęcia 
ich obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitaliza-
cją w związku z COVID-19.

Usprawniona zostanie realizacja PROW 2014–2020. Chodzi o umożliwienie 
załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli 
zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.

Jeśli chodzi o pocztę, to przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną 
będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania 
wniosku na poczcie. Nie będzie też obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru 
przy przesyłkach kurierskich.

Co do kierowców to ważność zachowają m.in. prawa jazdy oraz uprawnie-
nia do kierowania, których termin ważności upłynął. Ważność zachowają też 
pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ważności czasowej re-
jestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wymienię jeszcze pozostałe rozwiązania. Już w 2020 r., a nie 1 stycznia 
2021 r., uruchomiony zostanie Fundusz Szerokopasmowy, mający na celu za-
pewnienie obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecz-
nych, które mogą być realizowane online. Fundusz zostanie zasilony dotacją 
z budżetu państwa.

Organizacje pozarządowe i podmioty działające na podstawie ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą uprawnione do świadczeń 
na rzecz ochrony miejsc pracy. 

Rada Ministrów będzie mogła ograniczyć koszty osobowe w administracji 
rządowej w sytuacji, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują 
stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa.

Koszt proponowanych rozwiązań szacuje się na ponad 11 miliardów zł. Co 
do zasady ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 
w „Dzienniku Ustaw”.

Zaproponowane rozwiązania koncentrują się na wsparciu przedsiębiorstw, 
jednak zawierają też kilka regulacji dotyczących samorządu terytorialnego. 
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Ustawa przewiduje m.in., że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii pracownika samorządowego będzie można, za 
jego zgodą, przenieść tymczasowo do wykonywania innej pracy – innej niż okre-
ślona w umowie o pracę – w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w tej 
samej lub innej miejscowości. Okres przeniesienia nie będzie mógł być dłuższy 
niż 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epide-
mii. Zgodnie z przepisem wynagrodzenie takiego pracownika nie będzie mogło 
być niższe niż dotychczasowe.

Nowa tarcza wprowadza też dodatkowe możliwości dotyczące zwalniania 
z podatku od nieruchomości. Zgodnie z tymi przepisami rady gmin będą mogły 
wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości – od gruntów, budynków 
i budowli – także wobec organizacji pozarządowych, których płynność finanso-
wa uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa. Zmiana ma na celu 
umożliwienie radom gmin przedłużenia tym podmiotom, w drodze uchwały, 
terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju 
i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa stanowi kontynuację i rozszerzenie dobrych rozwiązań zapropo-

nowanych przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego i przyjętych 
w ramach tarczy antykryzysowej. Ma ona na celu wprowadzenie kolejnych kil-
kudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
społeczno-gospodarczym epidemii oraz wprowadzenie regulacji wspierających 
poszczególne grupy społeczne. Ważnym segmentem jest ustanowienie tzw. tar-
czy finansowej, w ramach której ok. 100 miliardów zł zostanie skierowanych 
na ochronę miejsc pracy. Środki te trafią do 670 tysięcy polskich firm, które 
ucierpiały w związku z pandemią koronawirusa. Tak więc celem programu 
przygotowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest ochrona rynku pracy 
i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu.

Tarcza finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej war-
tości 100 miliardów zł, co stanowi ok. 4,5% PKB. Do mikrofirm zatrudniających 
co najmniej 1 pracownika trafi 25 miliardów zł, do małych i średnich firm – 
50 miliardów zł, a do dużych przedsiębiorstw – 25 miliardów zł. Podmioty, które 
skorzystają z programu, otrzymają pomoc bezzwrotną o łącznej wartości 60 mi-
liardów zł. Dostęp do dodatkowych środków zapobiegnie zatorom płatniczym, 
utracie płynności, a przede wszystkim – zwolnieniom pracowników. Właśnie 
dlatego wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach tar-
czy finansowej będzie prosto i szybko wypłacane za pośrednictwem banków. 
W tej grze liczy się czas. Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało 
charakter indywidualny i obejmie zarówno finansowanie dłużne, jak i zaan-
gażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent 
inwestycyjny, a mniejszy – bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie re-
alizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny 
formularz.

Wsparcie dla mikrofirm będzie skierowane na pokrycie kosztów działalności, 
w tym pensji. Środki te, w postaci subwencji, skierowane są do przedsiębiorstw 
zatrudniających 1–9 pracowników, bez samozatrudnionych, których roczny 
obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; przedsiębiorstw, 
które w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w związku z COVID-19 dotknął 
spadek przychodów o co najmniej 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca 
lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku; przedsiębiorstw objętych zakazem 
prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne. Maksymalna war-
tość programu dla mikrofirm to 25 miliardów zł. Zakładana kwota pomocy 
bezzwrotnej wyniesie ok. 16 miliardów zł. Maksymalna kwota subwencji zale-
ży od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 
324 tysięcy zł, co daje średnio 70–79 tysięcy zł.
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Aż 75% wartości subwencji może być bezzwrotne: 25% wartości jest bez-
zwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od 
jej udzielenia, a dodatkowe 50% subwencji może być bezzwrotne w zależności od 
poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przed-
siębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy 
procent subwencji. To silny bodziec do utrzymania miejsc pracy. Reszta sub-
wencji zwracana jest po 3 latach.

Subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowa-
dzonej działalności gospodarczej, w szczególności kosztów wynagrodzeń pra-
cowników, przy czym 25% może być przeznaczone na przedterminową spłatę 
kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie, np. wekslowe. Produkty 
przeznaczone dla mikrofirm będą łatwo dostępne w kanałach elektronicznych 
wybranych banków komercyjnych, z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.

Finansowanie sektora MŚP, na który rząd przewidział ok. 50 miliardów zł, 
skierowane jest do firm zatrudniających 10–249 pracowników, których roczny 
obrót nie przekracza 50 milionów euro lub których suma bilansowa nie prze-
kracza 43 milionów euro. Podstawowe zasady są tu zbliżone do tych, którym 
podlegają mikrofirmy – co najmniej 25-procentowy spadek przychodów, zwrot 
po 3 latach. Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 
6% lub 8% sprzedaży rocznej, w zależności od skali spadku sprzedaży, maksy-
malnie do 3,5 miliona zł, co daje średnio 1,9 miliona zł.

Aż 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne: 37,5% w zależności od po-
niesionej przez przedsiębiorstwo straty w sprzedaży, a kolejne 37,5% w zależności 
od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji 
przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku za-
trudnienia. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 miliardów zł, z czego 
zakładana kwota pomocy bezzwrotnej może wynieść 32 miliardy zł.

Żeby duże przedsiębiorstwa mogły korzystać z tarczy finansowej, muszą 
spełnić kilka podstawowych warunków: prowadzenie działalności na dzień 
31 grudnia 2019 r.; niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpie-
czenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowa-
nia; posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm certyfikatu rezydencji 
podatkowej w Polsce; rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

PFR proponuje 3 formy finansowania: finansowanie płynnościowe w postaci 
pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet 1 miliarda zł; finansowa-
nie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, częściowo 
bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrud-
nienia, o wartości do 750 milionów zł na podmiot; finansowanie inwestycyj-
ne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych, udziałów lub akcji, 
na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej, o wartości do 1 mi-
liarda zł na podmiot. Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 
25 miliardów zł, z czego zakładana kwota pomocy bezzwrotnej może osiągnąć 
wartość 12 miliardów zł.

Tak więc w procedowanej ustawie przewidziano m.in. takie działania, jak 
zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, rozszerzenie 
zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek, ponowna wy-
płata świadczenia postojowego. Te pozytywne działania przygotowane przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości na pewno przyczynią się do przetrwania wie-
lu przedsiębiorstw w naszym kraju, a przez to do utrzymania miejsc pracy. 
Zdecydowanie popieram przedłożoną ustawę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponad 80 lat temu, 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP podjęło decy-

zję o niewyobrażalnej zbrodni: o rozstrzelaniu polskich jeńców przebywających 
w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów prze-
trzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich woje-
wództw Rzeczypospolitej. Konsekwencją tej decyzji była tzw. Zbrodnia Katyńska. 
Do egzekucji miało dojść w kwietniu 1940 r. Jej ofiarami byli wysocy rangą pol-
scy wojskowi, funkcjonariusze innych służb mundurowych, właściciele ziem-
scy i przedstawiciele polskiej inteligencji: wykładowcy akademiccy, lekarze, 
prawnicy, naukowcy, nauczyciele, a także dostojnicy Kościoła katolickiego, pra-
wosławnego oraz wiary judaistycznej. Łącznie zamordowano ponad 22 tysiące 
polskich obywateli.

Sam termin „Zbrodnia Katyńska” obejmuje oczywiście nie tylko wydarze-
nia z Katynia, lecz także mordy wykonywane w Charkowie i Kalininie. Cechą 
charakterystyczną egzekucji katyńskiej był strzał w tył głowy.

Musimy jednak pamiętać, że pośrednimi ofiarami Zbrodni Katyńskiej byli 
także krewni zamordowanych. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r. ich rodzi-
ny zostały aresztowane i przymusowo deportowane w głąb ZSRR, głównie do 
Kazachstanu. Szacuje się, że zesłano ponad 60 tysięcy Polaków. Większość z nich 
zmarła.

Sama Zbrodnia Katyńska była następnie przez ponad 50 lat oficjalnie ukry-
wana przed światową opinią publiczną. W naszym kraju doprowadziła bez-
pośrednio do usunięcia polskiej inteligencji, która mogłaby przeciwstawić się 
tworzonemu w Polsce systemowi komunistycznemu. Prawda o ludobójstwie 
na szczęście w końcu ujrzała światło dzienne i dzisiaj poznajemy coraz to nowe 
fakty z nią związane.

W dniu dzisiejszym, zgodnie z tekstem podejmowanej przez nas uchwały, 
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność zarówno rodzinom pomor-
dowanych za wieloletnie i konsekwentne dążenie do poznania prawdy i podtrzy-
mywanie pamięci o tej bestialskiej zbrodni, bez względu na szykany i zakazy 
mówienia o tych wydarzeniach, jak też tym, którzy w Polsce i poza jej granicami 
mieli odwagę odkrywać i mówić prawdę o Katyniu”. 

Poprzez uchwałę zachowujemy pamięć również o tych wszystkich, którzy 
oddali życie za wolną i niepodległą Polskę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na ostatnich 2 posiedzeniach Senatu wdrażaliśmy niezbędne nowelizacje 

dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej. To najpierw ok. 212 miliardów zł i ok. 
100 miliardów zł, które zostało skierowane do pracowników i pracodawców, 
by pomagać wielu grupom społecznym w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła 
się Polska i polskie społeczeństwo. Pokazuje to wielką odpowiedzialność rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości za nasz kraj. Tę odpowiedzialność wykazuje rząd 
w wielu sferach, w tym również w kwestii oświaty. Gdzie tylko to możliwe, 
we wszystkich szkołach wprowadzono edukację elektroniczną. Tam, gdzie tyl-
ko można, rząd podejmuje również szybkie decyzje. Proponowanie uchwały 
Senatu wzywającej rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji 
w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 
2019/2020 jest niczym innym, jak tylko robieniem polityki na nadzwyczajnej 
sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Rząd w tej chwili reaguje na bieżąco i wszyscy 
wiemy, że sytuacja jest obecnie nieprzewidywalna. Nie wiemy, jaka będzie ska-
la pandemii koronawirusa w naszym kraju, ani za tydzień, ani za miesiąc, i na 
taką decyzję jest po prostu za wcześnie. Poza tym Komisja Ustawodawcza nie 
zaprosiła nawet przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i nie zapytała 
przedstawicieli rządu, czy taka decyzja nie będzie w najbliższym czasie ogłoszo-
na. W mojej opinii proponowanie w tej chwili tej uchwały jest niczym innym, 
jak próbą robienia polityki na obecnej sytuacji związanej z pandemią korona-
wirusa. Jestem zdecydowanie przeciwny przedłożonemu projektowi uchwały.
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oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
łukasza Szumowskiego

Na początku marca resort zdrowia zakupił 68 tysięcy testów do walki z pan-
demią koronawirusa,  COVID-19, od firmy (…). Jej współwłaścicielem i człon-
kiem Rady Nadzorczej jest J. M. związany z Prawem i Sprawiedliwością. Czy 
fakt ten miał jakieś znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupu? Czy odbył się 
on w drodze przetargu? Czy testy te są jednogenowe, w sytuacji gdy Światowa 
Organizacja Zdrowia zaleca stosowanie dwu- i trzygenowych?

Bogdan Borusewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla wspól-
nego apelu małych producentów z branży alkoholowej dotyczącego możliwości 
sprzedaży oraz dostawy towaru zakupionego przez internet.

Producenci apelują o zmianę w przepisach dającą im przyzwolenie na dosta-
wę napojów alkoholowych zakupionych u przedsiębiorców posiadających ważne 
zezwolenie na sprzedaż w określonym punkcie sprzedaży.

Proponowana treść zmiany w przepisach (DzU 2019.0.2277) ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi brzmi następująco: „Zezwala się na sprzedaż i dostawę napojów al-
koholowych przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18 
ust. 1, w tym podmioty, których działalność polega na dostarczaniu żywności 
na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez 
klienta, na podstawie umowy zawieranej na odległość”.

Wprowadzenie powyższych regulacji może też wymagać ewentualnej korekty 
zapisów ujętych w art. 96 ust. 1 oraz art. 18 ust. 7 pkt 8 ustawy.

Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą oraz znaczące ograniczenie 
możliwości funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, wnoszę o podjęcie działań 
zmierzających do wprowadzenia zmian w ww. ustawie.

W załączeniu pełna treść apelu.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju 
jadwigi emilewicz

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla wspól-
nego apelu małych producentów z branży alkoholowej dotyczącego możliwości 
sprzedaży oraz dostawy towaru zakupionego przez internet.

Producenci apelują o zmianę w przepisach dającą im przyzwolenie na dosta-
wę napojów alkoholowych zakupionych u przedsiębiorców posiadających ważne 
zezwolenie na sprzedaż w określonym punkcie sprzedaży.

Proponowana treść zmiany w przepisach (DzU 2019.0.2277) ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi brzmi następująco: „Zezwala się na sprzedaż i dostawę napojów al-
koholowych przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18 
ust. 1, w tym podmioty, których działalność polega na dostarczaniu żywności 
na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez 
klienta, na podstawie umowy zawieranej na odległość”.

Wprowadzenie powyższych regulacji może też wymagać ewentualnej korekty 
zapisów ujętych w art. 96 ust. 1 oraz art. 18 ust. 7 pkt 8 ustawy.

Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą oraz znaczące ograniczenie 
możliwości funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, wnoszę o podjęcie działań 
zmierzających do wprowadzenia zmian w ww. ustawie.

W załączeniu pełna treść apelu.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą w sprawie ujęcia budowy obwodnicy Strzelec Opolskich 

w projekcie „Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030”.
Podczas spotkań z wojewodą opolskim, posłanką PiS, panią Katarzyną 

Czocharą, a także z przedstawicielami opolskiego oddziału GDDKiA padły kon-
kretne deklaracje woli współpracy w zakresie wprowadzenia budowy strzeleckiej 
obwodnicy do planów inwestycyjnych ministerstwa i uwzględnienia jej w rządo-
wych dokumentach strategicznych. Dlatego z zawodem przyjęliśmy informację 
o tym, że strzelecka obwodnica została ujęta w projekcie programu wśród zadań 
inwestycyjnych możliwych do realizacji, a nie zadań realizowanych.

Proszę o informację na piśmie, z jakich merytorycznych powodów wymie-
niona inwestycja nie znalazła się w zapisach projektu „Program budowy 100 
obwodnic na lata 2020–2030” jako zadanie realizowane.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senatora mariusza Gromkę

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze stałym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospo-

darki odpadami w całym kraju, spowodowanym przede wszystkim czynnikami 
niezależnymi od decyzji podejmowanych w gminach, pragnę poprzeć stanowisko 
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w przedmiotowej sprawie.

„W wyniku tzw. rewolucji śmieciowej, którą wprowadziła ustawa z dnia 1 lip-
ca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw, gminy zobowiązane są do zorganizowania odbioru, 
transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości za-
mieszkałych, zaś opłaty za odbiór odpadów komunalnych, które ponoszą miesz-
kańcy, stały się niezależne od ilości wytwarzanych odpadów. Były to główne 
elementy zmiany w systemie gospodarowania odpadami w Polsce. I choć były 
one kontrowersyjne, to naszym zdaniem – niezbędne do kształtowania w nas, 
Polakach, ekologicznych postaw.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana dalej usta-
wą, od pamiętnej «rewolucji śmieciowej» była zmieniana wielokrotnie. Nikt nie 
spodziewał się, że zmiany te wywołają skutki, jakie mamy teraz, czyli stale ro-
snące koszty gospodarki odpadami oraz problem z zagospodarowaniem wy-
twarzanych odpadów. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka 
elementów systemu gospodarki odpadami, które naszym zdaniem wymagają 
zmian, abyśmy nie musieli w niedalekiej przyszłości zmierzyć się z prawdzi-
wym «kryzysem śmieciowym».

Niewątpliwie duży wpływ na gospodarkę odpadami miały przepisy usta-
wy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1579) 
– zwanej dalej ustawą nowelizującą – wprowadzające szereg istotnych zmian 
w systemie gospodarki odpadami. Jedną z nich jest liberalizacja przepisów 
dotyczących regionów gospodarki odpadami, i tym samym wykluczenie sy-
tuacji, że odpady zmieszane z terenu gminy muszą zostać przekazane do 
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w ramach re-
gionu. Skutkiem zniesienia regionów gospodarki odpadami komunalnymi 
jest możliwość przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych do instalacji 
położonych na obszarze całego kraju. Dotychczas było to możliwe wyłącznie 
w granicach regionów gospodarki odpadami, określonych w wojewódzkim 
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planie gospodarki odpadami (WPGO). Zamiast dotychczasowych regional-
nych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazuje się 
instalacje komunalne zapewniające:

— mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;

— składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Dotychczasowa regionalizacja w praktyce zapewniała gminom i przedsię-
biorcom bezpieczeństwo w zakresie przekazywania odpadów do jednej instalacji 
lub instalacji zastępczej oraz racjonalność i obniżenie kosztów zagospodarowa-
nia. Eliminowała też przywożenie z całej Polski odpadów na regionalne składo-
wiska, co przekładało się na brak zapełnionych składowisk. Dzięki temu gminy 
miały miejsce do składowania odpadów komunalnych, a obecnie (mając «swoje» 
składowiska, które miały wystarczyć np. na 10–15 lat, już po nowelizacji ustawy 
mamy je w ciągu kilku miesięcy zapełnione odpadami z innych regionów, np. 
Warszawy, Wrocławia), są zmuszone szukać innych miejsc w Polsce. Niestety 
ustawa nowelizująca, wprowadzając powyższe zmiany, jednocześnie uchyliła 
art. 9l ust. 1 oraz art. 9za pkt 2 ustawy, które zobowiązywały instalacje do za-
warcia umowy na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości.

Na wzrost kosztów gospodarki odpadami w gminach ma też wpływ wzrost 
ilości odpadów przekazywanych do odbioru. Obowiązek, jaki nałożono na sa-
morządy, zawierania umów z podmiotami odbierającymi odpady, z podstawą 
ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od stawki za 
1 Mg odebranych odpadów komunalnych, spowodował, iż do systemów gmin-
nych trafiają odpady niestanowiące odpadów komunalnych. Zwiększa to ilość 
odpadów i koszt całego systemu. Gminy – mimo wszystkich instrumentów, ja-
kie mają w celu zapobiegania temu procederowi – nie są w stanie zabezpie-
czyć systemu przed napływem odpadów innych niż komunalne. Koniecznością 
jest wprowadzenie w ustawach przepisów dających możliwość wprowadzenia 
mechanizmów rozdzielających odpady komunalne od innych odpadów. Należy 
wprowadzić jasną, niebudzącą wątpliwości definicję odpadów komunalnych 
i nowy katalog rodzajów (kodów) odpadów stanowiących odpady komunalne.

Uważamy, że możliwość dopłacania do gospodarki odpadami z innych do-
chodów uzyskiwanych przez gminy – przede wszystkim z podatków – stanowi 
tylko tymczasowy hamulec podwyżek opłat ponoszonych przez mieszkańców za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Bezsporne bowiem jest to, 
że gmin wiejskich, których głównym dochodem są wpływy z podatku rolnego, 
nie stać na jakiekolwiek dopłaty do kosztów gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Zatem należy szukać innych rozwiązań prawnych, które pozwalały-
by na finansowanie tych zadań bez obciążania budżetów gminnych. Naszym 
zdaniem powinniśmy bardziej przyjrzeć się sposobowi finansowania systemu 
przez producentów produktów, np. opakowań, i wprowadzić rozwiązania roz-
szerzające ich odpowiedzialność.

Kolejną, również niepokojącą, zmianą, jaką wprowadziła ustawa nowelizu-
jąca, jest obowiązek, już od 2020 r., osiągania poziomów recyklingu i przygoto-
wania do ponownego użycia odpadów komunalnych w stosunku do wszystkich 
wytworzonych odpadów komunalnych (art. 3b ust. 1 ustawy), a nie, jak do tej pory 
– papieru, metalu, plastiku i szkła. A zgodnie z zapisami dyrektywy Parlamentu 
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Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpa-
dów oraz uchylającej niektóre dyrektywy obowiązek ów państwa członkowskie 
mają dopiero od 2025 r. Osiągnięcie wymaganych poziomów w stosunku do całej 
masy odpadów komunalnych jest na dzisiaj niemożliwe praktycznie na terenie 
wszystkich gmin. Według naszej oceny nie było potrzeby zastosowania przez 
ustawodawcę nadregulacji przepisów unijnych. Dlatego też uważamy, że przepis 
ten powinien być jak najszybciej skorygowany, np. w drodze rozporządzenia, 
o którym mowa w art. 3b ust. 3 ustawy.

Sygnalizujemy również problem, z jakim borykają się instalacje komunalne, 
dotyczący balastu (19 12 12 frakcja energetyczna) powstającego z niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów, którego zgodnie z przepisami prawa nie można 
składować. Aktualnie na rynku mamy nadpodaż tej frakcji. Spalarnie odpadów 
komunalnych często odmawiają przyjęcia tych odpadów, a firmy mogące za-
gospodarować tę frakcję nie są zainteresowane przyjęciem ich w większej ilo-
ści. W konsekwencji balast ten gromadzony jest w instalacjach komunalnych. 
Konieczne jest przeprowadzenie analizy gospodarowania frakcją energetyczną 
19 12 12 i przyjęcie odpowiednich zmian w przepisach. Być może należy wprowa-
dzić przepisy regulujące kolejność przyjmowania odpadów do spalarni, uwzględ-
niające położenie gminy (np. dane województwo), jak również kod odpadów (np. 
odpad o kodzie 19 12 12 stanowiący frakcję energetyczną byłby pierwszy w ko-
lejności, jaki spalarnia zobowiązana jest przyjąć). Nie wykluczamy też innych 
rozwiązań – np. zmiany w wojewódzkich planach gospodarki odpadami – dają-
cych możliwość budowy małych instalacji mogących zagospodarować tę frakcję.

Ważną kwestią wpływającą na wzrost kosztów gospodarowania, jaką można 
zaobserwować w całym kraju, jest również brak konkurencji wśród podmiotów 
odbierających odpady. Przede wszystkim negatywnie oceniamy wprowadzenie 
obligatoryjności rozliczeń pomiędzy gminami a wykonawcami usług w zakre-
sie zarówno odbioru, jak i zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu 
o wagę, co wyeliminowało możliwość rozliczeń ryczałtowych. Gminy powinny 
zachować swobodę w tym zakresie, kierując się optymalizacją systemu i jego 
kosztów. Wiązanie z tym przekonania, że tym samym będzie zwiększona kon-
trola gmin nad strumieniem odpadów, jest iluzoryczne. Dla przykładu podamy, 
że w gminach, gdzie dobrze zbilansowano i oceniono strumień odpadów, ryczał-
towe rozliczenie ma wielką zaletę, gdyż w umowach zawierane są postanowienia 
o obowiązku odebrania każdej ilości odpadów, a także w zakresie częstotliwości 
(przy tym harmonogram odbioru jest przede wszystkim dla mieszkańca, a wy-
wożący odpady ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników). Na 
terenach wiejskich powinna być przywrócona możliwość odbioru odpadów ko-
munalnych raz w miesiącu. Ustawa wiele rzeczy reguluje centralnie i odgórnie, 
co niestety wpisuje się w trwający trend ograniczania swobody gmin w realiza-
cji zadania własnego, jakim jest utrzymanie czystości i porządku w gminach.”

Proszę o rozważenie powyższych kwestii w celu zoptymalizowania sprawno-
ści systemu gospodarki odpadami. Oczywiste jest, że wszystkie poruszone pro-
blemy mają wpływ na wzrost kosztów gospodarki odpadami. Jestem świadomy 
tego, że propozycje ich rozwiązania mają charakter ogólny i wymagają uprzed-
niej analizy oraz uszczegółowienia. Związek Gmin Wiejskich Województwa 
Podlaskiego zadeklarował chęć współpracy w poszukiwaniu nowych rozwią-
zań, które wpłyną na optymalizację gospodarki odpadami, oraz chęć udziału 
w konsultacjach ewentualnych projektów zmian ustaw w omawianym zakresie.

Mariusz Gromko
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oświadczenie złożone 
przez senatora mariusza Gromkę

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
jana krzysztofa ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z prowadzonymi pracami zmierzającymi do ustalenia działań 

Wspólnej Polityki Rolnej w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027 
pragnę zwrócić uwagę na konieczność kontynuowania wsparcia dla inwestycji 
wodno-ściekowych na obszarach wiejskich.

Ponad 50% powierzchni województwa podlaskiego objęte jest różnymi for-
mami ochrony przyrody, a blisko 30% zajmują Parki Narodowe: Wigierski, 
Białowieski, Biebrzański i Narwiański. Są to obszary o wyjątkowych walorach 
przyrodniczych, unikatowych ekosystemach, które wymagają szczególnej troski 
o ich zachowanie. Podstawą tych działań powinno być racjonalne gospodarowa-
nie wodą oraz właściwe oczyszczanie ścieków. Niedopuszczalne są niekontrolo-
wana eksploatacja prywatnych ujęć wody oraz odprowadzanie nieoczyszczonych 
ścieków do środowiska. Wyłącznie inwestycje komunalne w budowę systemów 
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
gwarantują kontrolowane korzystanie ze środowiska. Podlaskie gminy od wielu 
lat podejmują działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu na 
stan środowiska naturalnego. Skutkiem tego są nowoczesne ujęcia wody wyko-
rzystujące wody podziemne, efektywne oczyszczalnie ścieków komunalnych 
zbiorcze i indywidualne. Niestety prowadzenie inwestycji na obszarze chronio-
nym, w jego otulinie lub na obszarach Natura 2000 wymaga znacznych nakła-
dów finansowych, większych niż na obszarach nieobjętych żadną formą ochrony 
i wykraczających poza możliwości podlaskich gmin. Inwestycje te wpisują się 
w realizację celów szczegółowych WPR, takich jak: wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, jak woda, gleba 
i powietrze; przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmac-
nianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu.

Mając to wszystko na względzie, apeluję o uwzględnienie w Krajowym 
Planie Strategicznym wsparcia inwestycji wodno-kanalizacyjnych na obsza-
rach wiejskich.

Mariusz Gromko
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej  
Dariusza Piontkowskiego

Od pierwszej dekady marca szkoły pracują w systemie zdalnego nauczania, 
co niesie ze sobą konieczność pracy nauczycieli z uczniami za pomocą kom-
putera i internetu. W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego zwrócili 
się przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, przedstawiając uwagi do tej 
formy nauczania. Moi rozmówcy wskazują na konieczność wykonywania do-
datkowej dokumentacji swojej pracy w formie tygodniowych zestawień tema-
tów, opisu zajęć, instruktażu do lekcji, wskazywania źródeł materiałów do ich 
realizacji, a także tworzenia wykresów z uczestnictwa dzieci w zajęciach. Jest 
to powielanie informacji, które codziennie nauczyciele zamieszczają w dzien-
nikach elektronicznych.

Te dodatkowe obowiązki pochłaniają dużo czasu, w związku z tym proszę 
o informację, czy ministerstwo zamierza wydać zalecenia dla organów prowa-
dzących dyrektorów szkół dotyczące wyżej opisanych czynności dodatkowych. 
Nauczyciele podkreślają, że są w stałym kontakcie z uczniami i ich rodzicami 
bez mała 24 godziny na dobę, co pozwala na bieżąco prowadzić proces edukacji.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego krajowej Rady Radiofonii 
i telewizji Witolda kołodziejskiego, do prezesa Urzędu komunikacji 
elektronicznej Marcina Cichego oraz do prezesa zarządu emitel Sa  

andrzeja kozłowskiego

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy korzystający z tele-
wizji naziemnej. Moi rozmówcy wskazują na duże zakłócenia odbioru sygnału 
telewizyjnego w strefie nadmorskiej, a konkretnie w miejscowościach: Białogóra, 
Dębki, Karwia i Jastrzębia Góra. Zwracają przy tym uwagę, i to podkreślają, że 
sytuacja pogorszyła się w ciągu ostatnich 3 lat, a na początku wejścia techno-
logii cyfrowej sytuacja była lepsza. Obecnie zdarza się, że sygnał telewizji pu-
blicznej jest zadowalający, a w innym terminie z kolei zadowalający jest sygnał 
kanałów komercyjnych, a z telewizji publicznej nie można korzystać, ponieważ 
są zakłócenia dźwięku i obrazu oraz następuje zamrożenie przekazu. Sytuacja 
ta powoduje dużą dolegliwość dla odbiorców ww. telewizji.

Proszę o informację, co jest przyczyną pogorszenia jakości sygnału i w jakiej 
perspektywie czasowej sytuacja z odbiorem wróci do normy.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa zarządu PkP Polskich linii kolejowych Sa 
krzysztofa Mamińskiego oraz do prezesa zarządu Polskich kolei Państwowych 

Ireneusza Merchela

W związku z uchyleniem się prezesa PKP SA od udzielenia merytorycznej 
odpowiedzi na oświadczenie senatorskie złożone przeze mnie w dniu 18 paź-
dziernika 2019 r. ponawiam to oświadczenie.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy Gąsocina i okolicz-
nych miejscowości zaniepokojeni pogarszającym się stanem zabytkowego dwor-
ca kolejowego w Gąsocinie w gminie Sońsk. Mimo zobowiązania właściciela do 
podjęcia prac zabezpieczających ten zabytkowy obiekt jedna z nielicznych tak 
historycznych budowli kolejowych obraca się w ruinę.

W związku z tym proszę o konkretną informację, czy jest przewidywane 
podjęcie prac zabezpieczających, oraz o podanie ich harmonogramu, a także 
o odpowiedź na pytanie, kiedy jest zaplanowane doprowadzenie tego zabytku 
do właściwego stanu.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora kazimierza kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 
Marka gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
1 kwietnia 2020 r. pomimo wielu głosów sprzeciwu decyzją Pana Ministra zli-

kwidowano Urząd Morski w Słupsku. Placówka została wchłonięta przez Urząd 
Morski w Gdyni i Urząd Morski w Szczecinie. W tej sytuacji wiele zaplanowanych 
wcześniej i ważnych dla środkowego Pomorza inwestycji przechodzi w zadania 
i kompetencje innych kadr zarządzających gospodarką morską. W związku z po-
wyższym chciałbym zapytać Pana Ministra o następujące kwestie.

1. Na jakim etapie są prace związane z budową i modernizacją portu w Ustce?
2. Czy reorganizacja urzędów wpływa w jakikolwiek sposób na zmianę za-

powiadanego wielokrotnie terminu zakończenia I etapu inwestycji do końca 
I kwartału 2023 r.?

3. W jakim stopniu zgodnie z zapowiedziami ta kluczowa dla regionu inwe-
stycja jest w dalszym ciągu priorytetem rządu określonym jeszcze w poprzed-
niej kadencji?

Podczas konferencji prasowej w Ustce w maju 2018 r. stwierdził Pan, że bu-
dowa i modernizacja miejscowego portu to ogromna szansa i możliwość dla 
miasta, że port może stać się dominującym portem rybackim, handlowym i roz-
wojowym na środkowym wybrzeżu.

Zgadzam się ze stwierdzeniem Pana Ministra i podobnie jak mieszkańcy 
Ziemi Słupskiej liczę na dotrzymanie złożonych publicznie obietnic i deklaracji 
związanych z przeprowadzeniem tej inwestycji.

Kazimierz Kleina



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 9. posiedzenia Senatu

143

9. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r.

oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
W Polsce, według danych opublikowanych na stronach rządowych, funkcjonuje 831 

domów pomocy społecznej. Główny Urząd Statystyczny publikuje, że 31 grudnia 2018 r. 
na terenie całego kraju działało aż 1831 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej. 
Przebywało w nich 113 tysięcy mieszkańców. W tym 876 to były domy pomocy spo-
łecznej, 364 – placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Było również 310 schronisk dla 
bezdomnych, 87 noclegowni, 63 domy dla matek, 44 rodzinne domy pomocy oraz 9 
środowiskowych domów samopomocy. Dodatkowo było 81 innych placówek z podob-
nym zakresem działania.

Dzisiaj w co najmniej kilkunastu domach pomocy społecznej pojawiły się wśród 
pacjentów oraz personelu przypadki zakażenia koronawirusem, m.in. w Drzewicy w wo-
jewództwie łódzkim, w Łabuniach na Lubelszczyźnie, w Tomczycach na Mazowszu, 
w Warszawie, w Wierzbicy czy w Bochni. W placówkach brakuje personelu, sprzętu 
ochronnego, wiele osób kwalifikujących się do badań czeka na zrobienie im testów. 
Przedstawiciele placówek oczekują wsparcia ze strony rządu w uzupełnieniu tych bra-
ków i niedoborów, a także szybszej oraz skuteczniejszej pomocy do nich kierowanej.

Jako minister rządu odpowiedzialną za obszar pomocy społecznej proszę o szcze-
gółową informację o działaniach, jakie w tym zakresie podjął Pani resort oraz inne 
instytucje rządowe, a także o działaniach, które są planowane w przyszłości, wraz 
z harmonogramem ich realizacji.

Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Oświadczenie niniejsze wraz z zawartym w nim pytaniem kieruję do Pana 
Premiera, bowiem w celu zajęcia przez Pana Premiera stanowiska niewątpli-
wie mogą być przydatne opinie kilku resortów, w tym m.in. ministra rozwoju, 
ministra zdrowia czy ministra finansów.

Szanowny Panie Premierze!
W przestrzeni publicznej występuje wiele informacji na temat firm, które 

chciałyby podjąć się produkcji artykułów ochrony zdrowia i życia ludzi. Jest 
to ważne tym bardziej w obecnym czasie walki z epidemią COVID-19. Także 
do mojego biura spływają postulaty oraz oczekiwania przedsiębiorców, którzy 
deklarują chęć podjęcia się produkcji oraz dystrybucji – niekiedy bez zysku, 
w ramach wkładu w narodową walkę z epidemią – artykułów lub części arty-
kułów potrzebnych w walce z epidemią koronawirusa. Są to najczęściej produk-
ty potrzebne nie tylko każdemu obywatelowi, ale szczególnie służbom ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, a więc pracownikom takich placówek i instytucji jak 
szpitale, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, straż graniczna, wojsko 
itd. Chodzi o maseczki, rękawiczki, okulary ochronne, przyłbice, kombinezony, 
a nawet o respiratory lub części do respiratorów.

Zainteresowani produkcją i dystrybucją przedsiębiorcy sygnalizują jednak 
kilka problemów. Jeden to dostępność półproduktów i surowców koniecznych 
do produkcji. Kolejna kwestia to środki finansowe. W czasach silnego zwolnie-
nia gospodarczego przedsiębiorstwa mają problemy z utrzymaniem produkcji 
i koniecznej liczby pracowników, a cóż dopiero z posiadaniem kapitału na nowe 
inwestycje! Szczególnie odczuwalne jest to w tych przypadkach, w których firmy 
pragną prowadzić albo już prowadzą taką produkcję, ale nie dla zysku. Ostatnia 
sprawa to problem z regulacjami, a więc z dostępem do testów, homologacji, cer-
tyfikacji czy z różnego rodzaju innymi dopuszczeniami wynikającymi z drobia-
zgowych regulacji prawa.

Wydarzenia ostatnich tygodni, a niestety zapewne i te, które są przed nami, 
nakazują otoczyć ochroną naszych obywateli. Wydaje się więc, że warto sko-
rzystać z oferty polskich firm, które chciałyby dołożyć swoją pracę do ważnego 
i odpowiedzialnego zadania walki z epidemią. Można to uczynić m.in. poprzez 
wsparcie w zakresie:

1) kapitału (subwencje, dotacje, preferencyjne pożyczki i kredyty, a także zle-
cenia i zamówienia publiczne);

2) wiedzy (doradztwo);
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3) regulacji prawnych (wyłączenie czy zawieszenie w okresie walki z epi-
demią, a przynajmniej skrócenie czasu wypełniania określonych obowiązków 
prawnych, m.in. z zakresu testowania czy certyfikacji).

Dzięki takim działaniom można byłoby upiec dwie pieczenie przy jednym 
ogniu, a mianowicie skierować na rynek większą liczbę artykułów potrzebnych 
do ochrony zdrowia i życia obywateli, w tym pracowników służb będących na 
pierwszej linii walki z epidemią, a ponadto wesprzeć działalność gospodarczą 
części firm, utrzymać ich płynność finansową, a co za tym idzie, także stan 
zatrudnienia.

Jedną z branż, które zwracają się w tej sprawie, jest branża druku 3D. 
Przedsiębiorcy ci zorganizowali nawet akcję #DrukarzeDlaSzpitali, zrzesza-
jąc firmy, które chcą aktywnie pomagać w drukowaniu potrzebnych elemen-
tów medycznych. Niestety brakuje im środków finansowych oraz surowców 
do produkcji.

Innym problemem są regulacje prawne. Na tę kwestię zwróciła uwagę m.in. 
firma Archon Studio z Piły, która na potrzeby walki z epidemią już produkuje 
przyłbice, stara się podjąć produkcję wysokiej klasy masek wielokrotnego użycia 
ze specjalistycznymi filtrami, ale mogłaby też produkować potrzebne zawory 
do respiratorów, które są niezbędne do działania tych ważnych urządzeń me-
dycznych. Niestety w przypadku zaworów konieczne jest ich certyfikowanie, 
a to nie tylko wiąże się z kosztami finansowymi i administracyjnymi, ale też 
w znacznym stopniu wydłuża cały proces dochodzenia do produkcji.

Niniejszym chciałbym zatem zwrócić uwagę Pana Premiera na ten aspekt 
i uprzejmie zapytać: czy rząd rozważa podjęcie działań mających na celu udziele-
nie finansowego i prawnego wsparcia działającym w Polce firmom, które byłyby 
gotowe przestawić swoje linie produkcyjne i przekwalifikować załogę w związ-
ku z produkcją konieczną do walki ze wspólnym zagrożeniem, jakim jest epi-
demia COVID-19?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld 
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Tak jak już podkreślałem w ostatnim oświadczeniu, z efektów prac prowa-

dzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach Krajowego Programu 
Kolejowego o wartości blisko 76 miliardów zł już korzystają pasażerowie w ca-
łej Polsce, w tym również w moim regionie, w województwie dolnośląskim, na 
terenie powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego.

Zgodnie z informacją ministerstwa tylko w 2019 r. PKP PLK SA zmoder-
nizowały łącznie ok. 1 tysiąca 400 km torów, wymieniły prawie 1 tysiąc 300 
rozjazdów i zwiększyły poziom bezpieczeństwa na 700 przejazdach kolejowo-
-drogowych. PKP PLK dbają o najwyższy poziom bezpieczeństwa. Na sieci ko-
lejowej montowane są nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, nowe 
rozjazdy – elementy torów zapewniające płynny przejazd pociągów przez sta-
cje. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zapewnia modernizacja 
przejazdów kolejowo-drogowych. Ważnymi elementami inwestycji są nowe 
bezkolizyjne skrzyżowania czy też przejścia pod torami budowane na stacjach 
i przystankach, dostosowujące centra komunikacji do potrzeb mieszkańców. 
Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości kolej staje się dostępniejsza 
i bardziej komfortowa.

Te pozytywne zmiany widać również w moim regionie i są to dla mojego 
regionu inwestycje historyczne. Dziękując za szczegółową informację przed-
łożoną w odpowiedzi na ostatnie oświadczenie, proszę jednocześnie w związ-
ku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mojego biura senatorskiego przez 
mieszkańców i samorządowców, zwłaszcza z powiatu kłodzkiego, o informacje 
dotyczące następujących wielkich inwestycji realizowanych w ramach projek-
tów, które są obecnie w realizacji.

1. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach POIiŚ 5.2-9, zada-
nie nr 5: poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami 
– część przejazdowa na terenie: IZ Opole, IZ Wałbrzych, IZ Tarnowskie Góry. 
Umowa dotyczy także powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego. Wartość umowy 
to 55 milionów 168 tysięcy zł, umowę zawarto 17 października 2017 r., roboty 
rozpoczęto 18 czerwca 2018 r., zakończenie umowy planowane jest do końca 
II kwartału 2020 r.

2. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej: prace na linii kolejo-
wej nr 137 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Kamieniec Ząbkowicki – Legnica 
wraz z  elektryfikacją. Umowa dotyczy także powiatów ząbkowickiego 
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i dzierżoniowskiego. Wartość umowy to 5 milionów 258 tysięcy zł, umowę za-
warto 30 listopada 2017 r., zakończenie umowy planowane jest do końca II kwar-
tału 2020 r.

3. Wykonanie usługi dla zadania II: prace na linii 286 i w rejonie stacji 
Kłodzko – badania geologiczne wraz z opracowaniem geotechnicznym oraz 
opracowanie dokumentacji technicznej dla mostu w km 0,346 realizowanego 
w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploata-
cyjnych na sieci kolejowej”. Umowa dotyczy powiatu kłodzkiego. Wartość umowy 
to 985 tysięcy zł, umowę zawarto 17 października 2019 r., zakończenie umowy 
planowane jest do końca I kwartału 2020 r.

4. Roboty na przebudowę układu torowego stacji Kłodzko Miasto, która umoż-
liwi kończenie biegu pociągów. Umowa dotyczy powiatu kłodzkiego. Wartość 
umowy to 47 milionów 778 tysięcy zł, umowę zawarto 11 czerwca 2018 r., robo-
ty rozpoczęto 11 czerwca 2018 r., zakończenie umowy planowane jest do końca 
IV kwartału 2020 r.

5. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania I: prace na linii 286 i w re-
jonie stacji Kłodzko – stacja Ścinawka Średnia, realizowanego w ramach pro-
jektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci 
kolejowej”. Umowa dotyczy powiatu kłodzkiego. Wartość umowy to 23 miliony 
686 tysięcy zł, umowę zawarto 12 grudnia 2019 r., rozpoczęcie robót planowane 
w III kwartale 2020 r., zakończenie umowy planowane jest do końca III kwar-
tału 2021 r.

6. Umowa na zaprojektowanie i  wykonanie robót w  ramach projektu 
„Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS”, część 1: wdrożenie systemu 
GSM-R. Umowa multilokalizacyjna obejmuje także powiaty kłodzki, ząbkowicki 
i dzierżoniowski. Wartość umowy wynosi 2 miliardy 149 milionów 816 tysię-
cy zł. Umowę zawarto 29 marca 2018 r., zakończenie umowy planowane jest do 
końca II kwartału 2023 r.

7. Przebudowa mostu kolejowego na linii kolejowej nr 137 Katowice –  Legnica 
km 34,164. Umowa dotyczy powiatów dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. 
Wartość umowy to 4 miliony 600 tysięcy zł, umowę zawarto 14 czerwca 2019 r., 
roboty rozpoczęto 1 września 2019 r., zakończenie umowy planowane jest do 
końca IV kwartału 2020 r.

Dodatkowo prowadzone jest postępowanie na roboty budowlane dla projektu 
„Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap II” (wiadukt na 
linii kolejowej nr 286 w km 0,654 Kłodzko; most na linii kolejowej nr 286 w km 
0,346 Kłodzko; most na linii kolejowej nr 286 w km 1,824 Kłodzko). Postępowanie 
wszczęto 31 stycznia 2020 r., podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest 
w IV kwartale 2020 r., a zakończenie umowy – do końca IV kwartału 2023 roku.

Czy w związku z nadzwyczajną sytuacją w naszym kraju związaną z pande-
mią koronawirusa mamy informację, czy projekty te będą realizowane zgodnie 
z przedstawionym harmonogramem? Czy przewidziane będą jakieś opóźnienia 
w ich realizacji?

Z poważaniem 
Aleksander Szwed
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i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 14
senator Agnieszka Gorgoń-Komor.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
senator Jolanta Hibner.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Marek Niedużak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
senator Stanisław Gawłowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
minister – członek Rady Ministrów 
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
senator Stanisław Gawłowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 20
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 21
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 22
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  . 22
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
senator Mieczysław Golba.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
senator Wojciech Konieczny . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . . . 24
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . . . 26
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

(Obrady w dniu 15 kwietnia)
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senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 26
senator Jerzy Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . . 27
senator Barbara Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . 27
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
senator Barbara Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . 29
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
senator Józef Łyczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
senator Beniamin Godyla . . . . . . . . . . . . . . . . 30
senator Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . . 31
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
senator Beniamin Godyla . . . . . . . . . . . . . . . . 32
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
senator Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . . 32
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
senator Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . . 33
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . . 33
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 34
senator Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
minister – członek Rady Ministrów 
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 37
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . . 37
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 38
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . . 39
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Anna Dalkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . . 41
senator Stanisław Ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

senator Janusz Gromek . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
minister – członek Rady Ministrów  
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Marek Niedużak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . . 44
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Anna Dalkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
senator Danuta Jazłowiecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Adam Szejnfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
senator Stanisław Gawłowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Mieczysław Golba.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 47

Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych in-
strumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Marek Niedużak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
senator Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 49
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Danuta Jazłowiecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 54
senator Adam Szejnfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 56
senator Agnieszka Gorgoń-Komor.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Marcin Bosacki . . . . . . . . . . . . . . . . .60
senator Wojciech Konieczny . . . . . . . . . . . . . . 61
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych in-
strumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Zamknięcie dyskusji
podsekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Jarosław Wenderlich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Komunikaty
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Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

senator Marek Martynowski . . . . . . . . . . . . . . 67
Głosowanie nr  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej 
w 80. rocznicę jej popełnienia

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Halina Bieda 68
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Kazimierz Michał Ujazdowski 70
senator Bogdan Klich 70
senator Jerzy Fedorowicz 71
senator Aleksander Pociej 71

Zamknięcie dyskusji
Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały wzywającej Rząd RP od natychmiastowego 
ogłoszenia ostatecznej decyzji w  sprawie egzaminów 
ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkol-
nym 2019/2020

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Magdalena Kochan 72

Zapytania i odpowiedzi
senator Jacek Bogucki 72
senator Magdalena Kochan 72
senator Wojciech Skurkiewicz 73
senator Magdalena Kochan 73
senator Krzysztof Mróz 74
senator Magdalena Kochan 74
senator Aleksander Szwed 75
senator Magdalena Kochan 75
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 75
senator Stanisław Gawłowski 76
senator Magdalena Kochan 76
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Dorota Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Bogumiła Orzechowska . . . . . . . . . . . . 79
senator Magdalena Kochan 79
senator Kazimierz Wiatr 79
senator Magdalena Kochan 79
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 79
senator Magdalena Kochan 80
senator Wojciech Konieczny 80
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Małgorzata Kopiczko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . 81
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . 82
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 83

senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Jacek Bogucki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 84
senator Zdzisław Pupa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Dorota Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Stanisław Ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Stanisław Ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . . 86
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . . 87

Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . . 88
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Janusz Gromek . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Stanisław Gawłowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Jacek Bogucki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach wspierających realizację programów opera-
cyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 
(cd.)

Głosowanie nr  4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o  szczególnych in-
strumentach wsparcia w  związku z  rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca  
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . 97
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Głosowanie nr  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Głosowanie nr  6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Głosowanie nr  7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Głosowanie nr  8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Głosowanie nr  9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
Głosowanie nr  10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Głosowanie nr  11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Głosowanie nr  12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Głosowanie nr  13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Głosowanie nr  14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Głosowanie nr  15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Głosowanie nr  16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Głosowanie nr  17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Głosowanie nr  18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Głosowanie nr  19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Głosowanie nr  20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr  21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Głosowanie nr  22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr  23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
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Głosowanie nr  24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr  25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr  26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr  27  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr  28 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Głosowanie nr  29 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
Głosowanie nr  30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
Głosowanie nr  31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Głosowanie nr  32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
Głosowanie nr  33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Głosowanie nr  34 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
Głosowanie nr  35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Głosowanie nr  36 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
Głosowanie nr  37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Głosowanie nr  38 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
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