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Porządek obrad
10. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

1. Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
2. Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego.
3. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
4. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
5. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
6. Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
7. Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny
światowej w Europie.
8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
9. Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem
się choroby wywołanej tym wirusem.
10. Drugie czytanie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia
systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2.
11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
12. Odwołanie Wicemarszałka Senatu.
13. Wybór Wicemarszałka Senatu.

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
sekretarz stanu Paweł Szrot
podsekretarz stanu Jarosław Wenderlich

Rzecznik Praw Obywatelskich

– Adam Bodnar			

Agencja Rozwoju Przemysłu

– prezes Cezariusz Lesisz
– wiceprezes Mateusz Berger
– wiceprezes Paweł Kolczyński

Ministerstwo Aktywów Państwowych

– sekretarz stanu Janusz Kowalski

Ministerstwo Cyfryzacji

– podsekretarz stanu Wanda Buk

Ministerstwo Finansów

– podsekretarz stanu Piotr Patkowski

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

– sekretarz stanu Anna Gembicka

Ministerstwo Infrastruktury

– sekretarz stanu Andrzej Bittel
– sekretarz stanu Rafał Weber

Ministerstwo Klimatu

– sekretarz stanu Małgorzata Golińska
– sekretarz stanu Ireneusz Zyska

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

– podsekretarz stanu Magdalena Gawin
– podsekretarz stanu Paweł Lewandowski

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

– podsekretarz stanu Anna Budzanowska
– podsekretarz stanu Sebastian Skuza

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

– sekretarz stanu Stanisław Szwed

Ministerstwo Rozwoju

– podsekretarz stanu Marek Niedużak
– sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy

Ministerstwo Sprawiedliwości

– podsekretarz stanu Anna Dalkowska
– podsekretarz stanu Marcin Romanowski

Ministerstwo Zdrowia

– podsekretarz stanu Maciej Miłkowski

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Gabriela Morawska-Stanecka, Michał Kamiński i Bogdan Borusewicz)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Otwieram dziesiąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Ryszarda Świlskiego oraz pana senatora Rafała Ambrozika. Listę mówców w sali posiedzeń Senatu prowadzić będzie pan senator Ryszard
Świlski, a w sali nr 217 listę mówców prowadzić
będzie pan senator Rafał Ambrozik. Jednocześnie
proszę pana senatora Wiktora Durlaka o pełnienie obowiązków senatora sekretarza w sali nr 182.
Proszę panów sekretarzy o zajęcie wyznaczonych
miejsc.
Szanowni Państwo Senatorowie, przed przystąpieniem do obrad chciałbym przekazać państwu
kilka informacji 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 tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Państwa senatorów zgromadzonych w sali posiedzeń oraz w sali nr 182 i w sali nr 217 proszę o zapisywanie się do pytań i do dyskusji u senatorów
sekretarzy. Przypominam, że w sali posiedzeń będzie to pan senator Świlski, w sali nr 217 – pan senator Ambrozik, a w sali nr 182 – pan senator Durlak.
Senatorom sekretarzom proszę również przekazywać wnioski o charakterze legislacyjnym,
przemówienia w dyskusji oraz oświadczenia.

Proszę również o nieprzemieszczanie się między salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział
w głosowaniach są możliwe z miejsc, które państwo zajmują.
Proszę, aby aplikacji w iPadzie nie uruchamiać
na terenie gmachu Senatu. Mam nadzieję, że wszyscy państwo znajdujący się w sali posiedzeń oraz
w salach nr 217 i 182 mają wyłączone aplikacje do
zdalnego udziału w posiedzeniu.
Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny z kolei proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do
zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę
także o zapewnienie takiego położenia iPada
i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni
podczas połączenia. Możecie państwo zapisywać
się do pytań i do głosu w dyskusji poprzez czat
w aplikacji.
Wnioski o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przesłany państwu uprzednio przez
Kancelarię Senatu.
Do państwa dyspozycji pozostaje także specjalny numer telefonu. Pod tym numerem możecie
państwo dokonywać konsultacji treści wniosków
o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń problemów technicznych.
Prosimy samodzielnie nie włączać mikrofonów. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero
po jego udzieleniu przez marszałka Senatu oraz
po uruchomieniu mikrofonu przez informatyka
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 aplikacji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio
państwu przekazany.

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 5 maja 2020 r.

6
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do testowego głosowania, które ma na celu ustalenie listy senatorów biorących aktualnie udział
w posiedzeniu.
Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu
potwierdzenia obecności.
Przypominam senatorom korzystającym z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że rozpoczęcie głosowania w systemie Webex spowoduje
pojawienie się komunikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”. Przypominamy również
o konieczności wciśnięcia 2 przycisków „Submit”,
„Przekaż”, po oddaniu głosu, najpierw w oknie głosowania, a później w oknie odpowiedzi na pytanie
o potwierdzenie.
Panowie Informatycy, czy możemy już zakończyć głosowanie? Tak?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, za… To są nieistotne
wyniki.
(Wesołość na sali)
W każdym razie 62 – za, 7 – przeciw, 23 wstrzymało się od głosu.
Czyli wszystkie przyciski działają prawidłowo.
Najważniejsze jest to, że na chwilę obecną głosowało 92 senatorów. (Głosowanie nr 1)
Informuję, że Sejm na dziesiątym posiedzeniu
w dniu 16 kwietnia przyjął część poprawek Senatu
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw;
do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2.
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu
szóstego posiedzenia stwierdzam, że protokół tego
posiedzenia został przyjęty.
Informuję, że protokoły siódmego i ósmego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu,
są przygotowane do udostępnienia senatorom.
Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do nich
zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte na kolejnym
posiedzeniu.
Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad
został wyłożony na ławach senatorskich.
Proponuję rozpatrzenie punktów dotyczących ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, pomimo
że sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw

zostały dostarczone w terminie późniejszym niż
określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli
nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba
przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam,
że Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Szanowni Państwo, proponuję zmianę kolejności rozpatrywania punktu: ustawa o szczególnych
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. – i rozpatrzenie go jako punktu
pierwszego. Był to dotychczas punkt drugi porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa
Polskiego – i rozpatrzenie go jako punktu drugiego
porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – i rozpatrzenie go jako punktu czwartego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawione propozycje.
Pan senator Pęk.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zgłaszam sprzeciw co do wprowadzenia punktu dotyczącego projektu uchwały wzywającej rząd
do natychmiastowego wprowadzenia stanu…
przepraszam…
(Głos z sali: Klęski żywiołowej.)
…klęski żywiołowej – bardzo przepraszam, tak
– z wielu powodów, o których wczoraj dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji. Uważamy, że jest to
wniosek, który stoi w sprzeczności z aktualną polityką rządu, z aktualnymi decyzjami co do odmrażania gospodarki. Jest zupełnie niespójny z tymi
wszystkimi wieloetapowymi założeniami walki
z koronawirusem, które realizuje rząd.
Poza tym ten punkt został wniesiony, można powiedzieć, w ostatniej chwili na posiedzenie
Komisji Ustawodawczej i przedstawiciel rządu nie
miał okazji zaprezentować komisji swojego stanowiska. Uważamy, że zarówno tryb wniesienia
projektu tej uchwały, jak i moment są po prostu
nieuzasadnione. Dziękuję bardzo.
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MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Rozumiem, że sprzeciw pana senatora dotyczy
tylko tego punktu, a nie ustawy o kogeneracji. Tak?
(Senator Marek Pęk: Tak, tylko tego punktu.)
Pan marszałek Kamiński…
(Głos z sali: Nie ma potrzeby…)
Ale nie wiem, czy pan marszałek nie zgłasza
innego wniosku.
SENATOR
MICHAŁ KAMIŃSKI
Ja mam, Panie Marszałku, wniosek przeciwny
do wniosku…
(Głos z sali: Wniosek przeciwny?)
…pana marszałka Pęka. Chciałbym wygłosić
swoją opinię…
(Głos z sali: Nie ma już potrzeby, skoro…)
(Głos z sali: Był już wniosek.)
…zgłosić sprzeciw, opinię niezgadzającą się
z wnioskiem o wyrzucenie tego punktu z porządku obrad.
(Rozmowy na sali)
Chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec tego
wniosku.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Przypominam, że zgodnie z regulaminem, jeżeli jest głos sprzeciwu…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o powagę i spokój.
Wobec sprzeciwu zgłoszonego przez pana senatora Pęka zarządzam głosowanie.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przeze mnie propozycją, aby uzupełnić porządek
obrad o punkt dotyczący drugiego czytania projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej… itd.
Kto jest za tym wnioskiem?
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: A senator Jackowski?)
Pan senator Jackowski ewidentnie łamie ustalenia, tak że… Kartka jest, jest napisane.
(Głos z sali: I na dwie ręce…)
Aha. No, nawet nie podejrzewam, że pan senator głosował na dwie ręce, gdzieżby.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 48 za wnioskiem
o uzupełnienie, 44 – przeciw, 1 wstrzymał się od
głosu. (Głosowanie nr 2)
Wniosek został przyjęty.
W związku z tym przypomnę, że porządek obrad został uzupełniony o punkt obejmujący drugie czytanie projektu uchwały wzywającej rząd do
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz punkt
dotyczący ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać
głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Pan senator Martynowski?
(Senator Marek Martynowski: Może nie w sprawie porządku obrad, tak że… Następny wniosek
formalny chciałbym zgłosić już po przyjęciu porządku obrad.)
Dobrze, Panie Senatorze.
Stwierdzam zatem, że Senat zatwierdził porządek obrad dziesiątego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Po przygotowaniu sprawozdań przez komisje
senackie porządek obrad zostanie uzupełniony
o punkty dotyczące następujących ustaw: ustawa
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; dotyczy to generalnie przemocy
domowej.
Pan przewodniczący Martynowski, jak się domyślam, ma wniosek formalny. Tak?
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Tak, dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 9
Regulaminu Senatu wnieść wniosek formalny
o zmianę sposobu prowadzenia obrad, dyskusji
i prowadzenia głosowania. Chodzi mi o zmianę
sposobu prowadzenia obrad ze zdalnego – w tej
chwili jest hybrydowe – na stacjonarne. Szanowni
Państwo, żeby było jasne – my nie jesteśmy, jako
klub Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko zdalnym
obradom, my jesteśmy przeciwko takiej formie,
jaka jest w tej chwili. Uważam, że skoro komisje
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muszą zbierać się tutaj, w Senacie i nie mogą zdalnie ani obradować, ani głosować, to nielogiczne
jest, że my w tej chwili, na posiedzeniu plenarnym,
możemy zdalnie głosować. O tyle to jest, Szanowni
Państwo, nielogiczne, że zgodnie z regulaminem –
przypomnę, to art. 19 ust. 1 – senatora obowiązuje
obecność i czynny udział w posiedzeniach Senatu
oraz organów Senatu. Organem Senatu jest na
pewno komisja. Nie rozumiem, dlaczego jest raz
tak, raz tak. 30 marca zgłosiłem wraz z kilkoma
senatorami wniosek o zmianę regulaminu, żeby
można było zdalnie obradować i w przypadku posiedzeń komisji, i posiedzeń plenarnych. Dlatego
bardzo bym prosił o tę zmianę i przegłosowanie
tego wniosku.

Zgłosił tę uwagę jeden z senatorów. Pan marszałek na początku obrad pytał, czy ktoś ma zastrzeżenia do tego porządku obrad, i w tym momencie
zgłosił swoją uwagę pan senator Martynowski.
Ponieważ w zapisach nie jest jasne i określone,
że możemy prowadzić to w sposób zdalny, to dalsze procedowanie jest po prostu nieregulaminowe. Prosiłbym, żeby wziąć to pod uwagę, tego nie
można w taki sposób… W tym momencie trzeba
ogłosić przerwę do czasu, kiedy te osoby, które
są zdalnie, określą się, czy chcą głosować zdalnie,
czy chcą przyjechać na posiedzenie, czy praktycznie nie będą brać udziału w posiedzeniu Senatu.
Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI

MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Informuję pana przewodniczącego, że, po
pierwsze, porządek obrad został zatwierdzony. Po
drugie, Konwent Seniorów bez sprzeciwu podjął
decyzję o tym, że z uwagi na stan trwającej epidemii obrady będą prowadzone w sposób hybrydowy,
czyli zarówno zdalny, jak i tradycyjny.
Informuję również, o czym pan senator dobrze wie, że kwestia zdalnych obrad komisji będzie przedmiotem finalnego opracowania i decyzja
co do tego zapadnie w ciągu najbliższych dni lub
tygodni, do czego pan przewodniczący został osobiście przeze mnie zaproszony. Ja nie bardzo wiem,
jak pan sobie wyobraża to, że tych, którzy wybrali formę zdalną, mielibyśmy w ciągu kilku godzin
sprowadzić do Warszawy. Jeżeliby pana wniosek
przeszedł, to wiązałoby się to z koniecznością przerwania posiedzenia, a jak pan wie, to posiedzenie
jest terminowo bardzo ważne. W związku z tym nie
poddam pana wniosku pod głosowanie.
Przystępujemy do obrad…
(Senator Zdzisław Pupa: Jeszcze ja…)
Pan senator Pupa.
SENATOR
ZDZISŁAW PUPA
Panie Marszałku, mamy zgłoszoną uwagę do
sposobu prowadzenia obrad.
(Głos z sali: Ale to już…)
(Głos z sali: Ciii…)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Ale niech pan nie
przeszkadza panu senatorowi.)

Panie Senatorze, cytuję panu art. 16 pkt 4
Regulaminu Senatu: „Konwent Seniorów wykonuje
swoje zadania poprzez – tu czytam punkt – rozpatrywanie oraz przedstawianie wniosków w sprawie
sposobu prowadzenia dyskusji lub obrad Senatu”.
Konwent pozytywnie zaopiniował prowadzenie
tych obrad w sposób hybrydowy, mieszany. Jeżeli
panu to wyjaśnienie nie wystarcza, to poprosimy
o opinię legislatorów.
SENATOR
ZDZISŁAW PUPA
Ja tylko dodam do tego jedno zdanie, Panie
Marszałku, jeżeli pan pozwoli, też o sprawie formalnej. Moje zdanie jest takie, że konwent nie ma
prawa czy możliwości podejmowania działań niezgodnych z regulaminem. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panie Senatorze, jeżeli trzeba, to drugi raz
przeczytam ten art. 16. Jest to absolutnie zgodne
z regulaminem.
Czy są głosy przeciwne do wniosku pana senatora Martynowskiego?
SENATOR
MICHAŁ KAMIŃSKI
Ja mam pytanie do pana marszałka. Panie
Marszałku, czy poprzednie procedowanie zostało
zaakceptowane przez Sejm jako legalne? Bo Sejm
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pracował nad naszymi poprawkami, niektóre
z nich nawet przyjął, przyjętymi dokładnie w takim samym trybie, jaki dzisiaj kwestionują senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Sejm uznał za
legalne nasze procedowanie w takim, a nie innym
trybie, bo rozpatrywał nasze poprawki, przyjęte
właśnie w ten sposób.
(Rozmowy na sali)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Przypomnę również, że pan prezydent podpisał te ustawy.
Pan marszałek Karczewski się zgłasza.
SENATOR
STANISŁAW KARCZEWSKI
Panie Marszałku, ja sądzę, że nastąpiło pewne
nieporozumienie. Bardzo bym prosił pana marszałka o prowadzenie obrad zgodne z regulaminem. Został zgłoszony wniosek formalny i pan
marszałek ma obowiązek przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem formalnym. W każdej chwili
możemy wnieść nowy punkt do porządku obrad,
zmienić tryb procedowania, tak jest w naszym regulaminie. Większość to przegłosuje i zapadnie
decyzja, to Wysoka Izba podejmuje decyzję, a nie,
z całym szacunkiem, pan marszałek. Został złożony wniosek formalny, zgodnie z regulaminem,
przez pana senatora Martynowskiego i naszym
obowiązkiem, Senatu, jest głosowanie, skoro jest
głos sprzeciwu. Rozumiem, że pan marszałek
sprzeciwia się temu, rozumiem, że większość senacka sprzeciwia się, ale nie można nie głosować
nad wnioskiem formalnym. Jest złożony wniosek
formalny i nad tym wnioskiem formalnym należy
głosować. Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Pan senator Czarnobaj.
(Głos z sali: Ale po co?)
Jeszcze pan senator Czarnobaj, potem pan senator Martynowski.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja chciałbym zgłosić wniosek przeciwny. I krótka argumentacja…
(Senator Stanisław Karczewski: Był wniosek
przeciwny, pana marszałka.)
Którego?
(Głos z sali: Pana marszałka…)
(Głos z sali: Nie może być kilku wniosków
przeciwnych.)
(Rozmowy na sali)
Tak? A, to jak był zgłoszony, to ja już dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Pan senator Martynowski.
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Dziękuję.
Szanowni Państwo, zgłosiłem wniosek formalny, powinien być przegłosowany. Nie powinno być
w tej chwili dyskusji. Ja, Szanowni Państwo, jeszcze
raz apeluję… Bo jeśli przyjąć tę interpretację pana
marszałka, to w takim razie żaden z senatorów nie
powinien zgłaszać żadnego wniosku formalnego.
(Rozmowy na sali)
Przecież to jest zupełnie bez sensu.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panie Senatorze Martynowski, wniosek formalny będzie przegłosowany po posiedzeniu Konwentu
Seniorów, które zwołuję w tej chwili.
Ogłaszam półgodzinną przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 26
do godziny 12 minut 01)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wznawiam obrady.
Proszę o zajmowanie miejsc.
Czy wszyscy państwo senatorowie zdążyli już
zająć miejsca?
Przypomnę, że wpłynął wniosek formalny pana
senatora Martynowskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, aby pan go
przypomniał państwu senatorom.
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(Rozmowy na sali)
Pan senator Martynowski.
Proszę o sformułowanie swojego wniosku.
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
To jakaś dziwna formuła, że trzeba 2 razy powtarzać wniosek formalny. Myślę, że on jest w sprawozdaniu, Panie Marszałku. Nie wiem, czy państwo
chcecie w tej chwili coś przedłużać, czy nie? Nie rozumiem, bo wniosek formalny przecież padł.
(Poruszenie na sali)
Państwo zapomnieliście?
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panie Senatorze, nie ma tu żadnego podwójnego ani potrójnego dna, ani teorii spiskowych,
w które, być może, niektórzy wierzą. Ja proszę
pana o przypomnienie tego wniosku po przerwie.
Przerwa trwała pół godziny…
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Specjalnie, Panie Marszałku, dla pana: zgodnie
z art. 48 Regulaminu Senatu ust. 2 pkt 9, wniosek
formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad,
dyskusji i przeprowadzenia głosowania. Chodzi mi
o to, żeby nie było zdalnego głosowania, hybrydowego, tak jak jest w tej chwili. Chciałbym, żeby ono
było stacjonarne.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
O to tylko chodziło.
Czy są wnioski przeciwne?
Pan senator Klich.
SENATOR
BOGDAN KLICH
Ja chciałbym zapytać, Panie Marszałku, czy
mamy pewność, że wszyscy nasi koledzy zdalnie
głosujący mają dostęp do systemu.

MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Robiliśmy głosowanie próbne.
Pan senator Brejza.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Panie Marszałku!
Otrzymaliśmy kilkadziesiąt opinii do tej ustawy, przeprowadziliśmy na posiedzeniu komisji
bardzo ważną debatę merytoryczną, dysponujemy
wiedzą. Nie możemy tego przeciągać i wprowadzać
takiego chaosu, że teraz nagle będziemy ściągać do
Warszawy… przesuwać posiedzenie i ściągać tych,
którzy głosują zdalnie z różnych powodów, w tym
również z powodów zdrowotnych. Poprzednie
posiedzenie było przeprowadzone w ten sposób
i ja nie widzę żadnego powodu, żeby wprowadzać teraz chaos, zamieszanie i przeciągać obrady Senatu.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Tak czy owak wniosek formalny musi być
przegłosowany, jeżeli spełnia wymogi formalne.
A przypomnę, że ten wniosek spełnia wymogi formalne, dlatego że do wniosków formalnych zalicza
się wnioski o zmianę sposobu prowadzenia obrad,
dyskusji i przeprowadzania głosowania. Tak że ten
wniosek spełnia wymogi formalne.
Zarządzam głosowanie.
Przypomnę, że pan senator Martynowski zgłosił
wniosek o zmianę porządku obrad na tradycyjny…
(Głos z sali: Chyba sposobu prowadzenia…)
…o zmianę sposobu prowadzenia obrad na sposób tradycyjny. Jednak były głosy przeciwne, za
tym, żeby utrzymać formę hybrydową.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Martynowskiego?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Panowie Informatycy, czy możemy już podać
wyniki? Tak?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 45 – za, 51 – przeciw, wstrzymało się… nikt się nie wstrzymał.
(Głosowanie nr 3)
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Wniosek pana senatora Martynowskiego nie
został przyjęty.
Pan senator Czarnobaj.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniu konwentu, była dyskusja… W związku z tym, o czym
tutaj mówił też senator Brejza, aby odrzucić ewentualną próbę, że tak powiem delikatnie, zadymy
dotyczącej zgodności, niezgodności lub innych
spraw związanych z regulaminem, zwracam się
z prośbą, Panie Marszałku, o ogłoszenie godzinnej
przerwy w celu zebrania się komisji regulaminowej i Komisji Ustawodawczej, w celu wniesienia
wniosku, który zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość,
i uregulowania tego problemu. Czyli procedura
byłaby taka: jest posiedzenie 2 komisji, następnie
przedłożenie wniosku Wysokiemu Senatowi i jego
uchwalenie. Wtedy nikt nie będzie miał pretensji
o to, że głosowania czy posiedzenia odbywają się
w sposób hybrydowy.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
To jest…
(Głos z sali: Do której?)
(Rozmowy na sali)
Teraz ogłaszamy godzinną przerwę, czyli do
godziny 13.15.
Proszę komisję regulaminową oraz Komisję
Ustawodawczą o zebranie się w takim celu, aby
rozpatrzeć wniosek zgłoszony przez senatorów
PiS dotyczący głosowania zdalnego. Proponuję
równocześnie ująć w tym od razu kwestię głosowania zdalnego w komisjach, żeby załatwić obie
te sprawy.
Pan senator Kwiatkowski.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Przepraszam, rozmawiałem z legislatorami, oni
prosili o odrobinę czasu. Czy byłaby szansa na to,
żeby to zrobić o 12.30?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Chodzi o przerwę
do 13.30?)

Tak. Chodzi o to, żeby przed posiedzeniem komisji Biuro Legislacyjne też miało jeszcze chwilę.
I pytanie, czy pan senator Słoń – on jest chyba
przedstawicielem wnioskodawców – będzie uczestniczył w posiedzeniu komisji.
(Głos z sali: Jest, jest.)
Tak? Jest. Dobrze.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Zatem ogłaszam przerwę do godziny 13.30.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 09
do godziny 15 minut 00)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 99,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 99 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Ustawodawczej, pana senatora Aleksandra
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku,
chciałbym wniosek formalny złożyć.)
W tej chwili trwa dyskusja, trwa przedstawienie… Jak pan senator przedstawi sprawozdanie, zostanie rozpatrzony ten wniosek formalny.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
ALEKSANDER POCIEJ
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Postaram się omówić przebieg obrad połączonych komisji – Komisji Ustawodawczej, Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – które trwały 2 dni, tj. odbyły się
w zeszłym tygodniu, 24 kwietnia, we wtorek, i były
kontynuowane wczoraj, w poniedziałek.
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Jednym z najważniejszych wątków, które omawialiśmy, był wątek długiego rzekomo procedowania przez Senat wymienionej ustawy. I w trakcie
obrad komisji, i w środkach masowego przekazu
politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o zamrażarce, o tym, że opóźniamy procedowanie nad tymi
ustawami, że obywatele czekają na wynik naszej
pracy. Nie mówiłbym tego, gdyby nie dzisiejsze
wnioski pana senatora Martynowskiego. I tu muszę, niestety, wrócić do słów klasyka, czyli pana
Giertycha…
(Wesołość na sali)
Mam tutaj: Polskie Radio – Roman Giertych.
(Głos z sali: Ale czego to dotyczy?)
Przypominam: Sejm, Sejm. Mam tutaj też
wypowiedź pana marszałka Karczewskiego:
„Obstrukcyjne działania marszałka Tomasza
Grodzkiego”. No i wzorem Romana Giertycha powiemy: sprawdzam! Zwłaszcza że dzisiejszy wniosek pana senatora Martynowskiego przekładałby
obrady naszej Izby o 2 dni – a przecież tak państwo
na nie czekaliście! No więc mówię: sprawdzam!
Otóż mam tutaj wyniki głosowania, patrzymy…
No, za przełożeniem o co najmniej 2 dni, a może
ad Kalendas Graecas, rozpatrywania tej ustawy,
głosował pan marszałek Karczewski. Wczoraj na
posiedzeniu komisji, jak również w mediach, dosyć mocno na ten temat wypowiadał się pan senator Pęk, mówiąc, że tu jest opóźnianie ważnych
rzeczy. A chciałbym też powiedzieć, że procedujemy nie tylko tę fatalną ustawę dotyczącą wyborów korespondencyjnych, ale procedujemy także
„tarczę”. Mając to na względzie, miałem nadzieję,
że pan senator Pęk będzie za tym, żeby jak najszybciej nad tym głosować. Ze wzruszeniem patrzę, jak głosował pan senator Pęk. Otóż głosował
za opóźnieniem.
I mógłbym tak cytować jeszcze paru naszych
kolegów senatorów, którzy również…
(Głos z sali: Co było na posiedzeniu komisji…)
Ja mówię, Panie Senatorze.
(Głos z sali: Jest pan sprawozdawcą komisji…)
Ja jestem sprawozdawcą i sprawozdaję najważniejszy punkt…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, czy mogę?
Sprawozdaję najważniejszy punkt i najważniejszą kwestię, która była procedowana w komisji.
(Senator Marek Borowski: Proszę nie przerywać.)
I mógłbym w ten sposób o różnych wypowiedziach kolegów mówić pewnie bez końca.

Wracając do omawiania przebiegu posiedzenia komisji, chciałbym podkreślić, że do dnia
dzisiejszego czekamy na 2 najpoważniejsze rozporządzenia, bez których nie mamy żadnej szansy ocenić tej ustawy. I w związku z tym chciałbym
przytoczyć 2 akapity pisma pana wicepremiera Sasina do naszych komisji. „Ministerstwo
Aktywów Państwowych – tak pisze pan premier
Sasin i to było rozpatrywane przez nasze komisje
– aby umożliwić prawidłowe zastosowanie przepisów ustawy w przypadku jej wejścia w życie, podjęło oczywiście pracę nad projektem rozporządzeń”…
Pismo jest z 30 kwietnia. No, ustawa, jak państwo
wiecie, jest dużo wcześniejsza.
Czytam dalej: „podjęło oczywiście pracę nad
projektem rozporządzeń, do wydania których
został zobowiązany minister aktywów państwowych. Rezultat tych prac nie jest jeszcze ostateczny, w związku z czym w chwili obecnej nie jest
możliwe ich przekazanie”. A przypominam: połowa przepisów tej ustawy to odwołania do tych
rozporządzeń.
„Uprzejmie wyjaśniam – pisze dalej pan premier Sasin – że Ministerstwo Aktywów Państwowych nie jest właściwe do odpowiedzi na pytanie
o drukowanie kart do głosowania”. Ta sytuacja każe
mi przytoczyć w tej chwili słowa pana senatora
Wadima Tyszkiewicza z wczoraj. Otóż powiedział
on w trakcie naszego posiedzenia komisji mniej
więcej tak… I mam wrażenie, że senatorowie PiS
przestraszyli się tego, co żartem powiedział właśnie pan senator Wadim Tyszkiewicz. A on powiedział, że gdyby nie chodziło o tak ważne sprawy,
o Polskę, o nasze bezpieczeństwo i o demokrację, to
tak naprawdę należałoby zgodzić się, żeby dokończyć tę ustawę i przeprowadzić te wybory, a właściwie pozwolić władzy skompromitować się na tych
wyborach.
Powinienem, zgodnie z moim zamiłowaniem i wykształceniem, zacząć od konstytucji,
ale 4 lata poprzedniej kadencji uzmysłowiły mi,
że i tak, mimo że wśród państwa senatorów
z Prawa i Sprawiedliwości jest tak wielu bardzo dobrych prawników, niestety państwo nie przywiązujecie wagi do tego, co mówią konstytucjonaliści.
Tak więc zacznę – tak trzeba zacząć – od bezpieczeństwa i zdrowia obywateli, bo to jest w tej ustawie najważniejsze.
Cóż mówią na ten temat najważniejsi ludzie,
którzy zajmują się bezpieczeństwem? Mam tu pismo głównego inspektora sanitarnego, który został powołany na to stanowisko przez większość
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rządową. Wiecie państwo, co pisze pan główny
inspektor sanitarny? Nic. Pan główny inspektor
sanitarny mówi, że tak naprawdę nie może się
wypowiedzieć na temat tego, czy to jest bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne. Dlaczego? Ano dlatego, że w przedmiotowej ustawie zawarto przepisy
wskazujące, że szczegółowe rozwiązania dotyczące
realizacji procesu wyborów zostaną uregulowane
w aktach wykonawczych. A więc najważniejsza teraz osoba w Polsce – może oprócz ministra zdrowia, ale właściwie najważniejsza – nie jest w stanie
wypowiedzieć się, czy można zagwarantować bezpieczeństwo wyborów, czy nie. Jeżeli uważacie
państwo, że mówienie o czekaniu na akty wykonawcze nie ma sensu, to bardzo chciałbym usłyszeć,
co odpowiedzielibyście głównemu inspektorowi
sanitarnemu.
Następnie do naszych komisji wpłynęło pismo
konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii.
Mamy do czynienia z epidemią, mamy do czynienia ze stanem epidemii, więc można by było przypuszczać, że jest to ważna opinia. I co możemy tam
przeczytać? „Z perspektywy obecnej sytuacji epidemiologicznej droga korespondencyjna posiada
zalety, zwłaszcza w porównaniu z organizacją wyborów metodą tradycyjną, jednak należy zwrócić
uwagę, że i ta droga nie jest pozbawiona ryzyka
epidemiologicznego na poszczególnych etapach realizacji. Aby oszacować i przedstawić stanowisko
eksperckie w przedmiotowej sprawie, zakres informacji dotyczących przebiegu planowanego procesu opisanego w ustawie jest niewystarczający”.
Chciałbym usłyszeć racjonalną odpowiedź na takie
stanowisko człowieka, który jest odpowiedzialny za
stan zdrowia Polaków. „Konieczne są dodatkowe
informacje”… I dalej: „Tekst ustawy ich nie wskazuje, bo rozumiem, że jest to dokument techniczny, natomiast szczegóły dotyczące poszczególnych
elementów przygotowania wyborów będą zawarte w rozporządzeniach – znowu rozporządzenia!
– na co wskazano w dokumencie w art. 3 pkt 9 oraz
w art. 6, 9 i 12”. To są tylko 2 opinie, które wskazują na to, że de facto nie można takiej opinii wydać,
jeżeli nie ma się w ręku rozporządzeń.
A co pisze Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych? „Zgodnie z art. 10 ustawy – o tym również mówiliśmy bardzo długo na posiedzeniu
komisji – prace obwodowej komisji wyborczej
wymagają przebywania od 3 do 45 osób w jednym
pomieszczeniu przez dłuższy”… A jak nam wytłumaczył w czasie trwania posiedzenia komisji

przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,
może to być nawet kilka bądź kilkanaście dni. I nikt
z tą tezą w trakcie posiedzenia komisji nie polemizował. Nie było osoby, która by zanegowała to wyliczenie pokazujące, jak długo będzie trwało liczenie
głosów. Wracam do opinii Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów: „…przebywania od 3 do 45 osób w jednym pomieszczeniu
przez dłuższy czas, zarówno z racji posiedzeń poprzedzających wybory, jak i w trakcie samych wyborów. W przypadku, gdy jedna z tych osób będzie
zarażona, istnieje bardzo duże ryzyko przeniesienia zakażenia na pozostałe osoby. Dla zminimalizowania ryzyka przeniesienia zakażenia członkowie
komisji powinni zostać poddani badaniu wymazów w kierunku SARS-CoV-2 z wykorzystaniem
metod molekularnych w czasie pozwalającym na
uzyskanie wyniku tego badania przed podjęciem
czynności związanych z pracą w komisji. Przy
obecnych możliwościach technicznych najkrótszy
czas wyniósłby około 12 godzin, ale w praktyce to
jest dłużej niż 24 godziny. W przypadku wyniku
dodatniego członek obwodowej komisji wyborczej
powinien zostać wykluczony z jej składu. Niestety
art. 11 ustawy nie przewiduje wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyniku koniecznej izolacji. Należy pamiętać, że czułość
badania wykonywanego z materiału pozyskanego z jamy nosowo-gardłowej wynosi tylko 70%,
co oznacza, że u 30% osób zakażonych SARS-CoV-2
uzyskuje się wynik ujemny, a osoby te mogą zarażać innych członków obwodowych komisji”.
W jaki sposób można z tym walczyć? Otóż
te działania, jak pisze nam Polskie Towarzystwo
Epidemiologiczne, obejmują zastosowanie fartucha
foliowanego z rękawami w skojarzeniu z czepkiem,
ochraniaczami na buty lub alternatywnie kombinezonu wodoodpornego z kapturem, a dodatkowo
maski, gogli, przyłbicy itd., itd. Nie można w tym
przebywać dłużej niż 2–4 godzin, w zależności
od wytrzymałości fizycznej danej osoby. Ustawa
w art. 12 ust. 5 i 6 nie precyzuje sposobu zabezpieczenia członków komisji wyborczych przed zarażeniem SARS-CoV-2 ani w zakresie wykonywania
badań molekularnych w okresie poprzedzającym
pracę komisji, ani w zakresie stosowania środków
ochrony. Ze względu na utrudnioną dostępność dobrych jakościowo kombinezonów pozwalających
na dłuższą pracę, rozwiązaniem alternatywnym
może być nałożenie na wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych 14 dniowej kwarantanny przed każdą turą wyborów. Proszę państwa,

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 5 maja 2020 r.

14
Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

oczywiście to wyjście jest niemożliwe do zastosowania z uwagi na terminy i na to, co nam wczoraj mówił przewodniczący Państwowej Komisji
Wyborczej, tj. że już teraz jest zbyt mało osób, które chcą być w komisjach wyborczych.
Jeśli chodzi o osoby, które będą najbardziej narażone, to wysłuchaliśmy, ale mamy to również
na piśmie, opinii Wolnego Związku Zawodowego
Pracowników Poczty. Co piszą pocztowcy? „W naszej ocenie przyjęta przez Sejm RP ustawa z 6 kwietnia 2020 r. nie eliminuje szeregu różnych zagrożeń
dla życia i zdrowia pracowników i odbiorców pakietów wyborczych. Na Pocztę Polską SA, czyli na
jej pracowników, spadnie nie tylko obowiązek doręczania pakietów wyborczych, ale również ich dostarczenie w dniu wyborów do gminnych komisji
wyborczych, a to już wiąże się z bezpośrednim narażeniem na zakażenie dziesiątek albo i setek tysięcy ludzi”. Nawet jeżeli pocztowcy wyolbrzymiają to
zagrożenie bądź jest ono mniejsze, to proszę spojrzeć na to, że piszą to ludzie, którzy będą to wykonywać, i oni się autentycznie tego boją.
Dalej. Jeżeli te pakiety to będą pakiety bez danych adresata, czyli ulotki, to za cały proces dystrybucji będzie odpowiadała Poczta Polska. Pracownicy
poczty będą wykonywali dużą część zadań komisji wyborczych bez żadnego w tym przeszkolenia
oraz bez formalnych uprawnień. Wszystkie skargi
klientów, uzasadnione bądź nie, związane z jakimikolwiek nieprawidłowościami, kierowane będą
pod adresem tych, którzy te pakiety wyborcze będą
doręczać, czyli pracowników poczty.
Pracownicy poczty podnoszą też następujące uwagi. Jak np. ma postąpić pracownik Poczty
Polskiej podczas doręczania pakietu wyborczego, gdy adresat nie posiada skrzynki oddawczej
– a z tego, co nam mówiono, wynika, że takich
przypadków może być w skali polskiej w przypadku domów jednorodzinnych ponad kilkaset tysięcy
– lub jest ona zniszczona? Czy ma podjąć próbę doręczenia pakietu wyborczego osobiście adresatowi,
awizować przesyłkę czy też zwrócić do komisji wyborczej? Jeżeli tak, to w jakiej formie ma to się odbyć? Znowu jest tak, że gdybyśmy mieli w tej chwili
rozporządzenia, to zapewne można by było odpowiedzieć na część tych niepokojów, ale ich nie ma.
A co w przypadku, gdy odbiorca pakietu wyborczego złoży skargę, że pakiet wyborczy został
mu doręczony zniszczony lub uszkodzony, albo
stwierdzi, że pakietu w ogóle nie otrzymał, nawet
jeżeli będzie to nieprawda? Pocztowcy piszą dalej,
że oni się boją takich sytuacji, ponieważ część ludzi

mówi, że zrobi wszystko, np. będzie wyrzucać, palić te pakiety wyborcze itd., itd. Oni się tego boją.
Nie mamy jak odpowiedzieć na ich niepokoje.
Na peryferiach miast i obszarach wiejskich
intensywnie rozwija się budownictwo domów
jednorodzinnych. W wielu przypadkach urzędy
miast lub gmin nie nadały i nie określiły nazw ulic,
a także nie wyznaczyły numeracji nieruchomości.
I pytanie od pocztowców jest takie: jak my mamy
znaleźć tych ludzi? Co w przypadku, gdy przez nieuwagę listonosza… I to podkreślali pocztowcy podczas naszego spotkania. A więc co w przypadku,
gdy przez nieuwagę listonosza lub innego pracownika dojdzie do zwykłej pomyłki ludzkiej i zamiast
przesyłkę dostarczyć do skrzynki nr 9, doręczy ją
pod nr 8 albo 10, po prostu się pomyli? Nie ma dostępu, w żaden sposób, i możliwości, żeby naprawić swój błąd.
Takich uwag jest 10. Są to uwagi ludzi, którzy
na podstawie tej ustawy zostają obarczeni obowiązkiem, którego nigdy wcześniej nie potrafili wykonać, nie wypełniali go.
Mówili nam pocztowcy, że są przeprowadzane
jakieś szkolenia. Oczywiście nie byli w stanie powiedzieć, na podstawie czego są robione te szkolenia, bo przecież ani nie ma ustawy, ani nie ma
rozporządzeń. No, ale podobno jakieś szkolenia są.
Jednak dalej twierdzili, że jest to niewystarczające
i że dalej jest wiele hipotetycznych sytuacji, za które
oni nie chcą odpowiadać.
I, proszę państwa, to nie jest jakiś wydumany
wymysł opozycji, tylko oni naprawdę przyszli z tym
do nas i piszą do nas o tym, jakie są zagrożenia.
Robi to np. Forum Związków Zawodowych. To jest
np. pismo z 17 kwietnia, doręczone nam, ale wysłane również do prezesa Rady Ministrów: „Biorąc
pod uwagę wciąż napiętą, prowadzoną w bardzo
ostry sposób walkę polityczną, my, apartyjna centrala związkowa, pragniemy pozostać w dystansie
wobec konfliktu, który w naszej ocenie, szczególnie teraz, nie przynosi żadnych korzyści, a jedynie
opóźnia walkę z epidemią COVID-19. Nie możemy
jednak – piszą pocztowcy – pozostać bierni wobec
niebezpieczeństw, na które narażeni są pracownicy Poczty Polskiej, ich najbliżsi i ostatecznie całe
polskie społeczeństwo. Dlatego trudno jest zrozumieć logikę postępowania Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej, który poprzez ekspozyturę w Pańskiej
osobie mówi o zgromadzonym kapitale doświadczeń, sukcesach, pokorze, potrzebie zachowywania społecznego dystansu, a z drugiej – podejmuje
decyzje, trudno to nazwać inaczej, o radykalnym
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zwiększeniu ryzyka wzrostu zakażeń i idących
za nimi tragicznych konsekwencji”. Piszą związkowcy: „Skoro z jednej strony polski model walki
z koronawirusem jest połączeniem wielu dobrych
praktyk i odpowiedniej dynamiki działań, to jaki
jest cel organizowania wyborów, które mogą zniweczyć wysiłek, poświęcenie i determinację milionów Polek i Polaków?”.
Na dzień dzisiejszy nie mogliśmy o to dopytać,
bo, przypominam, nie było oprócz pana ministra
Kraski – któremu bardzo dziękuję – przedstawicieli rządu ani wnioskodawców. Był przez chwilę
pan poseł, wygłosił pewne oświadczenie i potem
wyszedł. Nie odpowiadał na nasze pytania. Nie mogliśmy o to dopytać.
Ale jeżeli jest prawdą to, co napisali związkowcy, to jest to problem, bo, co chciałbym przytoczyć: „Na dzień dzisiejszy ok. 30% całego stanu
zatrudnionego w PP przebywa na zasiłkach chorobowych. To gigantyczne osłabienie wydolności
całego środowiska, patrząc przez pryzmat «normalnych» warunków funkcjonowania, a co dopiero w odniesieniu do ciężaru realizacji wyborów
korespondencyjnych”…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze,
przepraszam, że przerwę, ale zgodnie z regulaminem sprawozdanie powinno się mieścić
w 20 minutach.)
Dobrze. Przepraszam bardzo. Oczywiście już
kończę, Panie Marszałku.
Chciałbym tylko dodatkowo zwrócić państwa
uwagę na negatywną opinię Państwowej Komisji
Wyborczej, która była wyrażana podczas posiedzenia komisji, jak również w mediach, i chciałbym
zapytać.
Państwowa Komisja Wyborcza pragnie wskazać, że w art. 8 ust. 3 projektu ustawy, zamiast
art. 230, powinien być przywołany art. 314 kodeksu wyborczego.
Podczas posiedzenia komisji padły słowa ze
strony senatorów Prawa i Sprawiedliwości – wyraził je pan senator Pęk – że nazywanie tej ustawy
bublem jest zbyt ostre…
(Głos z sali: Gniotem.)
Gniotem – tak, przepraszam, oczywiście. Ale
m.in. gniotem i bublem.
Teraz chciałbym zwrócić państwa uwagę na to,
na co zwraca uwagę Państwowa Komisja Wyborcza,
że to jest pomylenie wyborów. Nie wiem, kto to
pisał. Rozumiem, że posłowie. No tutaj jest wskazanie, odnośnik nie do wyborów prezydenckich,
tylko do wyborów parlamentarnych. A więc albo

faktycznie jest to bubel – bo tak się pomylić, pomylić wybory i wstawić pustą normę prawną, to jest
skandaliczne – albo jest w tym jakiś inny zamysł
i tak naprawdę chodzi o uchwalenie nowej drogi.
Na to zwrócił uwagę pan prof. Piotrowski – że on
nie wie, czy to jest tylko zwykła pomyłka pisarska,
czy jest tutaj przemycana inna droga do wprowadzenia w tym trybie możliwości przeprowadzenia
również wyborów parlamentarnych. I dziwię się,
jeżeli rzeczywiście jest to jedynie błąd, że nie ma
z państwa strony chęci zmiany i nie wprowadzacie państwo poprawki w tym zakresie, tylko chcecie państwo, żeby przegłosować to bez poprawek.
Nie będę mówił o wszystkich pozostałych prawnych opiniach, opiniach konstytucjonalistów, one
są miażdżące, praktycznie nie ma ani jednej pozytywnej opinii. Mamy pismo od 340 profesorów,
doktorów prawa ze wszystkich uniwersytetów, którzy mówią, że absolutnie nie da się tego przeprowadzić i że jest to niekonstytucyjne. Nie będę się na
tym skupiał, bo – od tego rozpocząłem – niestety
takie argumenty, jak pokazała poprzednia kadencja, w żaden sposób nie są brane przez państwa…
nigdy nie braliście ich pod uwagę.
Dziękuję, Panie Marszałku, i bardzo przepraszam za przekroczenie czasu.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję.
Rozumiem, że jest wniosek komisji o odrzucenie tej ustawy, tak?
(Senator Sprawozdawca Aleksander Pociej: Tak,
wniosek większości komisji jest o odrzucenie tej
ustawy w całości.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przypomnę, że zgodnie z art. 46 pkt 1 przemówienie sprawozdawcy komisji nie może trwać dłużej niż 20 minut, chyba że marszałek Senatu ze
względu na wagę przedmiotu obrad dopuści dłuższy czas przemówień.
Mam pytanie do pana senatora Martynowskiego: czy teraz chce pan zgłosić swój wniosek
formalny, czy po wystąpieniu sprawozdawcy mniejszości…
(Głos z sali: Teraz.)
…pana senatora Pęka, czy też w jakimkolwiek
innym terminie?
(Senator Marek Martynowski: W tej chwili chcę
złożyć.)
Proszę bardzo.
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SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zgodnie z art. 36 Regulaminu Senatu zgłaszam wniosek o utajnienie obrad w związku z tym
punktem, który w tej chwili jest przeprowadzany. Uzasadnienie przedstawimy przed rozstrzygnięciem o tajności obrad, Zgodnie z art. 36 ust. 3.
Podpisy składam na pana ręce, bo są potrzebne
podpisy 10 senatorów.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja chcę…)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI

formalny z katalogu wniosków formalnych, który
można przegłosować wnioskiem przeciwnym, tylko
jest to wniosek specjalny, wymagający złożenia podpisu 10 senatorów. Uważam, że po złożeniu takiego
wniosku przez 10 senatorów on po prostu powinien
zostać uznany i zrealizowany. Był taki przypadek
w poprzedniej kadencji, państwo składaliście wniosek o utajnienie obrad i jego uzasadnienie zostało
przedstawione już po stworzeniu tych warunków do
tajności obrad. W artykule przytoczonym przez senatora Martynowskiego nie ma nic o tym, w jakim
momencie posiedzenia takich wniosek się składa.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI

Bardzo proszę, pan senator Czarnobaj.
Dziękuję.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Marszałku, chciałbym złożyć wniosek
przeciwny, z prostego powodu.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma nic
tajnego.)
Panie i Panowie, Senatorowie PiS, w tym projekcie naprawdę nie ma nic tajnego, a jak macie
jakąś wiedzę tajną i tajemną, to są organa, idźcie
tam i mówcie. My chcemy przeprowadzić ten projekt do końca i jako Senat zająć stanowisko. Wy robicie to, co robicie. Bardzo was proszę, nie róbcie
tego więcej, bo to ma tyle wspólnego z tajnością,
co ta ustawa z praworządnością. Dlatego zgłaszam
wniosek przeciwny.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nic nie ma…)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Są 2 wnioski…
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, ja w kwestii formalnej jeszcze, zanim przegłosujemy ten
wniosek przeciwny…)
Tak?
SENATOR
MAREK PĘK
Według mojej interpretacji i interpretacji senatorów Prawa i Sprawiedliwości to nie jest wniosek

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pozwolę sobie przytoczyć in extenso te artykuły, o których mowa. Art. 36 w pkcie 2 brzmi: „Senat
na wniosek Marszałka Senatu lub co najmniej
10 senatorów może uchwalić tajność obrad, jeżeli
wymaga tego dobro państwa. Uchwałę w tej sprawie Senat podejmuje bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”.
(Głos z sali: I ust. 3.)
Ust. 3: „Senat rozstrzyga o tajności obrad bez
udziału publiczności i przedstawicieli prasy, radia
i telewizji, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku
– bez debaty”.
(Głos z sali: No właśnie.)
Zaraz, spokojnie.
Spokojnie, Panie Senatorze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W art. 48 ust 2 czytamy: „Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o – pkt 2 – uchwalenie tajności posiedzenia”. Tak że ma pan w 2 artykułach
jasno powiedziane, co o uchwaleniu tajności obrad
stanowi regulamin. W związku z tym, jeżeli pan
chce uzasadnić wniosek, czy pan przewodniczący
Martynowski, przed głosowaniem – bardzo proszę.
SENATOR
MAREK PĘK
No ale, Panie Marszałku, nie rozumiemy się.
Żeby uzasadnić ten wniosek…
(Rozmowy na sali)
Bo ja nie przesądzam o tym, że ten wniosek
przejdzie, to nie jest tak, że bezwarunkowo Wysoka
Izba ma się zastosować do tego wniosku, zadecyduje głosowanie. Ale wysłuchanie tego uzasadnienia
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powinno się już odbyć w trybie przewidzianym do
tajności głosowania. I ja nie zgadzam się z tą interpretacją, którą pan marszałek przedstawia. Bo jaki
byłby w takim razie sens wyeksplikowania tego
wniosku w odrębnym zupełnie artykule regulaminu,
ażeby go potem wrzucić do jednego worka z innymi,
zwykłymi wnioskami formalnymi, które składają po
prostu indywidualnie poszczególni senatorowie?
To nie miałoby żadnego sensu. Ujęcie tego wniosku
w odrębnej jednostce redakcyjnej wskazuje na jego
specjalny charakter. Jeżeli jest kontrowersja, to ja
jednak bym prosił, przynajmniej pana marszałka,
o zasięgnięcie opinii legislatorów senackich i przedstawienie takiej szybkiej opinii na ten temat.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Uzasadnienie… Piszecie panowie w swoim
wniosku: uzasadnienie przedstawimy przed rozstrzygnięciem o tajności obrad.
(Głos z sali: Właśnie…)
(Głos z sali: No to proszę uzasadnić.)
No więc proszę uzasadnić.
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, wydaje
mi się, że dalej się nie rozumiemy. Uzasadnienie
wniosku… Proszę przeczytać ust. 2 i 3 czytanego
przez pana marszałka artykułu.)
Senat rozstrzyga o tajności obrad bez udziału
publiczności i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku – bez
debaty.
(Senator Marek Pęk: No i… i dalej?)
No, nie ma dalej. To jest…
(Senator Marek Pęk: Uzasadnienie…)
Tak się kończy art. 36.
(Głos z sali: Tak…)
(Senator Marek Pęk: Momencik, ja sobie wezmę
regulamin.)
(Głos z sali: Nie, no ale…)
(Głos z sali: Ale co to w ogóle jest?)
(Głos z sali: Gdzie my jesteśmy?)
(Głos z sali: Ja tego nie rozumiem.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy pan senator
Pęk ma nam coś tajnego do powiedzenia?)
Pan senator Brejza.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Nie, no, Panie Marszałku, przed chwilą usłyszeliśmy, że wniosek o uchwalenie tajności posiedzenia

nie jest wnioskiem formalnym, a wniosek o uchwalenie tajności posiedzenia zalicza się jednak do
wniosków formalnych.
(Senator Marek Pęk: Ale wniosek jest specjalny.)
No ale jest… Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o uchwalenie tajności posiedzenia. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie
i zwięzłe uzasadnienie. O przyjęciu lub odrzuceniu
wniosku formalnego Senat rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. Tak że wysłuchaliśmy państwa
głosu. Rozumiem, że zwięzłego uzasadnienia chyba
nie poznamy. Proszę wysłuchać mojego głosu jako
głosu przeciwnego i przejdźmy do głosowania.
Szanowni Państwo, tych wniosków formalnych jest cała masa. Można jeszcze zgłaszać wnioski… Już był wasz wniosek o ogłoszenie przerwy.
Możecie jeszcze zgłosić wniosek o odroczenie posiedzenia, o zamknięcie listy zgłoszonych mówców,
odesłanie do komisji, głosowanie bez dyskusji itd.,
itd. To, na co wszyscy czekamy, to dokonanie podsumowania tej debaty w Senacie podczas posiedzenia połączonych komisji. My chcemy poznać
stanowiska komisji, wysłuchać argumentów za lub
przeciw i nie mamy nic, czego można się wstydzić.
No, po co tajność? Nie mamy czego utajniać…
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, to jeszcze…)
…bo proces legislacyjny jest jawny. Do tej pory
nie pojawiła się żadna przesłanka, w trakcie przedstawiania tych opinii, w trakcie dyskusji podczas
prac komisji, która wskazywałaby na konieczność
utajnienia. Ja rozumiem, że MSW, służby specjalne
są w pewien sposób zaangażowane w proces przeprowadzania tych wyborów, ale nie pojawiła się
przesłanka, która wskazywałaby na konieczność
tajnego procedowania. Nad ordynacją wyborczą,
nad zmianą ordynacji wyborczej? Ja jestem przeciwny temu wnioskowi i oczekuję tego, żebyśmy
po wielu godzinach obstrukcji i chaosu przystąpili
wreszcie do prac w Senacie nad tą skandaliczną
w mojej ocenie ustawą.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panie Senatorze Pęk, nie będziemy prowadzić
na ten temat dyskusji. Pana wniosek formalny padł.
Pytanie, czy pan go chce uzasadnić. Bo przypomnę
panu, że zgodnie z art. 42, wielokrotnie używanym
w poprzedniej kadencji, przewodniczący obradom
marszałek Senatu dokonuje wykładni Regulaminu
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Senatu i decyduje o sposobie stosowania przepisów
Regulaminu Senatu w toku obrad.
Jeżeli pan chce uzasadnić ten wniosek i ten
wniosek przejdzie, wtedy poprosimy o utajnienie
obrad, bez udziału publiczności i przedstawicieli
prasy, radia i telewizji.
(Senator Marek Pęk: Dobrze, Panie Marszałku…)
Jeżeli pan nie chce uzasadniać tego wniosku,
tylko go składa jako wniosek formalny, to wtedy
zarządzę nad nim głosowanie, przy głosach sprzeciwu. Tak?
SENATOR
MAREK PĘK
Dobrze.
Panie Marszałku, problem polega na tym, że nie
mogę uzasadnić tego wniosku. (Wesołość na sali)
Mogę to uczynić w warunkach… (Oklaski)
(Głos z sali: Brawo!)
Nie mogę go uzasadnić w tym trybie procedowania. Mogę to uczynić dopiero wtedy, kiedy zostaną umożliwione warunki procedowania
niejawnego.
I przypominam państwu – jeżeli w Senacie
obowiązuje też jakiś obyczaj, a nie tylko regulamin,
który od czasu do czasu trzeba zinterpretować – że
w zeszłej kadencji dokładnie w takiej samej sytuacji, kiedy państwo jako największy klub opozycyjny złożyliście dokładnie taki sam wniosek, to
właśnie dopiero po przygotowaniu sali plenarnej
do trybu niejawnego ten wniosek, potrzeba jego
zrealizowania została uzasadniona. Być może ja,
uzasadniając ten wniosek, podam argumenty, które nie mogą być podane w trybie jawnym. Na tym
właśnie cały wic polega.
Dlatego, Panie Marszałku, w imieniu Klubu
Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości bardzo proszę pana o ogłoszenie przerwy, zwołanie
Konwentu Seniorów i przedstawienie opinii szefa
Biura Legislacyjnego. To powinno jednak pomóc
w sprawie interpretacji.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Ostatni głos, głos pana senatora, pana marszałka Kamińskiego.
Jeżeli pan podtrzymuje swój wniosek, zostanie
zarządzone głosowanie.
Proszę.

SENATOR
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przed chwilą wszyscy Polacy, którzy słuchają
obrad naszej Izby, dowiedzieli się od bardzo ważnego senatora koalicji rządowej, byłego wicemarszałka Senatu, pana senatora Pęka, że w kontekście
ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej
w warunkach koronawirusa obóz władzy dysponuje wiedzą, której nie mogą mieć Polacy…
(Głos z sali: No niestety…)
Zapytuję pana, Panie Marku Pęk, jaką wiedzę
ukrywa pan przed Polakami w sprawie koronawirusa? Proszę na to odpowiedzieć, a nie włączać
Senat w swoje brudne rozgrywki.
SENATOR
MAREK PĘK
Więc odpowiem, Panie Marszałku, bo zostałem
wymieniony z imienia i nazwiska.
Właśnie nie posiadam takich informacji, dlatego ewentualnie chciałbym zasięgnąć tego typu
informacji, ale w odpowiedzialny sposób, czyli
w trybie, który przewiduje regulamin. I jeszcze raz
to podkreślam: koledzy pana senatora, obecnego
członka większości senackiej, dokładnie tak samo
zrobili w poprzedniej kadencji.
(Senator Michał Kamiński: Panie Marszałku,
przepraszam, ja w odpowiedzi. Po pierwsze, Panie…)
(Rozmowy na sali)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Ad vocem, 1 minuta i zamykam tę dyskusję.
SENATOR
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Senatorze, właśnie przed chwilą uzasadnił pan w sposób perfekcyjny, dlaczego nad pana
wnioskiem nie możemy głosować, bo sam pan
przed chwilą powiedział, i znajdzie się to w protokole, że nie posiada pan żadnych informacji tajnych, więc przyznał pan, to pójdzie do protokołu,
że może pan niejawnie uzasadnić swój wniosek.
Przed chwilą pan powiedział, że w uzasadnieniu
pana wniosku nie ma żadnych tajnych informacji,
bo pan ich nie posiada.
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Tak więc proszę pana w imię odpowiedzialności
za Polskę i w imię tego, że słuchają pana wyborcy
PiS, którzy myślą, że wie pan coś, czego pan nie
może powiedzieć…
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, bo się
pan zaraz zagotuje.)
…aby albo pan uzasadnił swój wniosek, albo
pozwolił nam pracować…
(Senator Marek Pęk: Zagotuje się pan, Panie
Marszałku, i jeszcze panu ta emocja zaszkodzi.
Niech pan nie wkłada w moje usta słów, których
nie wypowiedziałem…)
Tak pan powiedział.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panowie, przywołuję panów do porządku.
(Senator Michał Kamiński: Powiedział pan, że
nie ma żadnych tajnych wiadomości.)
Czy pan senator podtrzymuje wniosek formalny o utajnienie obrad?
SENATOR
MAREK PĘK
Podtrzymuję również wniosek o ogłoszenie
przerwy i wysłuchanie…
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Ja nie pytam, jakie inne wnioski pan podtrzymuje, tylko czy
pan podtrzymuje wniosek o utajnienie.
SENATOR
MAREK PĘK
Podtrzymuję.
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Przepraszam, Panie Marszałku, ale zaszła jakaś
pomyłka, bo to ja złożyłem ten wniosek…
(Głosy z sali: No właśnie.)
…razem z 10 senatorami, a teraz jest jakaś
dziwna dyskusja. Pan dyrektor Kapeliński przy-

szedł. Może wyjaśni, jak powinniśmy tutaj procedować.
(Senator Marek Pęk: No i może ta sprawa zostanie rozstrzygnięta.)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Zarządzam głosowanie nad wnioskiem o utajnienie…
(Głosy z sali: Niech nam pan dyrektor wytłumaczy…)
(Senator Marek Pęk: Dlaczego pan, Panie Marszałku, nie da zabrać głosu panu mecenasowi?)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Pan dyrektor da taką interpretację
prawa, że…)
Przypomnę panom po raz ostatni…
(Głos z sali: Pan dyrektor da taką interpretację…)
Przypomnę panom, że o ostatecznej wykładni regulaminu i o sposobie stosowania przepisów
w toku obrad decyduje marszałek Senatu. Kończę
dyskusję.
Zarządzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora
Martynowskiego o utajnienie obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Panowie Informatycy, proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 41 – za, 51 – przeciw.
(Głosowanie nr 4)
Wniosek został odrzucony.
(Głos z sali: Następny jest!)
Powstrzymam się, Szanowni Panowie, od komentarza, bo powaga funkcji marszałka Senatu
tego wymaga.
Poproszę teraz sprawozdawcę mniejszości
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej, pana
senatora Marka Pęka, o przedstawienie wniosku
mniejszości komisji…
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku,
ale ja zgłaszałem się do złożenia wniosku formalnego.)
(Poruszenie na sali)
(Senator Marek Martynowski: No, możecie sobie państwo marudzić. Zgłaszam wniosek formalny, zgodnie z regulaminem.)
(Senator Marek Pęk: Robiliście dokładnie to
samo…)
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Rozumiem, że chce pan poddać obrady pewnej obstrukcji. Ale proszę powiedzieć, jaki ma pan
wniosek formalny.
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Wniosek formalny o 15 minut przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów. Bardzo bym o to prosił.
SENATOR
MICHAŁ KAMIŃSKI
Ja zgłaszam sprzeciw. Uważam, że kolejne
wnioski o przerwę, kolejne wnioski formalne, są
próbą obstrukcji parlamentarnej ze strony Prawa
i Sprawiedliwości. Apeluję do większości Senatu,
by na taką obstrukcję nie pozwoliła, i składam
formalny wniosek o przystąpienie do dalszego
procedowania.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Głosujemy nad wnioskiem formalnym pana
senatora Martynowskiego o ogłoszenie 15 minut
przerwy.
Kto jest za?
(Głos z sali: I o zwołanie Konwentu Seniorów.)
I o zwołanie Konwentu Seniorów.
Kto jest za wnioskiem pana Martynowskiego?
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: A podstawa…)
Przytoczyłem, Panie Senatorze.
Przypominam, że Konwent Seniorów zwołuje
marszałek.
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 41 – za, 51 – przeciw.
(Głosowanie nr 5)
Wniosek odrzucony.
Ponownie proszę sprawozdawcę mniejszości
komisji, pana senatora Marka Pęka, o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.
Bardzo proszę.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
MAREK PĘK
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zanim przystąpię do przedstawienia wniosku mniejszości, wniosku o przyjęcie ustawy bez

poprawek, ja również, Panie Senatorze Pociej, odniosę się do klasyka. No, pan cytował klasyka, ale
cytowanie klasyków bywa ryzykowne, podobnie
jak przypisywanie pewnych intencji senatorom
opozycji. Pamiętam taki cytat z pana mecenasa
Giertycha… Po co nam Platforma Obywatelska?
Kompletna ciamciaramcia, lurowata, do niczego
nieprzydatna. (Oklaski) A więc z tym cytowaniem
klasyków jest tak, że czasem można popełnić błąd.
Podobnie jest z tym, że państwo przypisujecie
nam jakieś szczególne intencje co do obstrukcji.
Robiliście dokładnie to samo przez 4 lata w poprzedniej kadencji. Panował wtedy jednak lepszy
obyczaj parlamentarny stosowany przez ówczesnego marszałka, Stanisława Karczewskiego – któremu też przypisywano najgorsze intencje – bo
np. wnioski o zwołanie Konwentu Seniorów, o interpretację regulaminu przez legislatorów były realizowane. Pamiętam, jak kilka razy pan mecenas
przedstawiał tutaj, niejako na gorąco, interpretacje
regulaminu. A teraz jest dyrektywa o ostateczniej
interpretacji regulaminu przez marszałka, co wyłącza istnienie samego regulaminu i dobrego obyczaju w Senacie.
Nasz poprzedni wniosek o zmianę trybu obrad
na tryb normalny, stacjonarny, był przecież podyktowany właśnie tym, że w tym momencie obradujemy tak naprawdę w trybie pozaregulaminowym,
nieznanym regulaminowi, wprowadzonym jakąś
arbitralną decyzją pana marszałka, ponadto eliminującym niejako z możliwości udziału w obradach
stacjonarnych wielu senatorów, członków komisji
– bo posiedzenia komisji nie odbywają się w trybie zdalnym. A więc mamy do czynienia z hybrydą, która podważa podstawowe zasady polskiego
parlamentaryzmu, o które państwo tak nieustannie tutaj, w Senacie, walczycie, dzień za dniem.
To sprawa pierwsza.
Teraz wracam do kwestii samego wniosku. Otóż wybory prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, które zgodnie z kalendarzem wyborczym, zgodnie ze stosownymi zarządzeniami,
zgodnie z konstytucją powinny się odbyć 10 maja,
są konieczne do przeprowadzenia. My, jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, stoimy na stanowisku, że z obowiązku przeprowadzenia tych
wyborów nikt nas nie zwolnił i że w tym momencie, w tym stanie prawnym, jest to obowiązek
bezwarunkowy. Wszystkie interpretacje prawne,
które obecnie przytaczają przeciwnicy takiego stanowiska, mają charakter polityczny i bardzo instrumentalny. Szczególnie dotyczy to stanowiska,

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 5 maja 2020 r.

21
Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

które mówi, że należy wprowadzić stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej – niezależnie
od tego, czy istnieją przesłanki do wprowadzenia tego stanu, czy nie, a według nas nie istnieją
– tak naprawdę tylko po to, żeby nie przeprowadzić wyborów w terminie konstytucyjnym,
nie przeprowadzić ich z powodów politycznych,
a nie prawnych, konstytucyjnych. A tym podstawowym powodem dla takiej, a nie innej decyzji,
są te przytaczane już jak przysłowie 2% pani marszałek Kidawy. Jeżeli mamy w Polsce do czynienia
ze stanem klęski, to jest to, tak jak mówiłem wczoraj na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, klęska
opozycji. Nie potraficie państwo tego zaakceptować w warunkach demokratycznych. Nie możecie
się pogodzić z tym faktem, że obecnie zdecydowanym faworytem w wyborach prezydenckich jest
wasz przeciwnik polityczny – urzędujący prezydent Andrzej Duda.
Stan pandemii oczywiście jest stanem o charakterze nadzwyczajnym, ale o charakterze obiektywnym. To jest pewien stan, który do nas dotarł,
którego nikt z nas, polityków rządzących w Polsce,
nie stworzył, nie przyczynił się do niego. I on nie
wyłączył działania porządku konstytucyjnego
w naszym kraju. Mało tego, została zastosowana
ustawa uchwalona przez państwa w tym okresie,
kiedy sprawowaliście w Polsce władzę, ustawa
przygotowana właśnie po to, ażeby w przypadku
pojawienia się epidemii nie wprowadzać żadnego
stanu nadzwyczajnego, stanu szczególnego wynikającego z konstytucji, i ażeby niepotrzebnie nie
ograniczać praw i wolności obywatelskich, ale mieć
konkretny instrument do walki z pandemią. I ten
instrument, ta ustawa, działa. Działa z powodzeniem, bo wszystkie statystyki, wszystkie parametry pokazują, że stan zagrożenia epidemicznego
w Polsce na tle sytuacji wielu krajów europejskich,
pozaeuropejskich, jest dobry. Nie tylko nastąpiło
tzw. wypłaszczenie krzywej zarażeń, zachorowań,
ale również liczba tych zachorowań, liczba przypadków ciężkich, liczba zgonów są bardzo niskie,
jeśli porównamy to z sytuacją światową, międzynarodową. A zatem można powiedzieć, że ta sytuacja epidemiologiczna jest pod kontrolą polskiego
państwa. Państwo polskie staje na wysokości zadania i w związku z tym nie można, powiedziałbym,
wyłączać dalszych elementów konstytucyjnego
działania tego państwa. I dlatego trzeba przeprowadzić wybory w trybie konstytucyjnym i w taki
sposób, żebyśmy stworzyli, konsekwentnie realizując również założenia walki z pandemią, jak

najlepsze warunki do głosowania. Takim trybem, stwarzającym najmniejsze ryzyko, jest tryb
korespondencyjny.
To głosowanie korespondencyjne również na
posiedzeniach połączonych komisji zostało przedstawione w niesłychanie zdemonizowany sposób.
Pokazywano statystyki, które mają udowadniać
tezę, że sam akt wyborczy jest aktem szczególnego ryzyka pod względem medycznym. Tak nie jest,
z tym poglądem się fundamentalnie nie zgadzamy.
Uważamy, że przy zastosowaniu procedur koronawirusowych, jak również tych procedur, które
są przewidziane w ustawie dotyczącej wyborów,
możemy przeprowadzić wybory w odpowiedzialny sposób, nie niosący ryzyka większego niż to
ryzyko, które nam wszystkim towarzyszy przy
wykonywaniu wielu czynności życia codziennego takich jak chodzenie do sklepu, jak chodzenie
do urzędu, jak chodzenie do apteki, jak chodzenie na pocztę, jak branie udziału w trybie stacjonarnym w posiedzeniach komisji senackich, jak
dzisiejsze zasiadanie tutaj przez kilkudziesięciu
senatorów na sali plenarnej. Śmiem twierdzić,
że to obecne procedowanie w takich, a nie innych
warunkach w Senacie jest bardziej ryzykowne pod
względem epidemiologicznym niż oddanie głosu
w trybie korespondencyjnym.
Tak więc trzeba odmitologizować takie postrzeganie samego procesu wyborczego, co nie zmienia oczywiście faktu, że te wybory nie są łatwe do
przygotowania. Terminy są krótkie, terminy są
sztywne – tutaj nie ma wielkiego pola do manewru.
Ale też pragnę państwu, większości senackiej powiedzieć wprost, że państwo, mimo tego zaklinania
rzeczywistości, mówienia o tym, jak to w Senacie
toczą się od niemal 30 dni szczególnie pogłębione
rozmowy na temat tej ustawy, analizy tej ustawy,
tak naprawdę stosujecie obstrukcję parlamentarną – w granicach regulaminu. Jeżeli wczoraj pada
wniosek o odrzucenie ustawy w całości… Przecież
wszyscy wiedzieliśmy od 30 dni, że taki wniosek
padnie. Stwarzanie pozorów pogłębionej debaty
przez 30 dni, a tak naprawdę doprowadzenie do
jednego, przerwanego zresztą, posiedzenia komisji
w Senacie, ma na celu tylko i wyłącznie wydłużanie
do maksimum tego procesu ustawodawczego. Finał
będzie taki, że pojutrze Sejm będzie się musiał
zmierzyć najprawdopodobniej z wnioskiem o odrzucenie ustawy i ustawa trafi na biurko prezydenta, a wybory mają się odbyć za kilka dni. Jedynym
pocieszeniem w tej sytuacji jest to, że jeżeli ustawa
zostanie przez prezydenta podpisana, to instytucje

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 5 maja 2020 r.

22
Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

organizujące wybory mogą skorzystać z przepisu,
który daje marszałkowi Sejmu prawo do przesunięcia terminu wyborów – na dzień 17 maja albo
23 maja. Jak słyszymy już nawet od przedstawicieli rządu polskiego, rzeczywiście w tych warunkach przeprowadzenie wyborów 10 maja może być
naprawdę bardzo trudne albo wręcz niemożliwe.
Sytuacja byłaby inna, gdyby ustawa np. od 3 tygodni obowiązywała. Zapewne wtedy inna byłaby też
rozmowa o przedstawieniu rozporządzeń wykonawczych do ustawy, bo trudno zaproponować projekty rozporządzeń wykonawczych, jeżeli ustawa
jeszcze nie obowiązuje. Bo przecież rząd nie ma
podstawy prawnej do pokazania tych rozporządzeń
i nie wie, jaki ostatecznie będzie kształt tej ustawy,
w jakim kształcie ona wyjdzie z Senatu. Państwo
sami wczoraj jeszcze sygnalizowaliście, że mimo
wniosku o odrzucenie ustawy nie przesądzacie,
że nie będziecie na posiedzeniu plenarnym składać
do niej poprawek. Więc tutaj też, Panie Senatorze
Pociej, odbywają się takie czary-mary proceduralne, regulaminowe, obstrukcyjne. Nie jesteśmy tutaj
jedyni, którzy stosujemy Regulamin Senatu.
Proszę państwa, oczywiście na posiedzeniu komisji padało wiele argumentów, które podważały
rzetelność organizacji wyborów, podstawy prawne.
Najczęściej pojawiał się argument, że przygotowania do wyborów korespondencyjnych odbywają się
niejako bez podstawy prawnej. Na jakich zasadach
i na jakiej podstawie działa polskie państwo, jeżeli
ustawa nie obowiązuje? To również było wielokrotnie dementowane, wyjaśniano, że art. 11 specustawy dotyczącej walki z koronawirusem daje
pewne instrumenty prawne do tego, ażeby przygotowywać wybory w trybie korespondencyjnym.
Podobnie jeśli chodzi o Pocztę Polską, również ona
prowadzi działania na podstawie decyzji prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r., która
dotyczy podjęcia przez operatora czynności niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych na urząd prezydenta.
Było pytanie o to, kto jest odpowiedzialny
za druk pakietów wyborczych. Tutaj również wyjaśnialiśmy, że za wydruk kart do głosowania odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
i że w przypadku poprzednich wyborów również
była taka sytuacja, że karty były drukowane przez
podwykonawców w różnych drukarniach na terenie całego kraju, a obecne regulacje nie wykluczają korzystania przez Polską Wytwórnię Papierów
Wartościowych z usług podwykonawców, którzy pod odpowiednim reżimem bezpieczeństwa

przygotowują druk pakietów wyborczych. Tutaj
również nie ma więc jakiegoś działania bezprawnego czy działania, które miałoby charakter niestandardowy. Podobnie druk kart wyborczych
odbywa się na podstawie przywołanego przeze
mnie rozporządzenia.
Podobnie kwestia udziału w wyborach za granicą. Tutaj też były podawane argumenty, że komisje
wyborcze zostały powołane we wszystkich 162 obwodach za granicą.
Mógłbym jeszcze długo przytaczać te argumenty, być może będą jeszcze jakieś pytania, wtedy będę się starał do nich odnieść. Ale, kończąc,
chciałbym powiedzieć, że w prawie jest taka zasada, że nie należy pewnym czynnościom czy pewnym stanom, które prawo stara się uregulować,
przypisywać jakichś okoliczności czy cech specjalnych. Ja mam wrażenie, że od kilku tygodni
w Senacie również opinie profesorów wykreowały wokół tego stanu, z którym mamy do czynienia, jakiś szczególnie wyjątkowy charakter. Nagle
wszystko staje się teraz problemem. Wszystko
staje się wątpliwością. Wszystko staje się niejasne.
Wszystko staje się specjalne. Wszystko staje się jakąś pułapką, w którą rządzący chcą wprowadzić
społeczeństwo. Przypisuje się rządzącym jakieś
najgorsze, kuriozalne, wręcz, bym powiedział, kryminalne intencje. Takich intencji nie ma. Jesteśmy
rządem odpowiedzialnym i tak jak w odpowiedzialny sposób walczymy z pandemią, podobnie staramy się zorganizować w warunkach tej pandemii
wybory prezydenta.
Te wybory są absolutnie konieczne. To są wybory najważniejsze, bo to są wybory głowy państwa. Tutaj w grę wchodzi ciągłość państwa
polskiego, ciągłość władzy. Tutaj w grę wchodzi
kwestia bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznego, jak i międzynarodowego, państwa polskiego.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest zwierzchnikiem najwyższym Sił Zbrojnych RP, ale również,
co szczególnie istotne w warunkach pandemii,
ta ciągłość instytucjonalna państwa polskiego jest
ważna z tego względu, że podpis urzędującego
zgodnie z prawem prezydenta jest konieczny do
tego, ażeby przyjmować w polskim systemie politycznym ustawy. A tych ustaw – tych tarcz antykryzysowych i również innych ustaw, zwykłych,
bo państwo przecież żyje, państwo działa – na
pewno jeszcze w najbliższym czasie będzie wiele.
Tak że to naprawdę są bardzo poważne problemy
prawne. Co się stanie, jeżeli w jakiś dziwny, niespotykany do tej pory sposób, wątpliwy czy wręcz
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niezgodny z konstytucją, odsuniemy wybory, nie
wiadomo do jakiego terminu? Bo tak naprawdę
na czas nieokreślony. Być może sytuacja się zmieni, być może sytuacja z pandemią przybierze jakąś nową postać. Przecież nikt do tej pory nie jest
w stanie autorytatywnie i jednoznacznie powiedzieć, jak ta pandemia będzie wyglądała. My mamy
jakiś taki wycinek czasowy, kiedy możemy odpowiedzialnie powiedzieć, że właśnie stan zachorowań się zmniejszył, że stan epidemiologiczny jest
pod kontrolą. A skoro tak jest i skoro jeszcze dodatkowo rząd polski zadecydował o poluzowaniu
w ostatnich dniach pewnych rygorów epidemiologicznych, skoro odmrażamy gospodarkę, skoro
otwieramy galerie handlowe, skoro rozważamy
otwarcie przedszkoli, żłobków…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, czas już się kończy.)
Podsumowuję już.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Ja udzielam panu jeszcze 2 minut, aby pan mógł…)
Już zmierzam do końca. To jest właściwie ostatni wątek, który chcę dokończyć.
Skoro państwo polskie odmraża gospodarkę,
skoro państwo polskie pokazuje, że istnieją racjonalne, w tym również medyczne przesłanki do
tego, ażeby powracać do normalnego życia, to tym
bardziej powinniśmy realizować te podstawowe,
takie ważne wybory prezydenckie. Skoro odbywają się wybory uzupełniające w naszym kraju i one
dają się przeprowadzić, to tym bardziej nie można
odstąpić od tego wyboru, który w państwie polskim
jest najważniejszy.
Uważam, że tryb procedowanej ustawy umożliwia przeprowadzenie tych wyborów w sposób odpowiedzialny, zgodny z polską konstytucją, zgodny
z polskim prawem. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zadania pytań.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań

do senatora sekretarza Rafała Ambrozika, a senatorów znajdujących się w sali nr 182 – do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów proszę zaś
o przesłanie list do senatora Ryszarda Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział
w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za pomocą czatów aplikacji. Proszę o to,
abyście nie kierowali się państwo kolejnością zgłoszeń w aplikacji.
Informuję, że naprzemiennie będą dopuszczani
do głosu senatorowie obradujący w gmachu Senatu
i senatorowie zdalnie uczestniczący w posiedzeniu
Senatu. Sposób ten będzie stosowany także podczas
zadawania pytań do przedstawiciela rządu i podczas dyskusji.
(Głos z sali: A będzie przedstawiciel rządu?)
Jeżeli będzie przedstawiciel rządu.
Proszę bardzo, pan senator Aleksander Szwed.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam 2 pytania.
Pierwsze pytanie jest do pana senatora sprawozdawcy większości, pana senatora Aleksandra
Pocieja.
Panie Senatorze, akurat w tym długim sprawozdaniu, które pan przedstawił, jak rozumiem,
na początku odłożył pan konstytucję… Z tego powodu właśnie, że to z konstytucji wynika, że wybory
prezydenckie mają się odbyć w maju.
A moje pytanie dotyczy jednej z opinii, którą
pan przedstawiał, mianowicie opinii Państwowej
Komisji Wyborczej. Wyraził pan zdanie, że była
to negatywna opinia. Ja pozwolę sobie zacytować:
„Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę
regulacji, lecz zobowiązana jest ustawowo do ich
realizacji. Kwestie związane z ustaleniem sposobu
przeprowadzenia wyborów są bowiem decyzjami
o charakterze politycznym, a PKW z uwagi na charakter wykonywanych ustawowych zadań nie może
wypowiadać się w tego rodzaju. Decyzje polityczne
w przedmiotowym zakresie należą do wyłącznej
kompetencji ustawodawcy”. Tak więc mam pytanie: dlaczego pan stwierdził, że jest to negatywna
opinia?
I drugie pytanie do senatora sprawozdawcy
mniejszości, do senatora Marka Pęka. Chodzi mi
o tę rzekomą obstrukcję. Czy nie jest tak, Panie
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Senatorze, że ustawa o głosowaniu korespondencyjnym i tak miała być procedowana właśnie na
dziesiątym posiedzeniu Senatu, dzisiaj i jutro, czyli
w dwudziestym dziewiątym i trzydziestym dniu,
od kiedy ustawa trafiła do Senatu? Tak więc kwestia tego, kiedy komisje skończyły pracę, nie miała
znaczenia. Mieliśmy wszystkie opinie już praktycznie 2 tygodnie temu. Mogliśmy przystąpić do procedowania. Tydzień temu odbyło się posiedzenie
połączonych komisji. No ale posiedzenie Senatu
i tak było zaplanowane w dwudziestym dziewiątym
i trzydziestym dniu od momentu, kiedy ustawa
trafiła do Senatu. Czy więc nie jest to obstrukcja?
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
I proszę jeszcze o zadanie pytania pana senatora Jerzego Czerwińskiego. Będziemy blokować
pytania po 3 i wówczas panowie będą odpowiadać.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, pytania kieruję do przedstawiciela większości, pana senatora
Pocieja.
Pytanie pierwsze związane jest z przytoczonym przez pana stanowiskiem pocztowców, jakiejś grupy pocztowców, związku zawodowego.
Ja tymczasem mam przed sobą adresowane na
ręce pana marszałka Grodzkiego pismo Zarządu
Poczty Polskiej, podpisane przez pełniącego obowiązki prezesa zarządu. Nie będę cytował całego,
ale zacytuję najważniejszy fragment: „zapewniam
pana marszałka, iż Poczta Polska, jako wyznaczony
operator pocztowy, największa i kluczowa spółka
infrastrukturalna w kraju, będzie z najwyższą starannością realizowała przewidziane dla niej obowiązki”. Nie widzę tutaj żadnej negatywnej opinii,
wprost przeciwnie: jest wskazanie roli, jaką Poczta
Polska ma w naszym systemie, ale także zgoda na
realizowanie obowiązków.
I druga kwestia. To się pojawiało także na posiedzeniu komisji, ale również po części w pana
wystąpieniu podsumowującym to posiedzenie.
Mianowicie z państwa strony pojawiają się zarzuty, że są już podejmowane działania organizacyjne

w związku z wyborami korespondencyjnymi.
Proszę mi wyjaśnić, jak to jest: skoro są podejmowane działania organizacyjne, to jest źle, ale jeśli
miałyby być przedstawiane projekty rozporządzeń,
o które państwo występujecie, to byłoby dobrze?
Tak? Bo tak to rozumiem.
(Głos z sali: No, nie, nie.)
Czyli podstawy te same, ale 2 różne działania
i 2 różne oceny.
I najważniejsze. W obecnym stanie prawnym…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, już 2 minuty…)
A mogę skończyć zdanie?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę bardzo…)
Najważniejsze: w obecnym stanie prawnym
wybory korespondencyjne już istnieją. Zostały
wprowadzone. Zakres podmiotowy został bardzo
rozszerzony przez ustawy nazywane potocznie tarcza 1.0 i tarcza 2.0. Już teraz każdy nasz obywatel mający powyżej 60 lat może uczestniczyć, jeśli
chce, w wyborach korespondencyjnych, a ci, którzy są w kwarantannie, powinni uczestniczyć tylko
w takich wyborach. To dlaczego ci, którzy przygotowują się do tych wyborów na podstawie obecnych
ustaw, są posądzani o jakieś niecne zamiary?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Dziękuję bardzo.
Będę musiał poprosić pana senatora Szweda
o przypomnienie mi pierwszego pytania, bo w momencie, kiedy…
(Głos z sali: PKW…)
Proszę?
(Głos z sali: PKW, opinia PKW, że nie była
negatywna…)
Nie, to było drugie… No, ale dobrze. Według
mnie to było drugie pytanie.
Ale jeżeli chodzi o Państwową Komisję
Wyborczą, to ja już to mówiłem. A jeżeli to nie zostało wyłapane przez pana senatora, to powtórzę:
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ja mówiłem, że w przestrzeni medialnej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej powiedział,
że te wybory są praktycznie nie do przeprowadzenia. I mówił również o zagrożeniu. I również
podczas trwania posiedzenia komisji powiedział
dokładnie to samo. Ja relacjonowałem jego słowa,
niedużo wcześniejsze pismo, które do nas przyszło.
I jeszcze raz powtarzam: pan przewodniczący jednoznacznie wypowiedział się podczas tych posiedzeń komisji, również wielokrotnie odpowiadając
na pytania komisji, i powiedział, że to jest nie do
przeprowadzenia.
Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące tego, dlaczego
tak długo to trwało, bo przecież opinie były wcześniej… Panie Senatorze, nie. Pierwsze opinie spłynęły mniej więcej… Termin był 10 dni temu, ale
one spływały jeszcze dłużej, ostatnie dostaliśmy
bodajże na dzień bądź 2 dni przed pierwszym posiedzeniem komisji. Chcę jednak też przypomnieć,
że podczas tegoż posiedzenia komisji padł wniosek, w związku z tym, iż połowa przepisów – bodajże połowa, już dokładnie nie pamiętam, chyba
9 na 21 – to przepisy, które, powiedzmy sobie, są
puste, w tym sensie, że one się odnoszą do tych
przyszłych, a nie pewnych aktów wykonawczych…
Zgodnie z wnioskiem pana marszałka Borusewicza
poprosiliśmy o ewentualne projekty tych aktów
i w związku z tym przerwaliśmy nasze obrady.
Odpowiadając na wcześniejszą tezę, że w przypadku projektu poselskiego nie ma obowiązku
zamieszczania, przedstawiania łącznie z takim
projektem ustawy projektów aktów wykonawczych, chciałbym zwrócić uwagę… Po pierwsze,
mógł to być procedowany w Sejmie w trybie szybkim i tylko taki… No, mógł to być projekt rządowy.
Konstytucjonaliści mieli olbrzymie pretensje i krytykowali sposób przeprowadzenia tych obrad przez
Sejm. Spokojnie można to było procedować właśnie jako projekt rządowy, a nie poselski. Wtedy on
mógłby być procedowany w tym trybie, w jakim był
procedowany. A tak pojawia się zarzut, że projekt
poselski nie miał prawa być procedowany w ten
sposób w Sejmie. I co więcej, można byłoby wtedy spokojnie dołączyć projekty aktów wykonawczych. Chciałbym również zwrócić uwagę, że jakoś
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – a przecież
minister spraw zagranicznych pochodzi z większości, z Prawa i Sprawiedliwości – nie było z tym problemów i ministerstwo nam taki projekt przesłało.
Paradoks polega na tym, że to jedyne ministerstwo,
które nam przekazało projekty aktów wykonawczych i akurat te akty wykonawcze do niczego nie

będą, niestety, służyły, ponieważ praktycznie ta
ustawa, procedowana w takich okolicznościach
zewnętrznych… Zewnętrznych, tutaj nikogo nie
winię. Otóż nikt nie będzie przeprowadzał wyborów za granicą i ułatwiał tam naszym wyborcom,
Polonii wzięcia udziału tych wyborach, ponieważ
w różnych krajach obowiązują w tej chwili bardzo
różne restrykcje.
(Głos z sali: Bardzo, właśnie.)
I to również był bardzo mocny argument za
tym, żeby nie przeprowadzać wyborów w tym
trybie.
Teraz odpowiedź na pytania pana senatora
Czerwińskiego. Ja nie dotarłem do tego pisma
zarządu, było na samym końcu… Zostawiłem to
sobie, ale nie doszedłem do tego, bo zbyt dużo czasu zabrało mi omawianie kwestii dotyczących zagrożeń dla zdrowia naszego społeczeństwa. Ale
chciałabym powiedzieć, że 2 pisma mogę od
razu… O 2 pismach mogę powiedzieć panu senatorowi. Otóż ja uważam, że zarówno pismo pełniącego obowiązki – bo tak jest tutaj podpisane
– prezesa Zarządu Poczty Polskiej, jak pismo prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych… To są
jedyne 2 pisma, które nie są skrajnie krytyczne
w stosunku do tego projektu. Jednak one de facto
niczego nie wnoszą, ponieważ to, że panu prezesowi wydaje się, że on może to przeprowadzić…
No, dla mnie dużo ważniejsze jest to, co mówią
pracownicy, którzy mówią, że tego się nie da przeprowadzić, bo to oni będą ryzykować zdrowiem,
a nie pan prezes.
Na pytanie związane z tym, że wybory korespondencyjne były wcześniej w takim zakresie, odpowiem: tak, była o tym mowa, Panie Senatorze,
na posiedzeniu komisji, wielokrotnie. Tylko problem polega na tym, że w dotychczasowej formule
te wybory korespondencyjne były przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych. To po pierwsze. Akurat
ta formuła i te zmiany powodują, że w ogóle nie
wiadomo, czy w praktyce niepełnosprawni będą
mogli brać udział w tych wyborach, i to było przez
ekspertów wielokrotnie podnoszone. Po drugie,
i to jest dużo ważniejsze, jeśli chodzi o ten tradycyjny sposób głosowania osób niepełnosprawnych
bądź – nawet w tym ujęciu – osób w wieku powyżej 65 lat, przeciwko czemu nikt nie protestował…
Otóż wtedy, ponieważ to dotyczyło dużo mniejszej
liczby osób, był wymóg dostarczenia kart do rąk
własnych i pokwitowania. A tutaj największym
problemem, jeżeli chodzi o transparentność tych
wyborów, jest to, że nikt nie będzie wiedział, czy
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ten pakiet wyborczy dotarł, czy nie dotarł do adresata. Tyle mogę odpowiedzieć. Dziękuję.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Jeśli można, Pani Marszałek, bo tu zachodzi
bardzo daleko idące nieporozumienie. Być może
ktoś nas słucha… Otóż stan prawny obowiązujący przed pandemią koronawirusa jest opisany
w treści kodeksu, który jest udostępniony np. na
stronach internetowych PKW. Jednak to nie jest
obecny stan prawny. Obecny stan prawny, który
został wprowadzony za pomocą 2 ustaw, nazwałbym to, tarczowych…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Ale czy pan zamierza zadać jeszcze pytanie?)
Tak, właśnie tłumaczę, o co chodzi.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Dobrze.)
Ten obecny stan prawny już teraz wymusza na
Poczcie Polskiej, ale także na innych podmiotach,
działania organizacyjne. To dlatego, że zwiększył się
zakres podmiotowy i już nie tylko niepełnosprawni – liczba uczestniczących to w zależności od wyborów 15–50 tysięcy osób – ale wszyscy powyżej
sześćdziesiątego roku życia oraz wszyscy w kwarantannie, ogólnie w izolacji, mają prawo uczestniczyć korespondencyjnie w wyborach. To może być
rząd kilku milionów ludzi. Jak możecie państwo
krytykować te podmioty, które wykonują obecny
stan prawny, za to, że się włączyły w realizację ustawy? Ja nie mówię o tym, co jest w tej ustawie, bo to
jest trzeci z kolei… On wszystkim z jednej strony nakazuje, a z drugiej strony daje prawo głosowania korespondencyjnego. Tak że o to mi chodzi. Dlaczego
atakujecie, od rządu począwszy, na Poczcie Polskiej
skończywszy, instytucje, organy, przedsiębiorstwa,
które wykonują obecny stan prawny?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Dziękuję, Panie…)
A stan prawny obecny najprościej…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Dziękuję, Panie Senatorze.)
Jest Internetowy System Aktów Prawnych na
stronie sejmowej.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję. Myślę, że pan senator już zrozumiał
pytanie.

SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Panie Senatorze, ja nie będę po raz drugi powtarzał tego, co już powiedziałem. Chcę tylko jedno
sprostować: nie „atakujecie”, tylko ja przytoczyłem,
jakie było stanowisko wszystkich ekspertów prawnych dotyczące zagrożeń, które niesie ta ustawa.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania…
(Senator Marek Pęk: Pani Marszałek, ja przepraszam, jeszcze do mnie było pytanie, na które
nie odpowiedziałem.)
Aha, jeszcze…
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
MAREK PĘK
Dziękuję bardzo.
Ja mam takie wrażenie, że pan senator Pociej
odpowiadał na pytanie, które było skierowane do
mnie, ale być może ono było…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Senatorze, ja
mogłem się zagalopować…)
…skierowane również do pana.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Wydawało mi się, że… Właśnie, proszę bardzo.)
Ja odpowiem tylko jednym zdaniem. Ono dotyczyło tych zachowań…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.)
…obstrukcyjnych w Senacie. No, dla mnie
one są oczywiste. Rzeczywiście, Panie Senatorze
Szwed, ja też mam takie wrażenie, że ten termin
ostatecznego procedowania nad ustawą od 30
dni był przesądzony – czyli, no, taki był scenariusz, żeby procedować to na posiedzeniu plenarnym w ostatnim konstytucyjnie możliwym dniu.
Ubolewam nad tym, że posiedzenie komisji zostało zwołane stosunkowo późno, bo przecież nic
nie stało na przeszkodzie temu, żebyśmy – niezależnie od tego, że spływają opinie… Bo Senat mógł
już na posiedzeniach komisji nad ustawą debatować. I ja stoję na stanowisku – mówię to z całym
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szacunkiem dla wszystkich opinii, które spływają
do Senatu – że te opinie mają charakter pomocniczy, a najistotniejsza jest wola i pogląd senatorów,
którzy mają mandat do tego, żeby tworzyć prawo.
To nie autorzy opinii uchwalają ustawy w Senacie,
ale senatorowie. Poza tym tak naprawdę przebieg
tych obrad miał charakter taki bardzo wtórny, odtwórczy. Od samego mieszania herbata nie robi
się słodsza, jak mawiał Stefan Kisielewski – a tutaj mieliśmy z czymś takim do czynienia. Jeszcze
raz podkreślam: mogliśmy w ciągu tych 30 dni odbyć np. z 10 czy 15 posiedzeń komisji – wtedy może
byłoby to i twórcze, i wiarygodne. A tak to cały ten
proces legislacyjny w Senacie ma charakter obstrukcyjny i pozorny.
MARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Wiesława Dobkowskiego.
SENATOR
WIESŁAW DOBKOWSKI
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do obydwu panów sprawozdawców, do pana senatora Pocieja, jak również do
pana senatora Marka Pęka.
Czy na posiedzeniu komisji była rozpatrywana
taka kwestia: co się stanie, jeśli ta ustawa zostanie odrzucona przez Senat, a następnie Sejm nie
będzie w stanie bezwzględną większością głosów
odrzucić z kolei weta Senatu? Czy wówczas będzie
możliwe np. głosowanie w trybie tradycyjnym?
Pytam, bo brak tej ustawy uniemożliwi głosowanie w trybie korespondencyjnym. Czy będzie wtedy możliwość głosowania w trybie tradycyjnym?
Zwracam tu uwagę na fakt, że Państwowa Komisja
Wyborcza będzie wtedy miała za mało czasu, żeby
takie wybory zorganizować, a pani marszałek
Sejmu nie będzie mogła przełożyć wyborów, bo to
właśnie ta ustawa mówi o możliwości przełożenia
wyborów, a brak tej ustawy to uniemożliwi. Czy też
po prostu w ogóle nie będzie wyborów prezydenta,
a więc prezydenta w ogóle nie będzie i wtedy rolę
prezydenta będzie mógł przejąć marszałek Sejmu?
Czy te wszystkie kwestie były rozważane? I jakie
po prostu będą skutki braku tej ustawy? Dziękuję.

MARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz proszę o zadanie pytania pana senatora
Aleksandra Szweda.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja chciałbym dopytać o coś, też w kontekście
tych wcześniejszych pytań.
Pierwsze pytanie rzeczywiście było do pana
senatora Pocieja, a drugie do senatora sprawozdawcy mniejszości, do senatora Marka Pęka. Jeśli
chodzi o Państwową Komisję Wyborczą – a tak się
składa, że ja również jestem członkiem senackiej
Komisji Ustawodawczej – to ta opinia PKW, którą cytowałem, była z 24 kwietnia i to była jedna
z ostatnich opinii, które do nas trafiły. 28 kwietnia, czyli tydzień temu, procedowaliśmy podczas
obrad połączonych komisji i tak naprawdę już wtedy mogliśmy, jeżeli tylko posiedzenie Senatu byłoby szybciej, procedować nad tą ustawą. A sam
przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
nie tyle odniósł się negatywnie do wyborów korespondencyjnych, ile zwrócił się z apelem.
I ten apel był kierowany raczej nie do senatorów
Prawa i Sprawiedliwości, a bardziej do senatorów
większości, żeby wreszcie ten akt przyjąć. No bo
Państwowa Komisja Wyborcza, żeby działać, musi
opierać się na podstawie prawnej, a ta destrukcja,
która jest w Senacie, powoduje, że tej podstawy
prawnej nie ma.
Ale przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej mówił również o wyborach uzupełniających…
(Marszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, proszę o pytanie.)
Tak, już zadaję pytanie.
Mówił o wyborach uzupełniających, o referendach… Odbyło się ich dokładnie 26 w poprzednią niedzielę. No i tu mam pytanie do pana senatora Pocieja.
Czy w związku z tym były jakieś protesty mówiące
o tym, że te wybory zagrażają życiu? Czy było to na
posiedzeniu komisji poddane jakiejś krytyce?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
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I proszę bardzo, pan senator Jerzy Czerwiński
chciał jeszcze zadać pytanie.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dwa pytania,
jedno związane z tym, co było mówione na posiedzeniu komisji, a także znajdowało się w kilku
ekspertyzach. Osią główną oporu z państwa strony
przeciwko tym wyborom w dniu 10 maja jeszcze
do niedawna było to, że one zagrażają życiu i zdrowiu. Była taka próba straszenia wyborców, naszych
obywateli tym jakoby ryzykiem. Ale nasi obywatele, którzy mają zdrowy rozsądek, są np. zmuszani
– w cudzysłowie oczywiście – do tego, by stać w kolejkach do sklepów, a następnie robić zakupy, brać
do rąk papiery, które są częścią opakowań wielu
produktów spożywczych. Proszę mi wytłumaczyć,
jak to jest, co jest bardziej groźne dla życia i zdrowia człowieka: dotknięcie opakowania papierowego, które jest podawane przez ekspedientkę, czy też
dotknięcie karty wyborczej z podobnego papieru
wykonanej? Czy oba są niebezpieczne śmiertelnie,
czy tylko jedno z nich? Bo takie wrażenie z lektury niektórych ekspertyz można było odnieść, że…
Czy ten czas na straszenie wyborców już nie minął
przypadkiem? Wyście się państwo już teraz przestawili na inną poetykę.
I drugie pytanie, znacznie bardziej, według
mnie, ważne. O to pytałem na posiedzeniu komisji.
Co się stanie, jeśli akcja z odrzuceniem tej ustawy
wam się uda, tzn. Senat ten wniosek przegłosuje,
a Sejm nie odrzuci weta senackiego? Co się będzie
wtedy działo? Proszę mi powiedzieć, co wówczas
z urzędem prezydenta, w jaki sposób przeprowadzić wybory i kiedy? Proste pytanie.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, kto jako pierwszy z panów
senatorów?
(Senator Marek Borowski: To chyba tylko do senatora Pocieja…)
Nie, były też do pana senatora, ale może więcej
było do pana senatora Pocieja… To może pan senator Pęk odpowie najpierw.
(Senator Marek Pęk: Dobrze. Już, tak?)
Tak.

SENATOR
MAREK PĘK
No, Panie Senatorze Dobkowski, jeżeli stanie
się tak, że wniosek o odrzucenie ustawy przegłosowany w Senacie nie zostanie odrzucony przez
większość bezwzględną w Sejmie, no to nie będzie
ustawy – będzie taki stan prawny, jaki obowiązuje obecnie. Będzie ewentualnie możliwość przeprowadzenia wyborów w zwykłym trybie w dniu
10 maja. W obowiązującym stanie prawnym innej alternatywy według mnie nie ma. Pozostają
oczywiście same niewiadome, same wątpliwości
i same zagrożenia konstytucyjne, epidemiologiczne itd., itd. Przeprowadzenie wtedy wyborów będzie wielkim wyzwaniem zarówno politycznym,
jak i prawnym. Ja w tym momencie nie jestem
w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, co będzie.
Na to pytanie nie udzielili odpowiedzi również
eksperci senaccy, którzy wypowiadali się na posiedzeniu komisji. Były pewne próby wyinterpretowywania jakichś kompetencji, chociażby marszałka
Sejmu, z konstytucji, ale to jest bardzo wątpliwe,
bo tak naprawdę tego kalibru kompetencje muszą
być wprost zapisane w konstytucji, ażeby można
było wiarygodnie je realizować. Pozostaje zatem
całe spektrum zagadnień konstytucyjnych i prawnych dotyczących tego, co z obsadzeniem urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. To jest sprawa
– jeszcze raz to podkreślam, mówiłem o tym wielokrotnie – absolutnie fundamentalna dla ustroju
państwa, dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
Tak więc zawieszę odpowiedź na to pytanie i powiem tylko, że wątpliwości, niejasności i chaos
prawny związane z tym, co się stanie – pomijam
tutaj kwestie charakteru politycznego – są ogromne. Jest to jedna wielka niewiadoma.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej. Proszę bardzo.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Zanim odpowiem na pytanie pana senatora
Dobkowskiego, to chciałbym zauważyć, że przed
sekundą pan senatora Czerwiński powiedział,
że pandemia słabnie…
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(Senator Jerzy Czerwiński: Nie powiedziałem
tak.)
Przepraszam, ja zrozumiałem to tak, że obecnie…
(Senator Jerzy Czerwiński: No nie…)
Nie, Panie Senatorze… Zrozumiałem, że są
złagodzone te warunki i właściwie dlaczego my
w jakikolwiek sposób się sprzeciwiamy. A przed
sekundą, odpowiadając na pytanie pana senatora Dobkowskiego, pan senator Pęk powiedział,
że jeżeli teraz nie zostanie uchwalona ta ustawa,
to będzie zagrożenie związane z pandemią, bo
będziemy musieli normalnie pójść do wyborów.
Niestety, zgodnie z moją wiedzą sytuacja jest dużo
bardziej skomplikowana i o tym mówił na posiedzeniu naszej komisji pan prof. Piotrowski. Otóż
on, kreśląc różne scenariusze, mając duże zastrzeżenia co do tego rozwiązania, o którym zaraz powiem, stwierdził, że tak naprawdę najczystsze
z punktu widzenia ładu konstytucyjnego było i jest
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, ponieważ
przez to, że ten mechanizm był już wcześniej wpisany, dokładnie wiemy, co się wydarzy i kiedy.
Jeżeli chodzi o pytanie senatora Czerwińskiego,
to powiem, wiążąc to z odpowiedzią na pytanie
pana senatora Dobkowskiego, że uważam, iż należało wprowadzić ten stan klęski żywiołowej
miesiąc temu, wtedy, kiedy wszystko szło w stronę tak zwanej górki, a nie wypłaszczenia. W takim przypadku nie mielibyśmy żadnego problemu
z wychodzeniem z tego pata konstytucyjnego,
w którym za chwilę się znajdziemy. To była, zgodnie
ze wszystkimi wypowiedziami, najczystsza z prawnego punktu widzenia forma wyjścia z tej sytuacji.
Ja nie jestem pewien… Wcześniej pan senator Pęk
mówił o tym, że jest wypłaszczenie, że są wycofywane wszystkie… łagodzone jest to, w jaki sposób my obecnie żyjemy. Chciałbym powiedzieć,
że jeżeli popatrzycie państwo z perspektywy,
że tak powiem, historycznej, to zobaczycie, że po
uchwaleniu tej ustawy, po szóstym były zaostrzenia i dopiero parę dni temu wycofaliśmy się z tych
zaostrzeń. W związku z tym mówienie, że teraz
jest tylko i wyłącznie lepiej… No, przez ostatni
miesiąc działaliśmy w takich warunkach, że najpierw te zaostrzenia rygorów zostały przez rząd
wprowadzone.
Odpowiem panu senatorowi Szwedowi. Tak,
jeżeli chodzi o protesty, to dotarły do nas, nie zdążyłem o tym powiedzieć, uwagi Związku Miast
Polskich i unii metropolii, kilkanaście czy kilkadziesiąt pism od różnego szczebla samorządowców,

jest stanowisko 323 pracowników wydziałów prawa
polskich uczelni wyższych w sprawie wyborów korespondencyjnych, w którym oni twierdzą, że absolutnie nie należy przeprowadzać tych wyborów.
Chciałbym również przytoczyć pismo 1 tysiąca
800 osób z prawie 50 krajów z prośbą o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia prac i odrzucenie tej inicjatywy, ponieważ obywatele twierdzą,
że nie będą mogli tam, gdzie w tej chwili się znajdują za granicą, w żaden sposób wziąć udziału w tych
wyborach. Tak że tego typu protestów, które napłynęły do komisji, było kilka. Były również bardzo
negatywne opinie organizacji pozarządowych, takich jak np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę…
(Senator Jerzy Czerwiński: Można? Przepraszam, Pani Marszałek, ale to trzeba wyjaśnić, żeby
nie poszło w Polskę to błędne przekonanie.)
Proszę. Czyli pan chce dopytać, Panie Senatorze? Dobrze.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Tak jest. O, tak najprościej, bez tłumaczenia się.
Otóż ja już uzyskałem informacje od pana senatora, przedstawiciela większości, pana Aleksandra
Pocieja, o tym, za którą opcją się opowiadamy,
to znaczy wy się opowiadacie – za ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej. No tak, ale to jest teraz wasza
obecna projekcja. Proszę mi powiedzieć: jak to będzie zrealizowane w praktyce? Właśnie o to pytałem. Do 6 sierpnia może być… To znaczy kadencja
prezydenta normalnie upływa 6 sierpnia. Jeśli zostanie zastosowany stan klęski żywiołowej… Liczmy.
30 dni plus 90 dni przedłużenie kadencji, czyli 120
dni – 4 września. No i dobrze, to trzeba by zarządzić wybory. Ale o wyborach kodeks mówi w ten
sposób: zarządza się je nie wcześniej niż 7 miesięcy
i nie później niż 6 miesięcy przed upływem kadencji. To oznacza, że wybory na ewentualną kadencję,
opóźnioną, pana prezydenta, zakończoną później,
zgodnie z tą interpretacją musiałyby być zarządzone pomiędzy lutym a marcem. Oczywiście można zmienić kodeks wyborczy, powiecie państwo.
Ślicznie, ale nie w czasie stanu nadzwyczajnego,
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w przypadku stanu klęski żywiołowej. Co chcecie z tym zrobić? Przecież to jest totalny chaos.
Ja mam nadzieję, że coś projektujecie na przyszłość.
Jak mówię, z tego chaosu – będziemy o tym mówić
przy następnej uchwale – według mnie nie ma wyjścia. A wy tak mówicie: nie róbmy wyborów teraz,
nie róbmy wyborów 17 maja, nie róbmy wyborów
23 maja. A co potem? A to potem się martwcie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, ale może to już będzie głos w dyskusji, bo to…)
Nie, odwrotnie. Chciałbym teraz tylko odpowiedź
na pytanie: co z tym ograniczeniem 6–7 miesięcy…
(Rozmowy na sali)
…co do ogłoszenia wyborów przed datą zakończenia kadencji?
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek…)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek,
przepraszam…)
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Panie Senatorze… Panie Senatorze, tak jak pan
zadał to pytanie…
(Senator Bogdan Borusewicz: …jest minuta na
pytanie.)
Na posiedzeniu komisji nie było rozmowy
prowadzonej w ten sposób. A wcześniejsze moje
odpowiedzi dotyczyły tylko i wyłącznie paru wypowiedzi ekspertów, a nie tego, jaką projekcję mam ja
bądź ktokolwiek inny, jeśli chodzi o polityków. Tak
że na ten temat nie było mowy. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Gogacz. Proszę bardzo.
SENATOR
STANISŁAW GOGACZ
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Bardzo często była przywoływana przez pana
senatora Pocieja – i do niego jest to moje pytanie
– sprawa bezpieczeństwa wyborów. Chciałbym

powiedzieć, że w zasadzie wszystkie ekspertyzy…
No, jeżeli chodzi o ekspertyzy konstytucjonalistów,
to może tylko pan prof. Czapliński zbyt mocno nie
opierał się właśnie na kwestii bezpieczeństwa
zdrowotnego, tylko przyjął inną metodologię, natomiast pozostali konstytucjonaliści, samorządowcy, samorządy zawodowe, różne gremia w zasadzie
opierali się właśnie na tym czynniku, jakim jest
bezpieczeństwo zdrowotne. Chciałbym w tym momencie przypomnieć, że już na samym początku
pandemii, może w pierwszych tygodniach była informacja ogłoszona przez pana ministra…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę pamiętać, że na pytanie jest minutka. Tak że
bardzo bym prosiła zmierzać do pytania.)
…ministra Szumowskiego, że on oceni, czy sytuacja jest bezpieczna dla przeprowadzenia wyborów na prezydenta. I nikt nie sprzeciwił się temu,
że on ma takie prawo. I 17 kwietnia minister zdrowia ogłosił, że najbezpieczniejsze wybory to będą
wybory korespondencyjne. I w tym momencie ci,
którzy nie odmawiali mu takiego prawa jeszcze
miesiąc wcześniej, kiedy ogłosił akurat taką decyzję, nagle się zorientowali, że to jest zły minister,
który złe decyzje podejmuje. I teraz tak… Już kończę. To było 17 kwietnia, a 6 kwietnia otrzymaliśmy
tę ustawę z Sejmu. Panie Przewodniczący, czy nie
byłoby wobec tego lepiej – zwłaszcza że minister
się wypowiedział, a my wysłuchaliśmy różnych argumentów opierających się na analogii do wyborów
w innych krajach – gdybyśmy wtedy przyspieszyli
prace w Senacie, zamiast teraz na oczach całej opinii publicznej debatować w tak okrojonych ramach
czasowych? Dziękuję.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Senatorze…)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
Proszę bardzo, jeszcze pan senator Aleksander
Szwed.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam 2 pytania, ale zanim te 2 pytania zadam, jeżeli pani marszałek pozwoli, raz jeszcze
skieruję do pana senatora Pocieja to poprzednie
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pytanie. Panie Senatorze, nie odpowiedział pan
na to pytanie. Ja nie pytałem o opinie władz samorządowych, w dużej mierze z pana środowiska
politycznego, które wpłynęły w kwestii ustawy.
Ja pytałem o 26 referendów i wyborów uzupełniających, o których mówił przewodniczący Państwowej
Komisji Wyborczej. Te referenda i wybory uzupełniające odbywają się obecnie w kraju i ja pytałem, czy były jakieś protesty z tym związane.
O to pytałem.
Chciałbym również zapytać o akty wykonawcze.
Jak to jest z tymi aktami wykonawczymi, z rozporządzeniami? Jak to jest zorganizowane w procesie legislacyjnym? Czy my najpierw przyjmujemy
ustawę, a dopiero później rząd, już po podpisie prezydenta, przygotowuje te rozporządzenia, czy też
odbywa się to tak, jak tutaj proponowano? Jeszcze
ustawa nie została przyjęta, a już chcą państwo
mieć gotowe rozporządzenia.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, proszę przejść do pytania.)
No, to właśnie jest pytanie: jak to jest z tymi
aktami wykonawczymi?
I jeszcze trzecie pytanie zadam, jeżeli można.
Przytaczanych było wiele opinii. Ja chciałbym się
tutaj powołać na ekspertów Światowej Organizacji
Zdrowia. Oni wypowiedzieli się ostatnio w kwestii
wyborów korespondencyjnych i wskazali, że są one
bezpieczne. I ja to pytanie kieruję do obydwu senatorów sprawozdawców. Czy przeprowadzenie
wyborów korespondencyjnych jest bezpieczne? Czy
widzą panowie jakąś inną możliwość? Bo wiemy,
że wybory prezydenckie przeprowadzić musimy.
Jeżeli nie w formie korespondencyjnej, to w jakiej?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rafał Ambrozik.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora Pocieja. Panie
Senatorze, chciałbym, żeby pan, wykorzystując
swoją wiedzę prawniczą, odpowiedział na pytanie, czy jeśli wyborów nie uda się przeprowadzić
10 maja, to będzie potrzeba ponownej rejestracji

kandydatów, ewentualnie zmiany kandydatów
poszczególnych partii politycznych, czy też będzie
można pozostać przy tych samych kandydatach,
mimo że wybory zostaną odłożone.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
No, odpowiem panu senatorowi Ambrozikowi.
Jeżeli wprowadzi się stan klęski żywiołowej, to nie
będzie takiej potrzeby. To jest pierwsza odpowiedź.
Pan senator Gogacz wracał do sprawy dotyczącej stanowiska pana ministra Szumowskiego.
Panie Senatorze, nie było o tym mowy, aczkolwiek
ja osobiście trochę się boję tych stanowisk, ponieważ z ministerstwa od paru tygodni wysyłane są
bardzo sprzeczne sygnały: najpierw zabroniono
nam wychodzić do lasu, potem można było wychodzić, najpierw wychodziliśmy bez maseczek,
a potem w maseczkach. Mówi się, że przez 2 lata
na pewno… Takie jest stanowisko ministerstwa,
mówił o tym tutaj pan senator, pan minister
Kraska. To stanowisko jest takie, że przez 2 lata
na pewno nie będzie można przeprowadzić takich
normalnych wyborów. A jednocześnie trudno państwu odpowiedzieć, jak padają pytania dotyczące tego, co będzie za 2 tygodnie, w jakim stopniu
rozmrażana będzie gospodarka. No, tego już nie
wiadomo, ponieważ krzywa się zmienia. Mnie
jest dosyć trudno opierać się na tym, co wychodzi
z Ministerstwa Zdrowia.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Szweda
o referenda i wybory uzupełniające, no to jest to
zupełnie inna skala. Chciałbym powiedzieć, że bardzo mocno podkreślano to, że frekwencja – właśnie
w związku z tym, że ludzie się boją – była po prostu dramatycznie mała. W związku z tym widzimy,
jaki to ma wpływ na organizowanie w tej chwili jakichkolwiek wyborów.
Pytał pan senator Szwed o akty wykonawcze…
Nie, przepraszam bardzo, ale ponieważ cały czas
tylko ja odpowiadam, nie nadążam…
(Senator Aleksander Szwed: Czy mam powtórzyć?)
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Ja bym poprosił…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo proszę o powtórzenie pytań.)
…o drugie i trzecie pytanie.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Jak najbardziej, Panie Senatorze, pytałem o akty
wykonawcze, o rozporządzenia. Jak to jest – no, jest
pan prawnikiem – w procesie legislacyjnym, czy
najpierw jest projekt ustawy, my go przyjmujemy
i dopiero rząd przygotowuje rozporządzenia, czy
już na etapie, kiedy ustawa jest w Senacie, kiedy
jeszcze jest projektem, kiedy jeszcze nie wiemy,
w jakim kształcie wyjdzie, powinniśmy mieć gotowe rozporządzenia? To było drugie pytanie.
I trzecie pytanie. Przytaczałem opinię Światowej Organizacji Zdrowia, która wskazywała, że
wybory korespondencyjne są bezpieczne. I chciałbym właśnie zapytać, czy znają państwo lepszą formę, bo wiemy, że wybory prezydenckie musimy
przeprowadzić. Czy znają państwo lepszą, bardziej
bezpieczną formę przeprowadzenia wyborów?
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Odpowiadając panu na pierwsze pytanie, dotyczące rozporządzeń, chciałbym coś pokazać. Mam
nadzieję, że to widać w pomieszczeniu, w którym
pan jest. Otóż dysponuję rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych dotyczącym wykonania
tejże ustawy. W związku z tym…
(Głos z sali: Projektem.)
Projektem. Oczywiście, przepraszam bardzo,
projektem.
W związku z tym rozumiem, że nie ma przeszkody prawnej, żeby rozporządzenia dużo
ważniejsze dla tej ustawy, te, które decydują o bezpieczeństwie i transparentności tych wyborów,
były załączone do projektu tej ustawy. Nie znam
żadnej prawnej przeszkody, żeby nie można było
tego zrobić. Rozumiem, w kontekście pisma pana
wicepremiera Sasina, które tutaj już dzisiaj cytowałem, że jest to dopiero w trakcie opracowywania,
po prostu tego na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma.
To jest pierwsza odpowiedź.
A druga, chodzi o pytanie, czy to jest bezpieczne,
czy nie. Panie Senatorze, czy to jest bezpieczniejsze,

czy nie, to jest zupełnie inne pytanie. My na posiedzeniu komisji mówiliśmy o jednej rzeczy, o tym,
czy to w ogóle jest bezpieczne. Odpowiedzi, które
dzisiaj cytowałem, epidemiologów i pocztowców…
Pocztowcy się boją, a epidemiolodzy odpowiedzieli,
że nie jest to w 100% bezpieczne. I tylko tyle mogę
odpowiedzieć.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Pęk.
SENATOR
MAREK PĘK
Ja odpowiem na to samo pytanie. Cóż, jest chyba oczywiste, że wybory korespondencyjne są
bezpieczniejsze od wyborów zwykłych, więc tutaj
alternatywy praktycznie nie ma. Jeżeli mamy zorganizować wybory w terminach konstytucyjnych,
to robimy wszystko, żeby odbyły się one w trybie korespondencyjnym. W ogóle wydaje mi się,
że na posiedzeniu połączonych komisji – przynajmniej ja to tak odbierałem – jednak znacznie więcej było zarzutów natury konstytucyjnej i prawnej,
jakiejś logistyczno-organizacyjnej niż tych natury
epidemiologicznej.
Jeszcze raz pragnę podkreślić, że społeczeństwo
polskie już od wielu tygodni żyje w warunkach epidemii i znakomicie sobie radzi, nabiera pewnych
doświadczeń, przyzwyczaja się do pewnych nawyków. I myślę, że te wybory zostaną tak przeprowadzone, ażeby ryzyko, które oczywiście istnieje,
zminimalizować do absolutnego minimum. Sądzę
też, że w tych wyborach, jeśli chodzi o te kwestie
epidemiczne, znacznie większym wyzwaniem niż
wyzwanie związane z samym procesem oddania
głosów i tym, czy np. poprzez głosowanie jesteśmy
się w stanie narazić, narazić nasze życie i zdrowie,
jest zorganizowanie tych wszystkich punktów pracy związanej z liczeniem głosów, z tym całym, mówiąc kolokwialnie, pilnowaniem wyborów. Tutaj na
pewno ryzyko jest większe, no ale też konkretne
instrumenty prawne będą do tego dostosowane.
W tym przypadku też mi się wydaje, że poprzez
skrupulatne realizowanie tych wymogów, które
prawo stawia, jesteśmy w stanie zmniejszyć to ryzyko do minimum.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
A czy pan jeszcze… Jeszcze pan senator chciał…
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Tak, ja chciałbym bardzo krótko doodpowiedzieć, trochę zbiorczo co do tych wszystkich pytań.
Bardzo źle się stało, że praktycznie nie mieliśmy
możliwości spotkać się ze stroną rządową, ponieważ jedynie minister Kraska potraktował nas
poważnie, przyszedł. Niestety nie potrafił odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jak to będzie wyglądało, jakie będzie w ministerstwie rozporządzenie,
i parokrotnie pytany, odpowiadał, że takiego rozporządzenia na razie jeszcze nie ma i nie może
go przedstawić. Po drugie, z całej strony rządowej
jedynie minister cyfryzacji przysłał jakieś odpowiedzi i, tak jak powiedziałem wcześniej, rozporządzenie przysłał minister zdrowia. Ale w tej chwili
nie mamy na sali nikogo z rządu. Jakoś nikt nie
chce zaprezentować nam tej ustawy. I to jest niezrozumiałe, jeżeli mówimy o tak poważnym projekcie, tak doniosłym, że nie ma nikogo z rządu, kto
by wziął za to odpowiedzialność.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo, pan senator Borowski.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Pani Marszałek, chciałbym na podstawie art. 48
ust. 2 pkt 3 złożyć wniosek o zamknięcie listy zgłoszonych mówców.
(Senator Jan Filip Libicki: Zadających pytania…)
Tak, ale to się nazywa „lista zgłoszonych
mówców”.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze Pęk?

SENATOR
MAREK PĘK
Ja z wnioskiem przeciwnym. Ze zdumieniem
ostatnio obserwuję ewolucję pana senatora Marka
Martynowskiego, który przejmuje rolę senatora…
(Głos z sali: Martynowskiego?)
Właśnie, to taka freudowska pomyłka. Pan senator Borowski przejmuje rolę Marka Martynowskiego z poprzedniej kadencji.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję bardzo…)
Ja w takim razie przeczytam…
(Senator Marek Borowski: Mogę tylko powiedzieć, że czerpię z najlepszych wzorów.)
Szanowni Państwo, odczytam listę. Zapisani
do głosu, do zadania pytania są jeszcze: pan senator Rafał Ślusarz, pan senator Jerzy Czerwiński,
pan senator Jacek Bogucki, pan senator Aleksander
Szwed.
(Głos z sali: Jeszcze ja się zgłaszam…)
(Senator Marek Borowski: Nie, nie… Pani
Marszałek, ja mówię o liście mówców, którzy są
zapisani w tej chwili.)
Są zapisane te osoby…
(Głos z sali: Jeszcze nie było głosowania, do momentu głosowania się mogę zgłosić.)
Proszę dopisać pana senatora.
(Senator Marek Borowski: Dobrze…)
I zarządzam głosowanie w sprawie zamknięcia…
(Senator Jan Maria Jackowski: A ja?)
Powiedziałam, Panie Senatorze: zarządzam
głosowanie. Był czas na to, żeby się zapisać.
Zarządzam głosowanie w sprawie zamknięcia…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale senator
Gogacz został dopisany…)
Ponieważ zgłaszał się znacznie wcześniej, minutę wcześniej.
(Senator Jan Maria Jackowski: To zapisuję się
do dyskusji już na wszelki wypadek…)
To pan senator się zapisze.
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój, pan senator się zapisze do
dyskusji.
(Senator Jan Maria Jackowski: Już się zapisuję, bo później znowu się okaże, że się nie
zapisywałem…)
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Zarządzam głosowanie.
Kto z pań i panów senatorów jest za zamknięciem listy mówców, listy pytań, zgodnie z wnioskiem pana senatora Marka Borowskiego? Proszę
nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosowania?
(Rozmowy na sali)
Proszę podać wyniki głosowania.
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Nie wyświetla się na tablicy…
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój, Panowie, proszę o spokój.
Głosowało 92 senatorów…
Podaję wyniki głosowania.
Głosowało 92 senatorów… Tylko… Nie jestem
w stanie podać. (Głosowanie nr 6)
Maszyna się zacięła. Faktycznie, system się
zaciął.
Czy państwo są w stanie zsumować te głosy, czy
jeszcze raz mamy głosować?
Jest wniosek formalny o powtórzenie, reasumpcję głosowania?
Czy państwo informatycy są w stanie policzyć
głosy?
(Senator Tomasz Grodzki: Z racji tego, Pani
Marszałek, że system nie funkcjonuje…)
Nie liczy.
(Senator Tomasz Grodzki: …proszę po prostu
o powtórzenie tego głosowania. Tylko czy ogłoszenie 5 minut przerwy, żeby państwo zresetowali…)
Właśnie ja nie wiem, czy w związku…
(Głos z sali: Do skutku, do skutku.)
…z zawieszeniem systemu, nie trzeba…
(Głos z sali: Możemy głosować od razu.)
Możemy głosować od razu? Pan potwierdza?
Dobrze.
W związku z faktem, że system przy głosowaniu się zawiesił, ja proszę o ponowne zagłosowanie,
ponieważ nie ma wyników.
(Głos z sali: Do skutku.)
Proszę, kto z państwa senatorów jest za zamknięciem listy senatorów, którzy zadają pytania, zgodnie z wnioskiem pana senatora Marka
Borowskiego? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki.
Kto z państwa jest przeciw?
Kto z państwa się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania…
(Rozmowy na sali)

Proszę o zsumowanie i podanie mi wyników.
(Głos z sali: System się zawiesił, trzeba policzyć…)
Szanowni Państwo, w związku z tym, że system się zawiesił i trzeba policzyć ręcznie, proponuję, aby panowie senatorowie, którzy byli zapisani
w dyskusji, tak czy inaczej zadawali pytania i aby
panowie senatorowie sprawozdawcy odpowiadali.
I proszę o…
SENATOR
MAREK PĘK
Pani Marszałek, ja przepraszam, ale ja z wnioskiem formalnym. Pani Marszałek, jak pani chce
liczyć głosy ręcznie w systemie zdalnym?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Z 3 sal, z każdej sali… Po prostu system nie zliczył głosów, ponieważ się zawiesił na etapie zliczania głosów…
(Senator Marek Pęk: Ale może…)
…z 3 miejsc.
(Senator Marek Pęk: To ja w takim razie…)
Osobno…
SENATOR
MAREK PĘK
Pani Marszałek, to ja z wnioskiem formalnym
o przerwę do momentu wyjaśnienia tego. No, to
jest jednak podstawowa sprawa w Senacie. Jeżeli
nie działa system do głosowania, to nie powinniśmy procedować w tym momencie, kiedy system
nie działa. Może za chwilę będziemy chcieli zgłosić jakiś wniosek i system dalej nie będzie działał…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze…)
Niech system zostanie naprawiony…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
System…)
…i wtedy zaczniemy procedować dalej.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
System liczy, tylko że system nie zsumował głosów z 3 miejsc.
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(Rozmowy na sali)
Trzeba było te głosy zsumować. W związku
z tym…
(Głos z sali: Ręcznie.)
…głosy zostały zsumowane. To jest dokładnie
taka sama sytuacja, jak w Sejmie. W Sejmie w taki
sposób są liczone wyniki głosowania.
Podaję wyniki głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 51 senatorów głosowało za przyjęciem wniosku, 32 senatorów
głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Czyli ogłaszam, że lista osób pytających została
zamknięta.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Rafała
Ślusarza.
SENATOR
RAFAŁ ŚLUSARZ
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze Sprawozdawco, decyzją pana
marszałka Senatu nie mógł się pan rozwinąć z relacją dotyczącą przebiegu posiedzenia komisji,
a teraz ja się nie będę mógł rozwinąć z pytaniami, których przygotowałem 18, ale zadam przynajmniej 3. A aż 18, bo tyle wpłynęło uwag obywateli
do Senatu, który odpowiednio długo namyślał się
nad tą ustawą. I jestem ciekawy, czy na posiedzeniu
komisji te kwestie się pojawiły.
A więc pytanie pierwsze, do pana senatora
sprawozdawcy: czy omawiano kwestię technicznych warunków dostarczenia pakietu do rodziny
skłóconej pod nieobecność któregoś z członków?
To zdaniem pytającego mogłoby wyłączyć go z procedury głosowania – to znaczy, tego członka rodziny, któremu by nie dostarczono, nie przekazano
tego pakietu.
Pytanie drugie: czy na posiedzeniu komisji
– tu interesuje mnie odpowiedź „tak” albo „nie”
– podnoszono kwestię głosowania przez osoby
niewidome?
I pytanie trzecie: czy na posiedzeniu komisji
zastanawiano się nad tym, jak przy koncentracji
komisji wyborczych spływające materiały obciążą
stropy? Ponieważ będą to tony papierów i może to
być groźne dla budynków.
No, poprzestaję na tych 3 pytaniach ze względu na ograniczenia czasowe. To są wszystko pytania nie moje, tylko obywateli, którzy w zaufaniu do
Senatu je kierowali.

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ślusarz: Dziękuję.)
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę
o zadanie pytania.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, przede wszystkim poprosiłbym jednak pana senatora Pocieja
o odpowiedź na bardzo proste chyba pytanie:
czy rzeczywiście karta wyborcza jest szkodliwa
– i w jaki sposób ona może zarazić – a np. opakowanie kilograma cukru nie jest szkodliwe, chociaż
może być wykonane z tego samego materiału.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Może być szkodliwe.)
A wobec tych podejmowanych wcześniej przez
państwa prób zniechęcenia wyborców do udziału
w głosowaniu, właściwie ich wystraszenia, mam
jeszcze jedno pytanie. Otóż na posiedzeniu komisji były przytaczane właśnie przez pana ministra
Kraskę dane dotyczące żywotności wirusa, który
jest odpowiedzialny za obecną pandemię. I przytoczono wyraźnie, że na papierze – zwykłym papierze – są to maksymalnie 3 godziny, chociaż
już po kilkunastu minutach czy tam po pół godzinie następuje zmniejszenie aktywności o połowę.
I wtedy, na posiedzeniu komisji jedna z pań senator, z państwa strony, próbowała podważyć te
dane. Prosiłbym wobec tego o przedstawienie przez
pana ewentualnie danych alternatywnych. Czy to
jest tak, że część senatorów podważa dane przedstawiane przez uznane autorytety medycyny, m.in.
cytowane bodajże w czasopiśmie „The Lancet”,
a część wyciąga z tego jeszcze dalej idące wnioski,
że te wybory mogą być groźne – uwaga – dla oddających głosy? Ja nie mówię o członkach komisji…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, czas.)
…tylko o głosujących.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
I pan senator Jacek Bogucki. Proszę o zadanie
pytania.
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SENATOR
JACEK BOGUCKI
Gdy przysłuchuję się tej dyskusji, to wydaje mi
się, że państwu z opozycji udało się nawet wynaleźć
lekarstwo na koronawirusa, panaceum. To jest stan
klęski żywiołowej. No, bo właściwie mówicie, że jak
będzie stan klęski żywiołowej, to po nim wybory
będą w 100% bezpieczne. Tak więc ja mam pytanie.
Czy za 30 dni, czy za 60 dni, za 90 dni, wtedy, kiedy
zostanie zniesiony stan klęski żywiołowej, według
tej większości, która ma takie pomysły, i tych ekspertów, których zapraszaliście, te wybory będą już
bezpieczne? Bo jeśli nie… Wydaje mi się, że badania
modelowe, matematyczne, wskazują, oczywiście
z bardzo dużą dozą niepewności, że ten moment bezpieczeństwa może być za rok, może być
za 2 lata, może być za 3 lata. To są badania amerykańskie, to są badania z różnych krajów.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, proszę o zadanie pytania.)
(Głos z sali: Czas minął.)
Będę kończył. Już zadaję pytanie. Jak w takim
razie mają się odbyć wybory po zniesieniu stanu klęski żywiołowej według was czy waszych
ekspertów? Czy była o tym mowa? Czy niezależnie od terminu wyborów nie należałoby dopuścić
do zmiany sposobu ich przeprowadzenia na wybory korespondencyjne? No, bo zakładamy jednak,
że 100-procentowego bezpieczeństwa chyba tak
szybko nie będzie. Czy po terminie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, czas minął. Już 2 minuty pan zadaje pytanie.)
Już ostatnie. Tylko ostatnie pytanie. Czy decydujemy w tej ustawie o terminie wyborów, czy też
decydujemy o sposobie i o formie ich przeprowadzenia, niezależnie od tego, jaki to będzie termin?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze, o odpowiedź.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Zacznę od ostatniego pytania pana senatora Boguckiego. I tylko na to ostatnie z tych pytań
mogę odpowiedzieć. Czy decydujemy o terminie, czy o sposobie? Bardzo wyraźnie wszyscy

podkreślali, że zmiana, jeżeliby była taka próba,
terminu wyborów z 10 maja na 17 bądź 23 maja,
ze względu na powiązanie terminu wyborów z innymi terminami całego procesu wyborczego, byłaby omijaniem konstytucji. A co do sposobu, to
w takim zakresie decydujemy o tym bądź nie, w jakim albo przyjmie się wybory korespondencyjne,
albo się ich nie przyjmie. Jeżeli się ich nie przyjmie, to, jak wiadomo, ten tryb będzie zupełnie inny.
Pytania pana senatora Rafała Ślusarza. Czy
omawiano kwestię technicznego dostarczania
pakietów do rodziny, w której są konflikty? Tak,
omawiano. Omawiano również kwestie takie jak
nieobecność pewnych członków rodziny, co daje
wtedy możliwość głosowania przez jedną osobę np.
3 pakietami albo 4 pakietami – mówiono, że teoretycznie i praktycznie byłoby to jak najbardziej
możliwe i że byłoby to bardzo trudne do wychwycenia. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące konfliktów,
to mówiliśmy również o tym, że faktycznie w przypadku takich konfliktów jedna z osób zamieszkujących razem może zniweczyć, odebrać możliwość
głosowania przez drugą osobę. I to o tym mówiono,
że to są bardzo poważne problemy w kontekście
wyników wyborów i ich transparentności.
Czy podnoszono kwestię niewidomych? Tak.
I faktycznie w żaden sposób nie można było powiedzieć na 100%, czy niewidomi w tych wyborach
będą mogli głosować i w jaki sposób. No, musiałoby
być w tej sprawie rozporządzenie.
Jeżeli chodzi o obciążenie stropów, to nie mówiliśmy o tym w czasie prac komisji.
Jeżeli chodzi o pytania pana senatora Czerwińskiego, czy karta wyborcza jest szkodliwsza od
paczki cukru… Nie było o tym mowy. Zdziwię
pana senatora, nie mówiliśmy o tym. Jeżeli chodzi
o kwarantannę, o to, co z kwarantanną… A, przepraszam bardzo, mówiliśmy za to o tym, że pakiety jak najbardziej mogą przenosić koronawirusa.
Jeżeli chodzi o oświadczenie pana senatora, pana
ministra Kraski dotyczące wirusa i tego, że na papierze 3 godziny… Ja osobiście, szczerze mówiąc,
nie pamiętam takiej jego deklaracji, nie wychwyciłem jej, za to słyszałem nawet o tym – ale to było
w przestrzeni publicznej – że na papierze może on
przetrwać 24 godziny bądź nawet 36 godzin. I de
facto mogę tylko jeszcze raz odpowiedzieć w ten
sposób: no, ja nie jestem specjalistą epidemiologiem i szkoda, że nie ma z nami nikogo z rządu,
kto mógłby wziąć odpowiedzialność za informację, jak długo wirus może być obecny na papierze.
Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Aleksandra Szweda.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Na początek wyrażę zdumienie, że zostawiacie
państwo ustawę o wyborach korespondencyjnych
na ostatnią chwilę, a potem ograniczacie państwo
możliwość dyskusji w tym zakresie i możliwość zadawania pytań.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę zadać pytanie, Panie Senatorze.)
Pierwsze pytanie do senatora Pocieja. Panie
Senatorze, ja nie prosiłem o to, żeby pan pokazywał mi rozporządzenie – które rzeczywiście zostało przygotowane wcześniej, a które już
widziałem. Moje pytanie do pana – a jest pan
prawnikiem – było takie: jaka jest praktyka legislacyjna, czy ustawę przyjmuje się w Sejmie,
Senacie, podpisuje ją prezydent i dopiero wtedy są
wydawane rozporządzenia, czy rząd ma obowiązek wydania rozporządzeń wcześniej, choć praktycznie jedną poprawką możemy ten obowiązek
znieść?
I jeszcze pytanie do pana senatora Marka Pęka.
Panie Senatorze, na posiedzeniu połączonych komisji poddawano dyskusji i krytyce podstawę
prawną, jeśli chodzi o przygotowanie do wyborów korespondencyjnych – a przecież wszyscy senatorowie głosowali nad specustawą. Jaka jest…
Czy może pan jeszcze raz przytoczyć tę podstawę
prawną? I jak to jest z wyborcami, którzy będą mogli wziąć udział w wyborach… Jak jest z wyborcami za granicą, przebywającymi w kwarantannie
i osobami niepełnosprawnymi? Czy ci wyborcy
będą mogli, wbrew opiniom wyrażonym na posiedzeniu komisji, wziąć udział w głosowaniu?
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
I pan senator Stanisław Gogacz.

SENATOR
STANISŁAW GOGACZ
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie zarówno do pana senatora
Pocieja, jak i do pana senatora Marka Pęka. Art. 131
konstytucji wymienia 5 sytuacji, w których marszałek Sejmu może przejąć obowiązki prezydenta,
ale nie wymienia tam sytuacji nieprzeprowadzenia
wyborów. Oczywiście proszę nie mówić o stanie
klęski żywiołowej, o wprowadzeniu stanu klęski
żywiołowej, bo to jest hipoteza. Ja pytam o to dlatego, że na posiedzeniu 3 połączonych komisji było
pytanie w tej sprawie do pana prof. Piotrowskiego
i pan prof. Piotrowski w takim bardzo pięknym,
długim wykładzie opowiedział, jakim dobrem
wspólnym jest konstytucja. Jak zrozumiałem,
zwrócił uwagę m.in. na to, że nawet jeżeli literalnie
to nie jest zapisane, to w takich sytuacjach jednak
pani marszałek przejmuje te obowiązki, coś takiego powiedział. Proszę panów o stanowisko, jeżeli
chodzi o tę sprawę. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Pociej najpierw.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Bardzo krótko, Pani Marszałek. Odpowiadam
na pytanie…
(Rozmowy na sali)
Panowie… Odpowiadam na pytanie pana senatora Gogacza. Panie Senatorze, pan, zadając to pytanie, odpowiedział… Była rozmowa…
(Senator Stanisław Gogacz: Ale czy pan się
zgadza…)
Panie Senatorze, to, czy ja się zgadzam, czy nie,
to jest zupełnie co innego. Ja dokładnie nie potrafię
panu odpowiedzieć, bo ja akurat tego fragmentu
nie pamiętam – bardzo możliwe, że na chwilę wyszedłem, to było długie posiedzenie – ale nie mam
podstaw, żeby nie wierzyć panu, że taka dyskusja
była i że pan prof. Piotrowski powiedział to, o czym
pan wspomniał.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Aleksandra Szweda, to odpowiem w ten sposób.
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Praktyka dobrej legislacji jest taka, że należy projekt takiego rozporządzenia dołączyć, zwłaszcza jeżeli od tych rozporządzeń zależy praktycznie cała
ustawa, bo bez tego w ogóle nie wiemy, co uchwalamy. Nie znam – jeszcze raz to podkreślę – żadnej ustawy, żadnego prawa, które by zabraniało…
Bardzo dobrym przykładem jest to, iż Ministerstwo
Spraw Zagranicznych potrafiło nam dostarczyć
projekt takiego rozporządzenia. Ale, tak jak mówiłem, to jest marginalna sprawa.
I pytania pana senatora Buguckiego, czy… Nie,
przepraszam, na to już odpowiadałem. To wszystko, tak.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Pęk.
SENATOR
MAREK PĘK
Zacznę od tego pytania natury konstytucyjnej.
Pan prof. Piotrowski dokonał, bym powiedział,
bardzo twórczej wykładni konstytucji. Ja się z nią
fundamentalnie nie zgadzałem, uważam, że tych
uprawnień, o których mówił pan prof. Piotrowski,
nie da się wywieść z konstytucji. Nie można domniemywać tego typu kompetencji – one muszą
być w konstytucji wyrażone wprost.
Mogę tylko tak przy okazji, na marginesie powiedzieć, że na posiedzeniu komisji zaprezentowany został taki pogląd prof. Piotrowskiego, który
zmierzał do tego, że prawo to nie tylko przepisy,
że prawo to również zaufanie, że demokracja to
jest taka dziedzina, w której należy szukać kompromisu, trzeba szukać rozwiązań w trudnych sytuacjach. No, ja z przykrością stwierdzam, że tego
właśnie kompromisu, tej zgody nie ma wokół wyborów korespondencyjnych. Powiedziałbym wręcz,
że właściwie we wszystkich aspektach, które dotyczą głosowania korespondencyjnego, jest przez
opozycję stosowana taka, bym powiedział, zła wola,
zła wiara – właściwie wszystkie pozytywy tej ustawy są podważane. No, jeśli tak się dzieje, to bardzo
trudna jest dyskusja, bo nie ma właściwie żadnego
pola do kompromisu. Zresztą finał swój ta postawa
znalazła w głosowaniu nad odrzuceniem ustawy.
Jeśli chodzi jeszcze o ten kompromis, to na
posiedzeniu komisji prezentowane było stanowisko, że tak naprawdę takim odpowiedzialnym

podejściem prawniczym – ono wymagałoby pewnej czynnej postawy ze strony opozycji zarówno
w Sejmie, jak i w Senacie – byłoby opracowanie
kompromisu polegającego na odpowiedniej zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej. No, tutaj również
z przykrością stwierdzam, że nie było woli zmiany
konstytucji. Ja uważam, że tylko zmiana konstytucji
ewentualnie mogłaby dać jakieś nowe instrumenty prawne, które umożliwiłyby czy to przesunięcie
wyborów, czy zmianę czasu trwania kadencji prezydenta itd., itd. No, żaden z tych pomysłów nie
znalazł poparcia opozycji na żadnym etapie negocjacji czy to w Sejmie, czy to w Senacie.
A jeśli chodzi o pytania pana senatora Aleksandra Szweda, no to chciałbym uspokoić, że zarówno osoby przebywające na kwarantannie, osoby
niepełnosprawne, jak i osoby przebywające za granicą będą mogły wziąć udział w tym głosowaniu.
Są przygotowywane odpowiednie procedury,
na pewno będą jeszcze wydawane odpowiednie zarządzenia. No, cała sprawa niemiłosiernie się komplikuje – jeszcze raz to podkreślam – ze względu
na to, że ustawa nadal nie jest uchwalona, a konstytucyjny termin wyborów się zbliża. Ale ja cały czas
wierzę w to, że ustawa zostanie przyjęta i wejdzie
w życie, no a wtedy ten margines czasowy pozwalający na ewentualne odroczenie wyborów, maksymalnie do 23 maja, umożliwi dopracowanie tych
procedur. No, jest to niewątpliwie bardzo trudne
wyzwanie dla państwa.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Było to ostatnie pytanie.
Otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do zabrania głosu. Państwa senatorów znajdujących się w sali nr 217 proszę o zgłaszanie chęci
zabrania głosu w dyskusji do senatora sekretarza
Rafała Ambrozika, zaś znajdujących się w sali
nr 182 – do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów proszę o przesłanie tej listy do senatora
Ryszarda Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy biorą udział w posiedzeniu zdalnie, proszę o zgłaszanie się do dyskusji za pomocą czatu w aplikacji.
Przypominam państwu senatorom o przekazywaniu przemówień oraz wniosków o charakterze
legislacyjnym senatorom sekretarzom, a w przypadku senatorów biorących udział w posiedzeniu
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zdalnie proszę o przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres wskazany w przekazanej państwu
instrukcji.
Do głosu zapisali się następujący senatorowie: pan senator Michał Kamiński, pan senator Sławomir Rybicki, pani senator Barbara
Zdrojewska, pan senator Krzysztof Kwiatkowski,
pan senator Leszek Czarnobaj, pan senator Bogdan
Borusewicz, pan senator Krzysztof Brejza, pan
senator Aleksander Szwed, pan senator Michał
Seweryński, pan senator Stanisław Gawłowski,
pan senator Adam Szejnfeld, pani senator Danuta
Jazłowiecka, pani senator Gabriela MorawskaStanecka, pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor,
pan senator Bogdan Klich, pan senator Kazimierz
Ujazdowski, pani senator Agnieszka KołaczLeszczyńska, pan senator Jan Maria Jackowski,
pani senator Beata Małecka-Libera, pan senator
Jerzy Wcisła, pani senator Ewa Matecka. Do protokołu swoje przemówienia złożyli pan senator
Beniamin Godyla i pan senator Janusz Pęcherz.
Następnie na liście są pan senator Filip Libicki, pan
senator Marek Plura, pan senator Jerzy Czerwiński,
pani senator Halina Bieda, pan senator Zygmunt
Frankiewicz i pan senator Rober Mamątow, który
również złożył swoje przemówienie do protokołu.
(Senator Marek Borowski: Pani senator mnie
chyba pominęła.)
Jeszcze pan senator Marek…
(Senator Marek Borowski: Nie, nie „jeszcze”.
Na czwartym miejscu byłem zapisany.)
Pan senator Marek Borowski jest na czwartym
miejscu, dobrze. Nie był pan zapisany na tej liście.
(Rozmowy na sali)
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Pani Marszałek, to ja już tradycyjnie wystąpię
z wnioskiem formalnym. To jest bardzo długa lista
i, jak rozumiem, wszyscy, którzy chcieliby zabrać
głos, na pewno głos zabiorą.
A, jeszcze pan senator Czerwiński chciałby się
zgłosić.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pan senator Czerwiński jest zapisany.)
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Tak, Pani Marszałek, ale jest pewien problem.
W dyskusji mamy prawo do 10 minut, a następnie

do 5 minut. Ja już teraz chciałbym powiedzieć, że
będę prosił o te następne 5 minut, bo na pewno
w 10 minutach się nie zmieszczę.
(Senator Marek Borowski: Ja chciałem… Tak,
tak.)
Wobec tego ten wniosek jest przedwczesny,
a poza tym powinien być tak sformułowany, żeby
można było mówić przez 15 minut.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Ale, Panie Senatorze, ja jeszcze nie skończyłem, a pan już mi przerwał. A ja właśnie chciałem
powiedzieć, że zapisani senatorowie… Chciałbym
prosić o zamknięcie tej listy, ale oczywiście z zachowaniem prawa każdego senatora, który się
zapisał, do dodatkowych 5 minut. To jest jasne.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Czy jest…
Panie Senatorze, proszę.
SENATOR
ROBERT MAMĄTOW
Ja jestem przeciwny. Nie można zamknąć listy
w tym momencie, bo w trakcie dyskusji ktoś może
dojść do wniosku, że chce zabrać głos, a pan senator mu to uniemożliwia.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
W związku…)
Zachowajmy chociaż trochę demokracji i dajmy
się wypowiedzieć. Jest to ważny punkt, kto chce zabrać głos, niech zabiera. Niestety, po to jesteśmy,
żeby dyskutować.
(Rozmowy na sali)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Czy ktoś z państwa senatorów jeszcze zapisuje
się do głosu?
Pan senator Brejza jest zapisany.
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SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Tak, ja chciałbym poprzeć wniosek senatora
Borowskiego…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
W związku z czym…)
Trzeba sprawnie rozpatrzyć tę ustawę, zamknijmy listę.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania
nad wnioskiem pana senatora Marka…
(Rozmowy na sali)
Zgłosił się jeszcze dodatkowo pan senator
Grzegorz Bierecki, w związku z czym zostaje dopisany do listy mówców.
Kto z państwa senatorów jest za wnioskiem
pana senatora Marka Borowskiego o zamknięcie
listy mówców w dyskusji? Proszę o naciśnięcie
przycisku i podniesienie ręki.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 61 senatorów, 44 było za, 17 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 8)
W związku z tym wniosek został przyjęty.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Michała
Kamińskiego.
(Głos z sali: Z miejsca.)
Z miejsca.
SENATOR
MICHAŁ KAMIŃSKI
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Dzisiaj, przemawiając z miejsca, co tylko w dodatkowy sposób ilustruje tę niezwyczajną dla Polski
sytuację, w jakiej się znajdujemy, przemawiając
więc dzisiaj w tej nietypowej sytuacji i w nietypowy
dla mnie sposób, chcę powiedzieć, że przed nami
głosowanie, które, śmiem twierdzić, jest najważniejszym głosowaniem w polskim Senacie po roku
1989. Będzie nim dlatego, że, tak jak powiedziałem
w moim pierwszym wystąpieniu, które miałem honor wygłaszać z trybuny Senatu, naszą rolą będzie
także obrona republiki przed tyranią. I dzisiejsze
głosowanie – przepraszam, jutrzejsze głosowanie

– które przed nami, w tę misję Senatu, którą sobie wielu z nas zdefiniowało jako obronę republiki
przed tyranią, w tę linię będzie się wpisywać. Istotą
bowiem naszej wolności, istotą bowiem demokracji jest przekonanie, że wybory, które są tej demokracji bardzo ważnym czynnikiem, odbywają się
w sposób wolny, równy, powszechny, bezpośredni
i tajny. Dzięki Senatowi Rzeczypospolitej, dzięki
temu, że my pracę legislacyjną odrobiliśmy, mogliśmy w tej Izbie ze strony szefa Państwowej Komisji
Wyborczej, powołanego przez obecną większość
sejmową, usłyszeć, że wybory wolne kopertowe być
nie mogą. I ta deklaracja szefa Państwowej Komisji
Wyborczej w normalnym kraju zakończyłaby naszą
dyskusję. To, że ją prowadzimy, świadczy o nienormalności sytuacji, w której się znaleźliśmy.
O nienormalności sytuacji świadczy również
to, że dzisiaj my mamy pełną świadomość wagi
naszego głosowania w Senacie, bo oto na skutek samodzielnego zdestabilizowania swojej własnej większości lider tej większości może po raz
pierwszy od 5 lat przegrać głosowanie w Sejmie,
może je przegrać dlatego, że część jego obozu politycznego zbuntowała się przeciwko jego planom.
I tu ja mam problem, ja mam problem z tym, że
dzisiaj muszę liczyć w Sejmie na głosy Jarosława
Gowina, bo w bardzo wielu sprawach to, o co chodzi Jarosławowi Gowinowi, i to, o co chodzi nam,
nie stoi, że tak powiem, w tym samym pokoju.
Jarosław Gowin podjął swoją akcję, by ratować
Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Gowin podjął
swoją akcję, by ratować Jarosława Kaczyńskiego
przed konsekwencjami jego własnej polityki.
Ja chciałbym widzieć gruzy tej polityki i chciałbym widzieć jej pełne bankructwo. I to mnie dzieli
z Jarosławem Gowinem, który bankructwa polskiej prawicy widzieć nie chce i usiłuje ją ratować. A to, co mnie z Jarosławem Gowinem łączy,
to przekonanie o tym, że bankructwo polskiej prawicy nie powinno być równoznaczne z bankructwem demokratycznego państwa prawa. I dlatego
dzisiaj razem z ludźmi, z którymi tyle nas dzieli,
tego demokratycznego państwa prawa bronimy.
I dzisiejsze… przepraszam, jutrzejsze głosowanie
w Senacie nie będzie w istocie głosowaniem według
linii podziałów politycznych, w nim bowiem po jednej stronie znajdą się ludzie o bardzo różnych światopoglądach, których łączy wszelako przekonanie,
że możemy uznać Andrzeja Dudę jako swojego prezydenta – i nie mamy z tym problemu, mimo że
się z nim nie zgadzamy – pod warunkiem, że będzie wybrany w demokratycznych wyborach. Tak
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samo uznamy każdego innego prezydenta, który
zostanie w demokratycznych wyborach wybrany.
My bowiem w przeciwieństwie do naszych oponentów nie mieliśmy nigdy problemu z uznaniem
wyborczego zwycięstwa obozu przeciwnego – składaliśmy gratulacje, potrafiliśmy z godnością oddać władzę i szanowaliśmy demokratyczny wybór
Polaków, jakiego dokonali 5 lat temu, wybierając
Andrzeja Dudę na prezydenta. Chcielibyśmy mieć
ten sam komfort niezgadzania się, ale z legalnym
prezydentem, bądź zgadzania się, ale z legalnym
prezydentem, po następnych wyborach prezydenckich w Rzeczypospolitej. Tylko temu i aż temu służy nasze działanie.
Dzisiaj obóz władzy, który być może dozna
w tym obszarze porażki, usiłuje nas straszyć.
Straszy nas kuluarowo dymisją rządu Mateusza
Morawieckiego, uważając, że w Sejmie nie znajdzie się większość, by powołać inny rząd. Usiłujecie
nas straszyć, mówiąc, że nie znajdziemy w Sejmie
większości, jeśli wy oddacie władzę. Mylicie się.
Tę większość znajdziemy i to znajdziemy bardzo
szybko. Nie macie nas co straszyć tym, że podacie
się do dymisji – my i bardzo wielu Polaków tego
właśnie od was oczekujemy.
Dzisiaj, Pani Marszałek, Wysoki Senacie, chcielibyśmy jeszcze raz wyciągnąć rękę do tych, którzy
dzisiaj Polską rządzą, i powiedzieć im: macie jeszcze czas na opamiętanie. W każdej chwili możecie jeszcze przeprowadzić to, co mogliście zrobić
na samym początku, zamiast w bezrozumny sposób pchać Polskę do wielkiego konfliktu. Często powołujecie się na polską historię. A czego nas uczy
ta historia? Rok 1918, 100 lat temu, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, ten wielki cud odbył się
również dlatego, że potrafili rozmawiać ze sobą
Dmowski, Piłsudski, Paderewski i Witos – ludzie,
których dzieliło bardzo, bardzo wiele. W roku 1989
przy Okrągłym Stole, przy jednym stole usiedli ci,
którzy byli do więzień wsadzani, i ci, którzy do więzień wsadzali. I potrafili się dogadać. Dzięki temu
dzisiaj tutaj możemy siedzieć jako wolni senatorowie w wolnym już 30 lat kraju. A co się stało, kiedy
Polskę dotknęło inne, nie polityczne tym razem, ale
naturalne nieszczęście? To nieszczęście obecnym
kandydatom na tyranów posłużyło jako pretekst do
likwidacji albo ograniczenia polskiej demokracji.
To jest sprzeczne z polską tradycją. Z polską tradycją jest bowiem zgodne to, że w obliczu niebezpieczeństwa się jednoczymy, a nie szukamy wrogów.
Obóz władzy zamiast, mając do tego wszelkie atuty,
wykorzystać ten moment trudnej narodowej próby

do zbudowania na pewno trudnej, ale potrzebnej
narodowej jedności, wykorzystał pandemię koronawirusa do jeszcze większego dzielenia Polaków,
do próby upieczenia politycznych pieczeni na tym
smutnym ogniu.
I dzisiaj, powtarzając ten apel, że jeszcze możecie się opamiętać, czynię tak w przekonaniu,
że spuścizna, jaką zostawimy kolejnym pokoleniom, powinna być spuścizną tego, co w polskiej
tradycji najlepsze, czyli tego, że się dogadujemy,
a nie tego, co w polskiej tradycji najgorsze, czyli
tego, że się kłócimy. Bo w roku 1939 obóz piłsudczykowski też w obliczu bardzo trudnej sytuacji
międzynarodowej odmawiał socjalistom i narodowcom współpracy. Skończyło się to klęską.
Ale wtedy najwybitniejszy poeta polskiej lewicy,
Władysław Broniewski – dla mnie w ogóle najwybitniejszy polski poeta XX wieku – pisał o obcej dłoni, która też nie przekreśli krzywd poniesionych
wewnątrz kraju, i on, poeta lewicowy, mówił o tym,
że dla obrony Rzeczypospolitej nikt nie odmówi
krwi. I dzisiaj, zamiast znaleźć się w tej polskiej
tradycji, w której ponad podziałami pracujemy dla
tego, by Polskę ratować, wy konsekwentnie, z uporem… Często, jeżeli ogląda się telewizję publiczną…
Powiem to z bólem: z plugawym uporem tkwicie
w tym dzieleniu Polaków. Chciałbym, żebyście go
zaprzestali, bo dzisiaj Polacy są przez nas, wbrew
swojej woli, zmuszeni do słuchania tej debaty.
Chcieliby od nas słuchać nawet ostrego sporu, ale
o tym, jak wyciągnąć Polskę z kryzysu, za który
– zgoda – nie ponosi winy ani rząd, ani opozycja,
z kryzysu koronawirusa. Takiego sporu chcieliby
Polacy. A nie sporu o wybory 10 maja w kopertach,
których nie chce nikt poza jednym obywatelem. Ale
dla niego nie warto organizować 30-milionowych
wyborów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Sławomira Rybickiego.
SENATOR
SŁAWOMIR RYBICKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wiem, że to zabrzmi patetycznie, ale nie mam
wątpliwości, że dziś na tej sali i w najbliższych
dniach na tej sali i w Sejmie rozstrzygniemy nie

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 5 maja 2020 r.

42
Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

tylko o jakości polskiego parlamentaryzmu, nie tylko o tym, jak się Polska dalej będzie rozwijać, lecz
także o tym, czy zachowamy z takim trudem budowaną przez 30 lat demokrację. Procedowana dziś
w Senacie ustawa o zastąpieniu zagwarantowanych
w konstytucji wolnych, demokratycznych wyborów
procedurą głosowania korespondencyjnego jest
próbą odebrania Polakom ich świętego prawa do
nieskrępowanych, uczciwych, dobrze zorganizowanych wyborów, wyborów tajnych, bezpośrednich,
powszechnych i równych. A prawo do wolnych i demokratycznych wyborów, jako jedno z praw fundamentalnych, to coś więcej niż prawo do udziału
w głosowaniu. Dlatego wybory muszą być tak zaplanowane i zorganizowane, a potem przeprowadzone, aby uczestnictwo w nich odpowiadało zasadom
ustrojowym zawartym w konstytucji i innych przepisach i ustawach, nie zaś by były farsą i pseudowyborami obliczonymi na legitymizację rządów, na
zachowanie władzy ponad wszystko.
Wysoka Izbo, procedura głosowania, którą próbujecie przeforsować w parlamencie, nawet gdyby
miało się ono odbyć w innym majowym terminie
niż 10 maja, nie będzie wyborami w rozumieniu
prawa. Będzie też sprzeczna ze standardami kultury politycznej z wielu powodów. Kilka z nich
przytoczę.
Po pierwsze, nie można nazwać wyborami
głosowania, które przeprowadzi pośrednio Poczta
Polska pod okiem, pod nadzorem władzy wykonawczej w istocie, wicepremiera, funkcjonariusza
partyjnego, pana Sasina, a nie powołanej do tego
konstytucyjnie Państwowej Komisji Wyborczej.
Czy można nazwać wyborami głosowanie, które
nie będzie powszechne, w którym nie będą mogli
wziąć udziału obywatele polscy mieszkający poza
granicami kraju? Ze swojego prawa wyborczego
nie będą mogły również skorzystać osoby, które
mieszkają w Polsce, ale są poza miejscem zameldowania, czy też osoby będące w kwarantannie.
Czy można nazwać wyborami głosowanie, którego szczegółowe procedury i którego organizacja
nie są znane na kilka dni przed jego terminem?
Przecież stabilność prawa wyborczego, jego przejrzystość, transparentność, jest warunkiem wiarygodności procesu wyborczego.
Czy można wyborami nazwać głosowanie, które nie zostało poprzedzone szeroką, dostępną, nieskrępowaną kampanią wyborczą, tylko kampanią
ograniczoną zarządzeniami porządkowymi faktycznego stanu nadzwyczajnego, z jakim mamy do czynienia? Nie będą wyborami procedury głosowania

obarczone ryzykiem narażenia na utratę zdrowia,
a nawet życia głosujących. Czy można nazwać wyborami głosowanie, którego przygotowanie odbywa się bez podstawy prawnej, z naruszeniem
powszechnie obowiązującego w Polsce prawa?
Łamane są zasady legalizmu, dokonuje się prób nielegalnego, bezprawnego dostępu do danych osobowych obywateli. Jak w takiej sytuacji można mówić
o zachowaniu zasady tajności wyborów?
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, głosowanie
korespondencyjne zostało wykreślone przez Prawo
i Sprawiedliwość z kodeksu wyborczego w 2017 r.
jako rozwiązanie, które – tak mówiliście – nie gwarantuje uczciwości, transparentności i rodzi obawy
o możliwe fałszerstwa. Warto przypomnieć w tym
miejscu słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości,
z 2011 r., w których stwierdzał, że demokratyczną
normą jest możliwość kontrolowania przez opozycję wyborów, a uczciwe wybory są fundamentem
uczciwego państwa. Jeszcze bardziej dosadne są
słowa Krystyny Pawłowicz, dziś sędzi Trybunału
Konstytucyjnego, która w 2013 r., jako posłanka
Prawa i Sprawiedliwości, mówiła, że wybory korespondencyjne grożą handlem pakietami wyborczymi i głosami.
Panie Prezesie, Szanowni Państwo z Prawa
i Sprawiedliwości, cóż takiego się stało, że Prawo
i Sprawiedliwość, cały obóz władzy zmienił zdanie? Czy to tylko hipokryzja? A może coś więcej?
A może instrumentalne traktowanie państwa
i prawa, tak aby realizować swoje doraźne interesy polityczne, partyjne. Niestety wasze myślenie
o państwie w znacznej mierze sprowadza się do
zaspokajania interesu partyjnego i personalnego.
Zawłaszczacie, obsadzacie, żeby nie powiedzieć
zdobywacie, kolejne instytucje państwa, które następnie przekształcacie w narzędzia realizujące
politykę partii. Przykłady znamy wszyscy: marginalizacja Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej
Izby Kontroli; upolitycznienie prokuratury; nadzorowanie służb specjalnych i Policji przez funkcjonariusza partyjnego; KRS, która do spółki z władzą
wykonawczą próbuje spacyfikować niezależność
sądownictwa polskiego; media publiczne, które są
narzędziem propagandy partyjnej w rękach Prawa
i Sprawiedliwości. Do domknięcia tego systemu
monopartyjnego potrzebujecie kolejnej kadencji
posłusznego Prawu i Sprawiedliwości prezydenta
Andrzeja Dudy.
Myślę, że ci z państwa, którzy pamiętają najnowszą historię Polski, mają oczywiste skojarzenia z PRL – słabym państwem na peryferiach
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politycznych Europy zarządzanym przez partyjnych funkcjonariuszy, z hasłami głoszącymi, że dobro partii jest dobrem państwa i dobrem…
(Głos z sali: Narodu.)
…narodu.
Proszę państwa, dzisiaj partia zastępuje państwo w Polsce i to jest niezwykle szkodliwe zjawisko. Ja się odwołam w tym momencie do naszej
wspólnej przeszłości, do idei „Solidarności”, do
tych czasów, kiedy wielu z nas miało odwagę, kiedy miliony Polaków nie godziły się na to, aby zastępować wybory fasadowym głosowaniem w czasach
PRL. Kiedy wzywaliśmy do bojkotu głosowań, które w istocie nie były wyborami. Kiedy marzyliśmy
o konstytucji, w której zagwarantowane będę szanowane zasady trójpodziału władzy i nie będzie zapisu, jaki wtedy był, o przewodniej roli jednej partii
w państwie.
Przez zawłaszczenie instytucji państwa ich rola
staje się fasadowa, tracą one swoją ustrojową pozycję gwarantującą obronę praw i wolności obywatelskich. W takim państwie, jakie budujecie,
podmiotem staje się władza, a nie obywatele, a to
już jest krok do państwa autorytarnego. Państwo
traktowane jako łup polityczny, zawłaszczane przez
partię polityczną, staje się słabe, pogrąża się w chaosie. Zresztą chaos stał się immanentną cechą waszych rządów. Niestety proponowana przez was
ustawa o głosowaniu korespondencyjnym tylko
ten chaos zwiększy, co widzimy na naszych oczach.
Chaos prawny, chaos organizacyjny, chaos ustrojowy i wreszcie chaos społeczny.
Wyborów korespondencyjnych zgodnie z konstytucją w najbliższych tygodniach nie da się zorganizować. Mówienie o tym, że może to być 17 czy
23 maja, to jest nieodpowiedzialne kuglowanie
terminami, próba przepchnięcia na siłę, wbrew
prawu, kandydatury Andrzeja Dudy na kolejną kadencję. Termin wyborów wyznaczyła na 10 maja
marszałek Sejmu i zgodnie z konstytucją, mówiąc
kolokwialnie, skonsumowała swoje uprawnienie.
Nie można tego uprawnienia rozciągać na wydawanie kolejnych zarządzeń, bo zarządzenie w tej
sprawie zostało już wydane. Dlatego jedynym rozsądnym i zgodnym z konstytucją działaniem jest
wprowadzenie przez rząd stanu klęski żywiołowej, co będzie w istocie tylko usankcjonowaniem
panującego stanu faktycznego, i przeprowadzenie
wyborów w terminie, który zagwarantuje uczciwe,
wolne, nieskrępowane, po prostu demokratyczne
wybory prezydenckie z podmiotową i godną rolą
obywatela wyborcy w tym procesie wyborczym.

Zróbmy to w interesie nas wszystkich, parlamentarzystów, i zróbmy to w interesie Polski. Ale zróbmy to również w interesie przyszłego prezydenta
Rzeczypospolitej, ktokolwiek by nim był. Niech jego
mandat, jego legitymacja do sprawowania urzędu
będzie silna i godna powagi i szacunku, na jaki ten
urząd zasługuje.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ja wierzę
w mądrość parlamentu, wierzę w odpowiedzialność senatorów i jestem przekonany, że odrzucimy tę szkodliwą i niekonstytucyjną ustawę, i damy
szansę polskiemu parlamentaryzmowi i polskiej
demokracji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę
Zdrojewską.
Proszę, Pani Senator.
SENATOR
BARBARA ZDROJEWSKA
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Panie i Panowie Senatorowie!
W polskiej tradycji wybory to święto, święto
demokracji, święto dla wszystkich obywateli, którzy wychodzą na ulicę, cieszą się z tego, że mogą
dokonać świadomie, w sposób wolny, z zachowaniem wszelkich swoich praw wyboru prezydenta.
Wybory prezydenta to są też szczególne wybory, wybieramy spośród kandydatów jedną osobę,
która przez następnych 5 lat ma być najważniejszą osobą w państwie, pierwszą osobą w państwie.
Czy my teraz widzimy na ulicach jakieś święto?
Czy kandydujący politycy tulą dzieci, które podbiegają do nich z kwiatkami? Czy jest taka sytuacja,
że na festynach ludzie radośnie zachęcają do wyboru swojego kandydata? Nie, nie ma tego typu sytuacji. Jest sytuacja żałoby, ponieważ w Polsce są
śmiertelne ofiary epidemii. Jest sytuacja smutku,
strachu tysięcy ludzi na kwarantannie. Te osoby
nie będą mogły uczestniczyć w wyborach, zresztą
nie tylko te osoby, będą wykluczone z takich wyborów, dlatego że obecna ustawa nie określiła tego,
w jaki sposób osoby na kwarantannie będą mogły
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głosować, jak listonosze mogą dostarczać pakiety
wyborcze do ich domów. Skoro mówimy, że miałoby to być święto demokracji, a czegoś takiego nie
ma, tylko są spory polityczne i przeprowadzane na
siłę, pospiesznie wybory pomimo tego, że są konstytucyjne możliwości zorganizowania wyborów
w trybie, który będzie odpowiadał obywatelom
i będzie dogodny dla kandydatów, pozwoli im zaprezentować swoje poglądy i swoje programy…
To nie będą prawdziwe wybory, to w ogóle nie
będą wybory, jeżeli miałoby się stać tak, jak opisuje to ustawa, którą przedstawiło nam Prawo
i Sprawiedliwość. Ale tych wyborów nie będzie
i chyba już nikt nie ma co do tego wątpliwości, nie
można ich przeprowadzić, dlatego że w tej ustawie
są takie zapisy i takie pułapki, które właściwie już
pozwalają tę ustawę wrzucić do kosza. W warstwie
prawnej mamy do czynienia z bublem prawnym
i to jest określenie, które… Mamy do czynienia nie
tylko z bublem prawnym, który jest niekonstytucyjny, nie zapewnia wyborom wszystkich konstytucyjnych warunków wyborczych, ale i z ustawą,
która jest na żenującym poziomie. Nie przypominam sobie z czasu, kiedy jestem w Senacie, aż
tak złej ustawy, ustawy, która miałaby tak wiele
negatywnych opinii i praktycznie żadnej pozytywnej opinii, bo takich opinii nie otrzymaliśmy.
Ta ustawa została zmiażdżona, po prostu zmiażdżona przez wybitnych prawników.
Ale oprócz warstwy prawnej mamy warstwę
moralną, która nakazuje, żeby te wybory były
uczciwe. To nie będą uczciwe wybory. Powiedzmy
to sobie wprost: to nie będą uczciwe wybory,
bo nie spełniają żadnego z warunków, które powinny być spełnione, żeby te wybory były uczciwe. Jednocześnie te wybory w warstwie moralnej
zagrażają naszym obywatelom. Dyskutowaliśmy
o tym przez kilka dobrych godzin. Ja zapytałam
pana ministra – był tutaj pan minister Kraska –
czy te wybory będą bezpieczne? I pan minister
po raz kolejny uniknął odpowiedzi. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy te wybory będą bezpieczne. Zaś z ust pana ministra Szumowskiego
usłyszeliśmy, że te wybory są bezpieczniejsze
od jakichś innych wyborów. Tyle że obywatele nie
chcą jakichś trochę bezpieczniejszych wyborów,
nie wiadomo, w jakim stopniu bezpieczniejszych
wyborów. Obywatele chcą po prostu bezpiecznych
wyborów, bez żadnych przymiotników, takich wyborów, w których będą mogli wziąć udział.
Zatem jedno to warstwa prawna. Drugie to
warstwa moralna, czyli ta dotycząca uczciwości

wyborów i dotycząca też zagrożenia dla obywateli. Ale jest też warstwa organizacyjna. To jest już
kompletna katastrofa. Wymyślenie tych wyborów
od początku do końca jest totalną katastrofą organizacyjną. To nie zostało przemyślane, to nie zostało
przygotowane. Nie posiłkowano się opiniami osób
o ogromnym doświadczeniu, osób, które organizowały wybory wiele razy. Zrobili to amatorzy, zrobili
to politycy, którzy się na czymś takim nie znają.
To nie jest przypadek, że Państwowa Komisja
Wyborcza działa w Polsce od przedwojnia. To nie
jest przypadek. Po prostu jest potrzebna stała instytucja, która się na tym zna, która zna zagrożenia
i która potrafi przewidzieć konsekwencje pewnych
zapisów w ustawach.
A jaką mamy teraz sytuację? W tej chwili,
Szanowni Państwo, mamy tylko połowę komisji wyborczych. Ostatnia wiadomość z dzisiaj,
sprzed 2 godzin jest taka, że 60 sędziów wycofało się z okręgowych komisji wyborczych w proteście, nie chcąc brać w tym udziału, udziału w tym
procederze, który nie ma nic wspólnego z wyborami. Nie zostały przekazane spisy wyborcze, nie ma
tego. Poczta powinna dostarczać pakiety na 7 dni
przed głosowaniem, tymczasem nie może tego robić, bo jeszcze nie ma ustawy. Te pakiety powinny
być dostarczane na 7 dni przed głosowaniem, czyli
od poniedziałku czy od któregoś dnia wszystko to
powinno pójść. Brak rozporządzeń. Dlaczego nie
ma tych rozporządzeń? Komu zależało na tym, żeby
nie przedstawić nam tych rozporządzeń? Czy chodzi o to, żebyśmy nie mogli pytać? Skoro nie przedstawia się rozporządzeń, które mogłyby nas tylko
uspokoić, pokazać, że są pewne mechanizmy, które
te wybory zabezpieczą, skoro się tych rozporządzeń
nie przedstawia, to znaczy, że mamy do czynienia
z sytuacją ukrywania czegoś przed obywatelami.
Kiedy państwo chcecie przedstawić te rozporządzenia ludziom, komisjom wyborczym, wszystkim
w całym kraju? W piątek? No ja naprawdę nie wiem
kiedy. Przecież wiemy, że już nie ma na to czasu.
Wybory nie mogą się też odbyć ani 17, ani
23 maja, ponieważ przesunięcie daty oznaczałoby
konieczność zmiany kalendarza wyborczego, a to
oznacza, że trzeba by było ten kalendarz zbudować
od początku. Nie ma już takiej możliwości. Nie ma
możliwości przeprowadzenia wyborów w maju.
Tak mówią wszyscy wybitni prawnicy.
I powiem tak. To, co mnie niepokoi, to zadawane pytanie: czy te wybory na pewno będą uczciwe?
My w ogóle nie powinniśmy sobie zadawać takich
pytań. Tymczasem, Szanowni Państwo, my nie
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wiemy, co się stanie z kilkoma milionami pakietów
wyborczych. Nie mamy pojęcia. To są te pakiety,
które nie trafią pod właściwy adres. W Warszawie
mamy zameldowanych 1 milion 600 tysięcy osób,
a na stałe mieszkają tutaj 2 miliony 100 tysięcy.
Gdzie pójdą ich pakiety? Jak to będzie wyglądało?
Prawdopodobnie w skali kraju – i to jest już policzone przez specjalistów – może to być kilka milionów różnicy. I jeżeli do wpisów wyborców można
się wpisać do 7 maja, to poczta skończy dostarczanie 9 maja. Co z tymi bezpańskimi pakietami?
Dobrze państwo wiedzą – bo rozmawialiśmy o tym
w komisjach – jak to może wyglądać.
Powiem też o innej bardzo niebezpiecznej sytuacji, to znaczy kwestii głosowania za pośrednictwem. To oznacza, że 1 osoba teoretycznie może
wrzucić – nie jest to zabronione – nawet kilkadziesiąt pakietów wyborczych. Może po prostu np.
pochodzić pod sąsiadach itd. W przypadku głosowania niepełnosprawnych wprowadzono rozwiązanie będące głosowaniem za pośrednictwem,
ale tam po prostu osoba, która się opiekowała osobą niepełnosprawną, mogła coś takiego uczynić.
A tutaj będą ustawione – nie wiadomo gdzie, nie
wiadomo jakie – urny, do których będą podchodziły różne osoby i wrzucały pakiety. Ja już nie będę…
OBWE skrytykowała tzw. głosowanie rodzinne.
No, mówiliśmy o tym. Przecież niektórzy ludzie
są gdzieś indziej zameldowani, a gdzie indziej zamieszkują; te pakiety będą wędrowały. Niektórzy
się zgłoszą do spisu wyborców np. w mieście X,
natomiast ich pakiet trafi do ich rodzinnego domu
albo do byłej żony itd. To było wielokrotnie mówione, ale nie możemy tego pomijać, Szanowni
Państwo, bo my musimy wiedzieć, że każdy obywatel będzie mógł wziąć udział w wyborach, że nie
zostanie pominięty. Ja już pomijam to, ile dni te
głosy będą liczone. W czasie posiedzenia komisji
mówiło się tutaj nawet o 14…
Zagranica. 26 kwietnia minął termin zgłoszeń do wyborów. Zarejestrowało się 10 tysięcy,
a w ostatnich wyborach uczestniczyło 300 tysięcy.
To już w tej chwili możemy powiedzieć, jak wielu ludzi, jak wiele osób z Polonii wykluczyliśmy
z wyborów.
I druga sprawa. Ja już kończę… Właściwie to
podsumowanie. Szanowni Państwo, jeszcze raz:
jest to prawny bubel, pod którym nie podpisał
się żaden prawnik. To jest anonimowy bubel, pod
którym nie podpisał się żaden prawnik, natomiast
wybitni konstytucjonaliści powiedzieli, co o tym
sądzą. Kolejna sprawa – jest to ustawa groźna dla

ludzi, niebezpieczna dla obywateli. Gwarantuje
nam katastrofę organizacyjną, kompromitację
i blamaż międzynarodowy – zwracam na to uwagę
– bo bylibyśmy naprawdę na oczach całego świata.
Podsumowując to wszystko i nie tylko to,
bo o wielu sprawach nie powiedziałam, pozwalam
sobie skonkludować to tak, że te wybory nie powinny się odbyć w ten sposób, na podstawie tej ustawy.
A to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, proponując nam coś takiego, jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Następnie głos zabierze pan senator Marek
Borowski, który zwrócił się do mnie z prośbą
o możliwość zabrania głosu z trybuny sejmowej,
argumentując to koniecznością…
(Głos z sali: Senackiej.)
…przepraszam, z trybuny senackiej, argumentując to koniecznością wykorzystania w swoim wystąpieniu dodatkowych rekwizytów. Nie sposób mi
było panu marszałkowi odmówić, więc wraz z innymi senatorami czekam, zaintrygowany, na to,
co nastąpi.
Udzielam głosu panu senatorowi Markowi Borowskiemu. Bardzo proszę.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Dziękuję panu marszałkowi za łaskawość.
Najpierw chcę tylko przypomnieć, że jak tu
mówimy o wyborach korespondencyjnych, które
senatorowie PiS bardzo tutaj popierają i jakby rozwijają zalety tych wyborów… Pan senator Rybicki
troszkę już mówił o tym, jak to było w przeszłości.
Nie ma pana senatora Pęka, ale może gdzieś nas
słucha. Ja chcę tylko przypomnieć, co pan senator Pęk mówił 22 grudnia 2017 r. Otóż mówił, że
wybory korespondencyjne mogą być dopuszczone
jako absolutny wyjątek, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, a wszystkie argumenty dotyczące
zagrożeń związanych z głosowaniem korespondencyjnym absolutnie podtrzymuje. Tak mówił
pan senator Pęk. Oczywiście można zmienić zdanie, można, tylko trzeba to uczciwie powiedzieć.
Trzeba dzisiaj powiedzieć: tak, tak mi się zdawało,
ale teraz sądzę inaczej.
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Ja już nie będę tu cytował słów obecnie członka Trybunału Konstytucyjnego, pani Pawłowicz,
czy obecnie ministra, pana Horały. Oni mówili
o kupowaniu głosów itd., itd., i to wszystko wtedy, kiedy wybory korespondencyjne odbywały się
za pokwitowaniem, powtórzę, za pokwitowaniem.
Tymczasem dzisiaj, kiedy pakiet wyborczy wrzuca
się do skrzynki, nie wiadomo, czy prawidłowo, albo
wtyka się go w szparę w płocie, bo i o tym usłyszeliśmy, że jak nie ma skrzynki, to tak będzie, to
okazuje się, że takie wybory oczywiście niczym nie
grożą i są bardzo dobre. No dobrze, ale to tak na
marginesie.
O czym chciałem powiedzieć? Tutaj powiedziano już wiele i jeszcze wiele się powie na temat tego,
dlaczego ta ustawa jest fatalna. Ja chcę zwrócić
uwagę tylko na jeden jej aspekt, ale moim zdaniem
zupełnie wystarczający. Zanim jednak spróbuję to
zaprezentować, podam kilka, że tak powiem, faktów okolicznych.
Po pierwsze, chcę powiedzieć, że zgodnie z tzw.
ustawą pocztową kartę uważa się za nieważną, jeżeli wyborca na oświadczeniu nie wpisał swojego
imienia i nazwiska lub numeru PESEL, lub wpisał
te dane nieczytelnie, zwracam na to uwagę, a także
koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona.
Jeżeli więc nie jest zaklejona, głos będzie nieważny. Co z tego wynika? No, z tego wynika oczywiście
to, że obywatele będą zaklejać te koperty i będą je
zaklejać solidnie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Językiem…)
No właśnie nie, językiem to za mało. Będą zaklejać solidnie, przypuszczam, że jakąś taśmą klejącą, dlatego że jest duże ryzyko, że to się po prostu
zwyczajnie rozklei. My wiemy, jak koperty wyglądają i co się z nimi dzieje, gdy je się tak zwyczajnie
zaklei. A rozklejona koperta niestety oznacza głos
nieważny. Również jeżeli chodzi o jakość tego podpisu, to różnie tutaj może być. Ja myślę tutaj o przedłużaniu procedury liczenia głosów. Pomijam to, że
ktoś może naprawdę nieczytelnie to wpisać, ale siłą
rzeczy w wielu przypadkach trzeba będzie poświęcić trochę czasu, żeby odczytać i uznać, że podpis
jest czytelny.
Drugi przepis to jest art. 71 § 1a kodeksu wyborczego, przepis obowiązujący. Nie został zniesiony, zakwestionowany ani zawieszony. Cytuję:
„Wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie wykonywane są wspólnie – podkreślam
słowo «wspólnie» – przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej 2/3 jej pełnego składu”.

Ten przepis wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość
2 lata temu w swojej obsesyjnej podejrzliwości,
bo oto komisja, która normalnie dzieliła się na zespoły i każdy z tych zespołów obliczał głosy, była
podejrzewana o fałszowanie wyborów, o to, że taki
zespół gdzieś na boku będzie dostawiał znaki „X”,
malował, drukował wyniki itd., itd. W związku
z tym wstawiono przepis stanowiący, że komisja
musi działać wspólnie, czyli wszyscy siedzą przy
stole, po kolei wyciąga się karty i mówi się, na kogo
został oddany głos. To są bardzo ważne, to są niezwykle ważne przepisy.
A jak teraz będzie wyglądało liczenie głosów?
Otóż najpierw trzeba będzie otworzyć tzw. kopertę zwrotną, wyciągnąć stamtąd oświadczenie, na
tym oświadczeniu sprawdzić czytelność podpisu,
a także sprawdzić PESEL, bo trzeba sprawdzić, czy
ten obywatel zalicza się do tego okręgu wyborczego.
Jak to będzie wyglądało? Rozumiem, że tam będzie
stał jakiś komputer, ktoś będzie przy tym komputerze, ktoś będzie dyktował numer, a ten członek
komisji będzie ten numer wstukiwał, po czym uzyska odpowiedź na pytanie, czy ten obywatel jest
uprawniony do głosowania w tym okręgu wyborczym. No i na koniec, kiedy się to już przejdzie…
Tzn. wrzuci się kopertę z kartą do głosowania
do urny, a następnie trzeba będzie to wszystko z tej
urny wysypać i znowu odkleić kopertę, wyjąć głos
faktyczny, wrzucić go… najpierw zapisać go jakoś
– prawda? – i złożyć go na odpowiednią kupkę. Tak
to będzie wyglądało.
I teraz, proszę państwa, zrobimy następujący eksperyment. Mam tutaj przed sobą stoper, za
chwilę włączę ten stoper i przeprowadzę tę całą
operację na państwa oczach. Tutaj mam specjalny
nożyk do przecinania kopert. Chciałbym zwrócić
uwagę, że bez tego nożyka otwieranie tych kopert
będzie trwało znacznie dłużej. To jest też informacja dla pana ministra Sasina, żeby zaopatrzył w takie nożyki wszystkie komisje, inaczej…
(Wesołość na sali)
Proszę państwa, nie można tej koperty otwierać w taki oto niedbały sposób, bo można podrzeć
kartę do głosowania.
A więc, proszę bardzo, to jest koperta zwrotna. I uwaga, startujemy. Zaczynam. Staram się to
robić możliwie szybko. Zwracam uwagę, że zostawiłem sobie tutaj miejsce na ten nożyk – a nie
każdy zostawi. Wyciągam ze środka kopertę, na
razie ją odkładam, bo sprawdzamy oświadczenie.
Sprawdzamy oświadczenie… Oto jest oświadczenie, proszę państwa: „Oświadczam, że osobiście
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i tajnie oddałem głos”. I tu jest podpis – no, załóżmy, że jest czytelny – np. Anna Kowalska. Teraz
PESEL. Zaczynam dyktować PESEL osobie, która
siedzi przy komputerze. Np. 5601042921231. Ona
to wbija, chwilę czeka. Tak, jest potwierdzenie.
Dobrze, odkładamy to na bok. A ponieważ jest potwierdzenie, zabieramy się za kopertę. Tę kopertę
na razie wrzucamy do urny taką, jaka ona jest. Ale
przecież potem trzeba będzie ją wyjąć. W związku
z tym wyjmujemy, bierzemy nożyk, proszę państwa… Przepraszam, ja odliczę trochę tego czasu,
bo zakładam, że komisja będzie sprawniejsza.
(Głos z sali: Młodsza…)
Wyciągam kartę, tak? Teraz już nie wiem,
od kogo ona jest, już tego nie wiem. No i oczywiście otwieramy. „Jan Kowalski” – głos na Jana
Kowalskiego. Proszę bardzo, zapisano głos na Jana
Kowalskiego. Odkładamy. Czas stop. Proszę państwa, 1 minuta 34 sekundy. Dobrze, załóżmy, że ja
byłem powolny, tam zaś szybko dojdą do wprawy
i będą to robili w 1 minutę.
W tej ustawie zostało również powiedziane,
że likwiduje się dotychczasowe komisje obwodowe, których to komisji obwodowych było 25 tysięcy. Przeciętnie na jedną komisję wypadało gdzieś
tam około stu… no, mniej więcej 1 tysiąc z czymś
wyborców. W związku z tym liczenie głosów trwało parę godzin – prawda? – niemniej jednak jakoś
zdążało się to zrobić. Ale teraz, w związku z epidemią, uznano – i ja to rozumiem – że nie może być
tyle komisji. No bo przecież ci ludzie by się tam stykali, to byłoby 250 tysięcy ludzi… W związku z tym
uznano, że wystarczy jedna komisja na gminę.
I oto, proszę państwa, taką gminą jest np. Kraków.
(Głos z sali: Kraków jest…)
Tak. W Krakowie uprawnionych do głosowania
jest ok. 600 tysięcy ludzi. Załóżmy… Bardzo wiele
osób nie pójdzie głosować, ale załóżmy, że zagłosuje 40% – co przy wyborach prezydenckich jest
niskim wskaźnikiem. 40% to jest 240 tysięcy kart.
Jeżeli sprawa każdej takiej karty zajmuje minutę,
to w efekcie mamy 240 tysięcy minut. 240 tysięcy
minut! To znaczy, proszę państwa, 4 tysiące godzin.
4 tysiące godzin, jeśli założyć pracę po 24 godziny
na dobę, to 166 dni.
(Wesołość na sali)
Ale to nie koniec.
Dobrze, teraz tak… Ja wiem, wiem, że jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to jest to ugrupowanie, które jest sprawne i potrafi dostosowywać
przepisy. A więc, mimo że samo zgłosiło przepis mówiący o tym, że komisja pracuje wspólnie,

tym razem odejdzie od tego przepisu i powie: dobrze, tworzymy zespoły. Maksymalnie może być
45 członków komisji, zespoły po trzy… To znaczy,
że jest 15 zespołów. Dobrze, będą pracować. 166 dni
na 15 to jest 11 dni. Ale 11 dni po 24 godziny na dobę.
Przecież tyle nie mogą pracować. Przecież muszą
robić przerwy, muszą iść do domu…
(Rozmowy na sali)
A kto będzie urny pilnował?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Jeszcze
minuta.)
Tak.
Proszę państwa, i to dotyczy Krakowa, Łodzi,
w dużym stopniu Warszawy, mimo że w Warszawie
podzielono na dzielnice… Ale tu mamy dzielnice po
dwieście kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Ja zwracam się do nielicznych w tej chwili
przedstawicieli… Czy wy rozumiecie, jaki wy potworek wyprodukowaliście, łącznie z poprzednimi
przepisami? A jeżeli nie zauważyliście tego… No,
trudno, ale, na litość boską, dlaczego to firmujecie
w tej chwili? Dlaczego zgadzacie się na to, żeby szalony kapelusznik z Nowogrodzkiej robił, co chciał?
(Głos z sali: I trzeba stan nadzwyczajny wprowadzić, tak?)
Oczywiście, stan klęski żywiołowej, tak, bo faktycznie taki stan mamy, tylko nienazwany, ale ja
już nie chcę rozwijać teraz sprawy stanu. Ja mówię
o tym, że ta ustawa po prostu…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas…)
…się nie nadaje, ona nie pozwoli na zorganizowanie wyborów ani dziesiątego, ani siedemnastego, ani dwudziestego trzeciego, ani żadnego, po
prostu żadnego dnia, ponieważ tak została skonstruowana, że nie zakończy się liczenia głosów
przed drugą turą wyborczą. Dziękuję. (Oklaski)
(Głos z sali: W przyszłym roku.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Nasze zaintrygowanie w oczekiwaniu na pana
wystąpienie… Ta ciekawość została zaspokojona.
Obecnie zabierze głos pan senator Krzysztof
Kwiatkowski. Jak rozumiem, z miejsca. Tak, Panie
Senatorze? Albowiem to był wyjątek dla pana marszałka Borowskiego, który poprosił specjalnie,
z uwagi na…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Na prezentację.)
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… prezentację, której dokonał… Bardzo bym
prosił wszystkich innych…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie Marszałku, Szanowni Państwo…)
(Rozmowy na sali)
Państwa senatorów proszę o spokój.
Oddaję głos senatorowi Kwiatkowskiemu.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Rozumiejąc, że ta ironia ze strony pana marszałka miała nas skłonić do przemyśleń, ja nawet
w dobrych intencjach nie wpiszę się w ten nastrój,
bo chciałbym państwa przekonać do innego sposobu spojrzenia na to, czym się dzisiaj zajmujemy.
Wybory… Za nami jest wielogodzinna dyskusja
na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i 2 pozostałych komisji, w której w zasadzie nie zabierałem głosu merytorycznie, rozumiejąc, że obowiązki
osoby prowadzącej wymagają także pewnej wstrzemięźliwości w zakresie prezentowania własnych
poglądów i opinii. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że przyjęcie ustawy, którą się zajmujemy, ma
doprowadzić do wyborów w najbliższą niedzielę.
Wybory za każdym razem odbywają się poprzez
użycie karty wyborczej. Kto dzisiaj w Polsce dysponuje kartami wyborczymi? Jakieś prywatne drukarnie gdzieś w kraju, prokuratorzy w związku ze
zgłoszonym zawiadomieniem o tym, że doszło
do wycieku kart wyborczych, oficerowie Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy prowadzą
sprawę w związku z tym zawiadomieniem, pracownicy pakujący karty do głosowania z firmy, w której
doszło do zakażenia koronawirusem, którzy dzisiaj w tejże firmie pakują te karty dla wyborców.
Karty te posiada także bliżej niezidentyfikowana grupa osób, z których jedna czy większa liczba
osób przekazała taką kartę np. jednemu z kandydatów na prezydenta. Dzisiaj w takich miejscach
są karty wyborcze. A gdzie ich nie ma? Nie ma ich
w Państwowej Komisji Wyborczej, która zgodnie
z przepisami w Polsce obowiązującymi odpowiada za organizację wyborów. Szanowni Państwo,
co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza to,
że karty te mają szansę trafić do wyborców – jeżeli
ta ustawa zostałaby przyjęta – np. 9 maja po to, żeby
10 maja zagłosować, wrzucając te karty wyborcze.
Rząd w swoich rekomendacjach mówi tak: jak
oddajesz książkę do biblioteki, to potem przez 2 tygodnie nikt jej nie może wypożyczyć ze względu na

zagrożenie epidemiologiczne. Za to jak dostajesz
kartę wyborczą, to na drugi dzień masz ją wrzucić do urny wyborczej. To oczywiście nie jest perspektywa, co do której ktokolwiek z nas mógłby
powiedzieć, że ci, którzy rekomendują takie decyzje, kierują się względami bezpieczeństwa Polek
i Polaków. Nie chcę mówić o innych przykładach,
bo one już były omawiane i oczywiście będą omawiane: o problemie niewłaściwych adresów – zaraz
powiem o liczbach z tym związanych; o problemie
faktycznej możliwości odsyłania tych pakietów wyborczych – dzisiaj nie wiemy, gdzie będą skrzynki
wyborcze, w jakiej liczbie, w jaki sposób mają być
zabezpieczone.
Pan marszałek Borowski mówił o trudnościach związanych z liczeniem kart do głosowania. Specjaliści to przeliczyli i gdyby liczyć karty do
głosowania w tempie zbliżonym, a były jedne wybory korespondencyjne, w Bawarii… Wychodziło,
że w większych gminnych komisjach wyborczych,
takich jak np. w Łodzi czy w Krakowie, liczenie
głosów będzie trwać średnio około kilkudziesięciu dni. A pamiętamy wszyscy o tym, że ewentualnie, nie można tej ewentualności wykluczyć, ma
się odbyć druga tura dwa tygodnie później. Czyli
wyniki mają być podane w czasie umożliwiającym
wydrukowanie karty do głosowania na drugą turę.
Nikt już chyba nawet nie mówi, bo zaczęliśmy to
już przyjmować troszkę do wiadomości, o pomyśle, żeby 30 milionów wrażliwych danych Polek
i Polaków w postaci danych PESEL krążyło w taki
niezabezpieczony sposób.
Ale z jednego obowiązku nie jesteśmy zwolnieni
– Senat od początku jest tą instytucją, która wypowiada się w imieniu tych, których w kraju nie ma,
tych spośród Polek i Polaków, którzy stale lub okresowo przebywają poza granicami naszego kraju. To
jest ponad 300 tysięcy naszych obywateli, którzy
czują związek z ojczyzną i którzy głosowali nie kiedyś tam, a w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych. Z uwagi na procedury, które ich dzisiaj
obowiązują, na to, że w wielu krajach obowiązuje zakaz przemieszczania się nawet do konsulatu czy ambasady… W wyborach w zeszłym roku
głosowało ponad 300 tysięcy Polaków, a do tegorocznych wyborów zarejestrowało się, takie dane
w ubiegłym tygodniu przekazywał nam minister
spraw zagranicznych, 20 tysięcy. Czyli wykluczyliśmy kilkaset tysięcy osób, które odczuwają związek
z naszą ojczyzną.
Ale czy to są jedyni wykluczeni? Procedura, którą się nam proponuje w tym projekcie, faktycznie
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uniemożliwia zagłosowanie wszystkim tym, których meldunek nie jest tożsamy z faktycznym
miejscem przebywania. O jakich liczbach my mówimy? Czy ta grupa obywateli, która zgodnie z tą
przyjętą procedurą nie mogłaby zagłosować, to jest
poważny problem? Z danych Państwowej Komisji
Wyborczej wynika, że mówimy o kolejnych kilkuset
tysiącach Polaków, którzy w ten sposób będą wykluczeni z głosowania, ponieważ pakiet wyborczy
nie ma szans do nich dotrzeć.
Pozwólcie państwo, że powiem o jeszcze jednej
sprawie. PKW podaje w liczbach, że w ostatnich
wyborach, we wrześniu ubiegłego roku, według
stanu na 30 września ubiegłego roku, do spisu wyborców dopisało się około 250 tysięcy obywateli;
na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydano ponad 200 tysięcy kart do głosowania;
ponad 300 tysięcy Polaków głosowało za granicą,
a ok. 340 tysięcy obywateli zostało wpisanych do
rejestru wyborców na swój wniosek. To jest ponad
1 milion naszych obywateli, którym w myśl przepisów, jakie chcemy przyjąć, nie dajemy szansy
zagłosować.
Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej sprawie.
Przez wiele lat pracowałem w Najwyższej Izbie
Kontroli, która w sposób szczególny ma odpowiadać za to, żeby wydatki publiczne miały podstawę prawną. Wiemy wszyscy, że te karty wyborcze
zostały już wydrukowane, bez podstawy prawnej.
Wiemy oczywiście, że w intencji tych, którzy przygotowali te przepisy, zabezpieczyli się, ponieważ
zmienili ustawę o koronawirusie, art. 15 mówi, że
nie popełnia przestępstwa określonego w przepisach kodeksu karnego, deliktu dyscyplinarnego,
czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych ten, kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego nabywa towary lub usługi niezbędne do
zwalczania tej choroby, robi to w interesie społecznym, a nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane bez istotnego zagrożenia.
Chciałbym powiedzieć tym, którzy przygotowali ten artykuł: ten artykuł nie zabezpiecza tych,
którzy ponoszą te wydatki. Czy w Polsce nie ma
drukarni, które to mogą zrobić na normalnych zasadach? To nie jest sytuacja z brakiem respiratorów i maseczek.
Powiem więcej: ci, którzy dzisiaj się nie chcą
przyznać do tego, kto te karty wydrukował i na jakich zasadach, wiedzą, że z tego tytułu przyjdzie
im składać wyjaśnienia, dlaczego naruszono przepisy prawa, które obowiązują wszystkich funkcjonariuszy publicznych w kraju. Dlaczego zakładam,

że o tym wiedzą? Bo jeżeli czytamy opinie, które
wpłynęły do Senatu, to wiemy, że nikt, dosłownie
nikt nie chce się przyznać do tego, że zlecił drukowanie tych kart, że wie, w jakiej liczbie i gdzie
je drukowano. Pan premier Jacek Sasin w piśmie
skierowanym do Senatu napisał: „Ministerstwo
Aktywów Państwowych nie jest właściwe do odpowiedzi na pytanie o drukowanie kart do głosowania”. Poczta Polska, pisząc do nas, odpowiada:
„Odnosząc się do rozpatrywanej przez Senat
RP ustawy – i rozwiązań, które są tam przyjęte – Poczta Polska nie jest kreatorem rozwiązań
wprowadzonych do porządku prawnego wolą ustawodawcy”. Ci, którzy by mogli powiedzieć nam
przynajmniej, czy ta operacja jest bezpieczna,
co napisali? Główny inspektor sanitarny, minister Jarosław Pinkas, napisał: „W projekcie przedmiotowej ustawy zawarto przepisy wskazujące,
że szczegółowe rozwiązania dotyczące realizacji
procesu wyborów zostaną uregulowane w aktach
wykonawczych do ustawy” – czytaj: ja nie chcę się
w tej sprawie wypowiadać, a na pewno ponosić
odpowiedzialności. Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii mówi: „Aby oszacować i przedstawić stanowisko eksperckie w przedmiotowej
sprawie, zakres informacji dotyczących przebiegu planowanego procesu opisanego w ustawie
jest niewystarczający. Konieczne są dodatkowe
informacje”. Ci zaś, którzy mają odwagę podpisać
się imieniem i nazwiskiem – np. Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych – mówiąc o zagrożeniach związanych z takim przebiegiem wyborów, napisali,
że jedyną formą zabezpieczenia jest ubranie komisji wyborczych w kompletne stroje, jak lekarzy
na oddziałach chorób zakaźnych. Poza tym: „Według aktualnie dostępnych danych koronawirusy
mogą przetrwać na zanieczyszczonych powierzchniach papierowych nawet przez kilka dni”. I dalej:
„Ze względów technicznych dezynfekcja pakietów
wyborczych i ich zawartości może być utrudniona
lub wręcz niemożliwa”.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas.)
W imię tej odpowiedzialności, która ciąży na
każdym z nas – nie odpowiedzialności ciążącej na
klubach i kołach, ale na każdym z nas jako parlamentarzyście i jako senatorze – rekomenduję, proszę, zabiegam i przekonuję państwa: nie
przyjmujmy tego projektu ustawy w imię odpowiedzialności za zdrowie i życie Polaków, w imię
odpowiedzialności za standardy demokratycznego
państwa prawa. (Oklaski)
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WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Leszka Czarnobaja.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zawsze w tym
miejscu mówiliśmy „Szanowni Goście”, a tu pusto.
Rozpocznę od cytatu, gdyż pan senator Pęk zacytował słowa pana Giertycha à propos Platformy
Obywatelskiej. Ja znalazłem najnowszą wypowiedź pana mecenasa Giertycha, z lutego tego
roku, na temat Prawa i Sprawiedliwości: „Prawo
i Sprawiedliwość nie radzi sobie z komunikacją
społeczną z powodu wzrostu cen, buty – tu pominę
słowo, dodam: złego zachowania – członków partii
rządzącej oraz grabieżą” – komentował mecenas.
Według Giertycha PiS chce zrobić z Polski krzyżówkę Białorusi z Turkiestanem. „Obecnie toczy
się walka o «fundament państwa» i o to, czy będziemy «niewolnikami PiS»” . To dla równowagi
dla pana senatora Pęka.
I druga uwaga. Na posiedzeniu komisji rozpoznawaliśmy również kwestię dotyczącą zagrożeń
zdrowotnych i opinie, które zostały nam przedstawione. Ostatnio ukazały się dane z europejskiego
instytutu epidemiologii. I można po prostu powiedzieć, że w Polsce nie ma problemu, że jesteśmy w czołówce Europy. No, raczej nie, jesteśmy
w ostatniej czwórce, w ogonie krajów, gdzie ograniczenie epidemii jest najmniej skuteczne, jeśli chodzi o kraje europejskie.
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, wracając
do tzw. ustawy pocztowej… Wybór w sprawie tej
ustawy zadecyduje o tym, czy zasady demokracji
i wartości zapisane w konstytucji będą przestrzegane. Ci, co wczoraj byli na posiedzeniu komisji, słyszeli, jak pięknie pan prof. Piotrowski mówił o tym,
czym jest konstytucja, komu ma służyć i do jakich
ludzi jest adresowana – do wszystkich Polaków,
którzy są otwarci, którzy ją rozumieją. I ona nie
jest czymś, co krępuje. Wręcz odwrotnie, ona stwarza ramy funkcjonowania państwa.
Szanowni Państwo, społeczeństwo, które nie
ma autorytetów, jest jak jeździec bez głowy, a naród, który nie szanuje autorytetów – ale nie chodzi o autorytety ustalone przez władzę – ginie.

Po co to mówię? Dostaliśmy, Szanowni Państwo,
dziesiątki różnych opinii, opinii różnych autorytetów, różnych środowisk. Część z nich była już
tutaj przytaczana. Chciałbym, żebyście państwo
– a szczególnie senatorowie Prawa i Sprawiedliwości – zapoznali się z nimi i mieli szacunek
do tych opinii.
A co słyszymy w przestrzeni publicznej? Nawet
dzisiaj pan senator Szwed powiedział, że Senat dokonuje obstrukcji czy zachowuje się obstrukcyjnie
w zakresie prac związanych z tą ustawą. Z kolei inny działacz Prawa i Sprawiedliwości mówił
w telewizji, że to, co robi Senat, to nie jest niegodziwość, tylko coś gorszego. A więc, Szanowni
Państwo, jeżeli my rzetelnie rozpatrujemy przedłożoną ustawę, prosimy o opinie, dyskutujemy,
2 dni pracujemy na posiedzeniu komisji, prowadzimy otwartą dyskusję, to robimy obstrukcję, popełniamy coś gorszego niż niegodziwość. A wczoraj
– czy też już dzisiaj, nie pamiętam – szef sztabu
wyborczego pana Dudy, były wicemarszałek Adam
Bielan, mówił, że to, co robi marszałek Grodzki,
to złośliwość. No, proszę zauważyć, że teraz to już
nie Senat jest winny. Jak się nie ma argumentów,
to trzeba ad personam atakować.
A jak by wyglądała – ja już o tym mówiłem na
posiedzeniu komisji – procedura związana z przyjęciem tej ustawy, gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało większość w Senacie? No, 4 godziny
w Sejmie, procedowanie z pominięciem pierwszego czy tam drugiego czytania…
(Głos z sali: W komisji, w komisji.)
…wieczorem głosowanie w Senacie, a w południe następnego dnia pan prezydent podpisałby
tę ustawę.
My szanujemy także sam proces, a nie tylko
efekt prac. Chcemy, aby ustawy były przeglądane, analizowane, procedowane właśnie tak, jak ta
ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy. No, czasami
zgadzamy się oczywiście na skracanie czasu pracy – tak było w przypadku tzw. tarczy 1.0, tarczy
2.0 czy nawet tarczy 3.0 – rozumiejąc, że jest to
potrzebne, bo chodzi o wspomaganie gospodarki,
wspomaganie rynku pracy.
Szanowni Państwo, z tych kilkudziesięciu opinii, które trafiły do nas z różnych środowisk, ok.
2–3% to opinie, które nie były, można powiedzieć,
opiniami negatywnymi. Inaczej: nie odnosząc się
kompletnie do meritum, mówiły one, że nie jest tak
źle, że ta ustawa ma jednak jakąś wartość.
Pan senator Kwiatkowski mówił już tutaj o panu
Pinkasie. Ja przypomnę, że główny inspektor
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sanitarny, pan dr Jarosław Pinkas, to jest ten człowiek, który mówił, że Chiny są daleko i że…
(Głos z sali: …opozycja ma sobie lód włożyć.)
…opozycja ma sobie lód w majtki włożyć.
A jak robiliśmy 200 czy 2 tysiące badań na milion mieszkańców, to mówił, że jesteśmy świetnie
przygotowani.
Autorem drugiej opinii, która mówi: Polacy, nic
się nie stało, jest pan Jan Nowak, prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. To jest znany działacz Prawa i Sprawiedliwości, który został szefem
tej ważnej instytucji. Wiemy, co się dzieje z kartami, z drukiem, z kolportażem, a przede wszystkim
z udostępnianiem PESEL-i wszystkich obywateli,
którzy mogą brać udział w wyborach, a on pisze:
Polacy, nic się nie stało, wszystko jest okej. A pamiętacie, co tenże wspaniały działacz PiS zrobił, jak
trzeba było wydać decyzję dotyczącą list poparcia
do KRS? No, zamknął wszystko na klucz i powiedział: nie wolno. A 30 milionów PESEL-i i danych
osobowych obywateli polskich zostało lekką ręką
udostępnione poczcie.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Te opinie można podzielić na 3 grupy. Jedna grupa to
są opinie osób, które wypowiadają się na temat
funkcjonowania przyszłych wyborów. To są m.in.
pocztowcy, tak jak tutaj już mówiono. Pocztowcy
mówią o tych wszystkich problemach, o zepsutych
skrzynkach, o niemożliwości dostarczenia, niejasności systemu… I my nie mówimy, że system głosowania korespondencyjnego jest systemem złym,
tylko wy w ogóle nie jesteście na to przygotowani,
kompletnie.
Drugi element to jest to, o czym mówił pan senator Borowski. 4 dni temu pan dr Flis w Krakowie
wyliczył – biorąc trochę sprawniejszą osobę, która
to otwiera, liczy i dodaje – że dla Krakowa to jest
59 dni pracy 24 godziny na dobę. Czyli państwo
nawet nie wiecie, jakiego knota fundujecie Polsce,
jeśli chodzi o wybory. 59 dni pracy non stop w liczeniu głosów.
Drugą dziedziną, proszę państwa, jest opinia zdrowotna. Polskie towarzystwo epidemiologiczne, epidemiolodzy. Szanowni Państwo, prof.
Grzeszczak, którego bardzo lubię słuchać, powiedział, że dzisiaj w Polsce mamy pandemię, ale nie
tylko tę pandemię zdrowotną, ale również pandemię psychologiczną, i fundowanie w takim stanie
Polakom wyborów jest zbrodnią. Ja cytuję wypowiedź znanego epidemiologa, który mówił: bardzo mocno zastanówcie się, czy dzisiaj Polakom
jest to potrzebne. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość

zawsze tak podnosiło, że wsłuchuje w głos suwerena… Przecież państwo znacie ostatnie badania.
78% Polaków w badaniach mówi, że nie chce teraz
wyborów, są inne problemy, i jeśli do tego dołożymy te wszystkie problemy funkcjonalne, zdrowotne, to wybory się nie powinny odbyć.
Jest jeszcze powoływanie się na to, że WHO
mówi o tym, że wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze niż tradycyjne. Przecież my nie zadajemy sobie pytania, co jest bezpieczniejsze, my
mówimy, co jest bezpieczne. A wiecie państwo
z Prawa i Sprawiedliwości, co jest bezpieczne dla
Polaków? To, że wybory nie mogą odbywać się
w czasie pandemii, w czasie stanów nadzwyczajnych, które autentycznie mamy. Wybory powinny być świętem. Tak jak powiedziała pani senator
Zdrojewska, to jest święto całej rodziny, święto
w gminie, w Polsce, gdzie ludzie czują tożsamość,
dokonując bardzo ważnego wyboru.
I ostatni aspekt, Panie Marszałku, Szanowni
Państwo, to jest aspekt prawny. Mnóstwo opinii
autorytetów. Ja wiem z własnego doświadczenia,
że dla panów z Prawa i Sprawiedliwości, jak ktoś
jest uznany za autorytet i ma przed nazwiskiem
„profesor”, to już jest człowiek lekko podejrzany.
I chcę państwu podać kilka cytatów z takiej opinii.
Pan prof. Patyra, konstytucjonalista, mówi, że to,
co jest związane z tym projektem ustawy, to jest
rażące naruszenie procesu tworzenia prawa, to jest
obejście trybu, to jest obszar kompletnego braku
zaufania do władzy, która tworzy przepisy dla jednych przeciw drugim, nie dla wspólnego dobra,
tylko aby wykorzystać zapisy, jedni przeciw drugim. I co jeszcze mówi pan profesor? Że odbiera się
funkcje samorządom. Jednocześnie powtarza rzecz
dotyczącą tego święta demokracji, ale też wspólnego pójścia rodziny do głosowania. Czyli państwo
psujecie pewną wspólnotę dotyczącą wyborów.
Już nie będę cytował tych pozostałych wypowiedzi, jeszcze tylko powiem, Szanowni Państwo,
że pan prof. Matczak w długiej opinii przekazuje
takie wnioski: ustawa narusza zasadę powszechności wyborów, zasadę równości w odniesieniu
do czynnego prawa wyborczego, narusza zasadę
równości w odniesieniu do biernego prawa wyborczego. Czy wy potraficie odpowiedzieć, czy to jest
równy czas, jeśli chodzi o wybory? Przecież to jest
ewidentna preferencja jednego kandydata, który…
co robi? No, jedzie zobaczyć, jak kwitną wiśnie,
ogląda… I co robi telewizja publiczna? Pokazuje,
jak pan prezydent pochyla się nad kwitnącą wiśnią.
Budzi się do życia sad w Polsce. I mnóstwo tego
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rodzaju rzeczy. I zostało zrobione takie zestawienie
za marzec, Szanowni Państwo: w telewizji TVP Info
sztab pana prezydenta Dudy miał 3 minuty różnego
rodzaju wystąpień, a np. sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – 19, ale sam prezydent miał 20 godzin.
Co jest jeszcze ważniejsze, wszystkie komentarze
na temat Małgorzaty Kidawy-Błońskiej były negatywne, a jak pan prezydent pojechał zobaczyć
pożar…
(Głos z sali: …nad Biebrzą.)
Proszę?
(Głos z sali: Nad Biebrzą.)
…Nad Biebrzą, no to wszystko w pozytywnych
aspektach pokazano.
(Głos z sali: Ugasił.)
Ugasił, tak.
Czy to jest równość? Przecież wśród tych
10 kandydatów są być może fantastyczni ludzie,
którzy byliby fantastycznymi prezydentami.
Ale jak mamy ich poznać? To jest równość szans?
Panie Marszałku, już kończę. Niech pan marszałek pozwoli mi na podsumowanie. Wczoraj toczyliśmy tutaj taką krótką dyskusję i pan senator
Pęk mówił, żeby nie używać słów „knot” czy „przewał”. No, ja się zgodziłem, że raczej nie powinniśmy ich używać, ale chcę powiedzieć tak: z punktu
widzenia 3 istotnych aspektów ta ustawa jest bublem prawnym, bublem funkcjonalnym, o czym
mówił pan senator Borowski, i bublem zdrowotnym. Aż 80% obywateli Rzeczypospolitej mówi: nie
róbcie wyborów, bo dzisiaj Polska i my jako Polacy
mamy zupełnie inne problemy. Przełóżcie to na
inny termin. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Ja tylko zabiorę swoje
rekwizyty, bo to są druki ścisłego zarachowania.)
Bardzo proszę, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie, co prawda jest
powiedziane, by ten, kto jest bez grzechu, rzucił
kamieniem, a ja nie jestem bez grzechu, ale tym kamieniem rzucę i powiem, że niestety każdy z państwa przekraczał czas przeznaczony na wypowiedź.
Ponieważ do tej pory przemawiali reprezentanci
obozu mającego większość w tej Izbie, muszę zapewnić senatorów Prawa i Sprawiedliwości, że im
też będę pozwalał na podobne przekraczanie czasu. No, muszę być sprawiedliwy. Niemniej jednak

apeluję do wszystkich senatorów reprezentujących
w tej Izbie nasze społeczeństwo, aby trzymali się
tych 10 minut, które…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja nie…)
Panie Senatorze, nie mam wątpliwości…
(Senator Leszek Czarnobaj: …o 30 sekund
przekroczyłem.)
Są na ten temat odmienne opinie, Panie Senatorze, ale nie chciałbym z panem toczyć polemiki,
bowiem dżentelmeni nie dyskutują o faktach, a to,
czy coś trwało 30 sekund, czy 3 minuty, to jednak
bezsporny fakt.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Bogdana Michała Borusewicza.
SENATOR
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ta ustawa nie tylko narusza podstawowe zasady, pryncypia, które muszą być przestrzegane,
jeśli głosowanie ma być przeprowadzone w sposób demokratyczny, ale i tworzy precedens, który
sprawia, że jeżeli ona zostanie uchwalona i zrealizowana, to będziemy już w innej Polsce. Ta ustawa,
przepychana przez Prawo i Sprawiedliwość takim
nakładem pracy i w sposób tak bezwzględny, nie
zapewnia wyborów 5-przymiotnikowych, które są
podstawą demokratycznego państwa prawa, o jakie walczyliśmy.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Gogacz, niech pan posłucha,
co mam do powiedzenia. Dobrze?
Ustawa narusza powszechność, ponieważ wyklucza część wyborców, część obywateli Polski
uprawnionych do głosowania. Wyklucza tych, którzy w liczbie mniej więcej 1 miliona osób głosowali
w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, np. ze
względu na to, że się przemieszczali. Wyklucza także tych, którzy dopisywali się do spisu wyborców,
a to też jest ok. 1 miliona osób. Wyklucza Polaków
za granicą. Rok temu głosowało za granicą ok.
300 tysięcy ludzi. Oni nie będą głosowali, bo oni nie
będą mieli możliwości ani się dopisać, ani skorzystać… Ponieważ miejscowe prawo w sytuacji pandemii zabrania swobodnego przemieszczania się.
Ta ustawa eliminuje wyborców słabowidzących
i z uszkodzeniami wzroku – takich jest 0,5 miliona – ze względu na to, że nie przewiduje nakładek
Braille’a. Czyli eliminuje ok. 1,5 miliona ludzi. Oni
nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu.
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Do tego trzeba doliczyć osoby, które przez swoją nieuwagę albo ponieważ nie przewidywały tego
typu systemu głosowania, nie mają skrzynek pocztowych. Bo zasada, że kładzie się przesyłkę pod
drzwi albo pod wycieraczkę albo wtyka się między sztachety ogrodzenia, to przecież nie jest zasada, którą można uznać za właściwą, jeżeli chodzi
o pakiety wyborcze. Pakiety wyborcze nie będą, tak
jak dotychczas, drukami poleconymi, w przypadku
których pokwitowałoby się otrzymanie i pokwitowałoby się także wysłanie. Czyli będzie dowolność
w tej sytuacji.
Ustawa narusza także zasadę równości, bo
umożliwia głosowanie rodzinne. Tzn. członek rodziny może wrzucić głosy także innych osób ze
swojej rodziny. Ale można sobie także wyobrazić,
że komitet lokatorski zrobi to z głosami sąsiadów.
Te 2 kwestie sprawiają, że ta ustawa nie zapewnia
demokratycznych wyborów.
Ale także tajność. Gdzie jest tajność, zapewnienie tajności, kiedy pakiet wyborczy jest traktowany
jak ulotka, którą się wkłada, wrzuca… itd. Gdzie jest
zapewnienie tajności?
Państwowa Komisja Wyborcza została odsunięta od całego procesu wyborczego. W związku
z tym kto nadzoruje druk? Kto będzie nadzorował
druk kart wyborczych i pakietów wyborczych? Kto
będzie przeliczał? Kto będzie zabezpieczał? A kto
będzie nadzorował urny, do których wyborcy wrzucą głosy, między zakończeniem głosowania a przewozem urn do komisji wyborczych? Kto to będzie
nadzorował? Kto będzie brał odpowiedzialność?
Wybory według tej ustawy przygotowuje minister i wicepremier z PiS przy pomocy Poczty
Polskiej, która została obsadzona także przez nominatów PiS. A oceniać będzie te wybory Izba Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, stworzona
już przez KRS, Krajową Radę Sądownictwa, która została mianowana przez PiS. Mianowana politycznie. I jeszcze do tego kandyduje kandydat PiS,
obecny prezydent Andrzej Duda.
To jest sytuacja kuriozalna, która powoduje,
zupełnie słusznie, że znaczna część Polaków ma
podejrzenia o uczciwość tych wyborów. Wydawało
mi się, że także PiS-owi, a szczególnie obecnemu
prezydentowi, który kandyduje, powinno zależeć
na tym, aby proces wyborczy był przezroczysty
i zapewniający mocny autorytet wybranego prezydenta. Ale tak się nie dzieje. Władzy trzeba bronić wszelkimi metodami. Takie w tej chwili jest
przekonanie rządzących. Rządzący przekroczyli
wszelkie granice, o których mówiliśmy wcześniej,

kiedy likwidowali trójpodział władzy i zawłaszczali Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę
Sądownictwa. Mówiliśmy o tym, że datą graniczną będzie zmanipulowanie wyborów. W tej chwili
jesteśmy przed tą datą graniczną. Dlatego proszę
się nie dziwić naszym ostrym słowom, naszej niezgodzie na stworzenie takiej sytuacji, w której nie
będziemy mieli zaufania do podstawowego procesu
demokratycznego, jakim są wybory. Te wybory należy nazywać głosowaniem, a nie wyborami.
Wybory to też równość szans. Urzędujący prezydent codziennie, od 2 tygodni, pod różnymi pretekstami jest w telewizji, w mediach publicznych.
Występuje a to w sprawie suszy, a to pożaru, a to
gazociągu. Widać, jak używa swojej pozycji, pozycji
urzędującego prezydenta, do propagandy wyborczej. Szkoda, że to robi, dlatego że to także będzie
podważało ocenę tych wyborów, które są przed
nami. Oczywiście, wybory na prezydenta muszą się
odbyć. Ale czy to mają być wybory przeprowadzone
w taki sposób? Przecież wybory korespondencyjne
to także możliwość wyborów internetowych. Takie
wybory są w wielu krajach europejskich. Tego typu
sposób wyborczy zapewnia jakieś podstawowe zasady, określone przez te 5 przymiotników, które
muszą być zrealizowane.
To są sprawy zasadnicze. Ja nie chcę mówić
o tym, w jaki sposób uchwalano tę ustawę w Sejmie.
Faktycznie przez 4 godziny, bez pierwszego czytania w komisji. Taka jest ta ustawa, bez konsultacji. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby,
żeby w taki sam sposób ta ustawa była uchwalana w Senacie, ale powinniście mieć taką refleksję,
że w Senacie na to nie pozwolimy. Premier pogania
Senat. Mówi: czekamy już kilkanaście… 20 dni itd.
Pogania Senat, mówiąc, że wybory trzeba przeprowadzić w terminie konstytucyjnym. Jednak w konstytucji jest zapisana także taka zasada, zgodnie
z którą Senat ma 30 dni na zajęcie się każdą ustawą. To nie jest ustawa byle jaka. To nie jest ustawa,
jakich wiele, bo ta ustawa doprowadzi do wprowadzenia… do zmiany ustroju. I niestety obawiam się,
że jest to krok w kierunku ustroju autorytarnego.
Do czego to doprowadzi? Do tego, że część społeczeństwa nie uzna tych wyborów i nie uzna wybranego prezydenta. Jakie są tego konsekwencje
w tej sytuacji, w której jesteśmy? To są konsekwencje wewnętrzne i konsekwencje międzynarodowe, a więc tę ustawę trzeba odrzucić. Oczywiście
po odrzuceniu tej ustawy trzeba doprowadzić do
porozumienia, ale nie na takich zasadach, jakie
w tej chwili proponujecie. A proponujecie ustawę
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niedemokratyczną, ustawę, która – powtarzam
– doprowadzi do zmiany ustroju i odejścia od demokracji, którą na szczęście mamy od trzydziestu
paru lat. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Wiemy,
że mamy ją również dzięki pana wysiłkom.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa Brejzę, który będzie ostatnim mówcą przed
przerwą. Chciałbym też powiedzieć panu senatorowi, że nie jest ograniczony przerwą o 19.00. Może
pan mówić, w ramach swojego limitu, ile pan chce.
Bardzo proszę.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
No, za 80 godzin powinna rozpocząć się cisza
wyborcza. Ale jaka cisza, skoro tak naprawdę nie
ma demokratycznych wyborów? W niedzielę będzie co najwyżej akt pseudogłosowania. Wybory
wolne, wybory demokratyczne, zgodne ze standardami międzynarodowymi to są wybory, w trakcie
których kandydaci mają równe prawa do zaprezentowania swojego programu wyborczego, równe prawa w organizacji spotkań, zgromadzeń,
konwencji. Tego w ogóle nie ma, ponieważ zasadnicze prawa obywatelskie w ostatnich tygodniach i miesiącach są ograniczone. Faktycznie
jest stan wyjątkowy, wprowadzony jest stan nadzwyczajny. Sytuację, gdy nie ma wolnych wyborów,
a w ten sposób zmieniany jest ustrój, podręczniki do politologii opisują jako stan reżimu anokracji. Anokracja to jest coś pomiędzy demokracją
a autorytaryzmem.
Co zakłada ta ustawa? Ta ustawa marginalizuje oczywiście Państwową Komisję Wyborczą.
Nie wiadomo, dlaczego odsuwa PKW od organizacji wyborów. Zadawaliśmy pytania szefowi
PKW. Szef PKW nie ma zielonego pojęcia, w jaki
sposób i przez kogo drukowane są tzw. karty wyborcze. Ten wzór, który kolportowany jest przez
jednego z kandydatów, rozrzucany już na ulicach
wzór kart wyborczych, nie był w ogóle uzgadniany
z PKW. Nikt nie przyznaje się do autorstwa tych
kart wyborczych. Trudno powiedzieć, gdzie, kiedy
i przez kogo zostały stworzone. Nie wiemy, dlaczego Ministerstwo Aktywów Państwowych ma

odpowiadać za wybory. Co wspólnego mają aktywa
państwowe z organizacją wyborów? Nie wiadomo.
I wreszcie pakiety na wycieraczkach. Wśród
pocztowców krążą opowieści, w jaki sposób te pakiety mają być doręczane, dostarczane, wkładane za
sztachety, gdzieś pomiędzy kątowniki płotów, rzucane na podłogę na korytarzach, jeśli nie ma skrzynki,
rzucane na wycieraczkę. Ja się nie godzę na to, żeby
prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej wybierany
był poprzez pakiety rzucane w ten sposób na ziemię,
pakiety wycieraczkowe. To jest rzecz niepoważna
i skandaliczna. A do tej pory, w tym normalnym
stanie, zgodnym z kodeksem wyborczym, głosowanie korespondencyjne wyglądało bardzo solidnie
– dostarczane było to wszystko poprzez przesyłkę
pocztową, przez osobę upoważnioną, pracowników
urzędu gminy albo przez pocztę, ale trafiało do rąk
wyborcy po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Teraz te pakiety mają być rzucane
gdziekolwiek, bez wprowadzania jakiegokolwiek
mechanizmu kontroli. Jest to rzecz skandaliczna.
Nie wiadomo, co z osobami niepełnosprawnymi,
co z nakładkami Braille’a. Co z dostępem do tych
urn wyborczych, które mają być rozstawiane gdzieś
na trawnikach, na placach przed dotychczasowymi
obwodami? Są luki w bezpieczeństwie tego systemu, następuje pogwałcenie zasad konstytucyjnych,
ponieważ nie będą to wybory ani powszechne, ani
bezpośrednie, ani równe, ani tajne.
Ale to, co podstawowe, to taki zarzut elementarnej nieprzyzwoitości. Ludzie powyciągali stare
maszyny do szycia, szyją maseczki. Ludzie z dobrej woli organizują zrzutki, zbiórki, fundują sprzęt
ochronny lekarzom, ratownikom, pielęgniarkom,
pracownikom domów pomocy społecznej. Trwa
narodowa akcja zbiórek, pomocy, wydruku na
drukarkach 3D, szycia maseczek, robienia przyłbic z czego się da, nawet ze starych skoroszytów.
W tym czasie władze państwowe zainteresowane
są jednym – władzą. Nie są zainteresowane pomocą dla medyków, ratowników, pielęgniarek. To
są prawdziwe aktywa, aktywa państwa, to jest ta
wielka wspólnota, która się tworzy, wspólnota ludzi wolnych, wspierających służbę zdrowia, ludzi,
którzy cerują ten niedofinansowany system służby
zdrowia. System, w którym brakuje wszystkiego:
środków ochrony, maseczek, rękawiczek, przyłbic, płynów dezynfekcyjnych, brakuje też bardziej
skomplikowanego sprzętu do dezynfekcji i odkażania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa chociażby na OIOM-ach. Tego nie ma. A co jest? Jest
pęd do władzy, pęd do utrzymania się przy władzy.

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 5 maja 2020 r.

55
Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (cd.)

To boli, bo gdyby władza włożyła tyle energii
w walkę z pandemią… Mamy dzisiaj szokujące dane
o kolejnych przypadkach koronawirusa, wstrząsające liczby, wskazujące na kolejne zgony. Kilka dni
temu była informacja z Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, że Polska jest
wśród 4 państw, w których sytuacja się nie poprawia. W tej sytuacji energia aparatów władzy idzie
w organizację pseudowyborów. Na to nie można
się zgodzić. Nie można zgodzić się na jeszcze jedną sprawę – na rozsadzanie wspólnoty, na kłótnie,
na te polaryzacje, na czerpanie kapitału politycznego
w dobie epidemii, na spory, awantury. To powinien
być czas współdziałania wszystkich, a nie dzielenia,
tego tradycyjnego dzielenia Polaków. Można rządzić
bardziej lub mniej sprawnie, ale wy fundujecie spektakl kłótni, awantur, polaryzacji. Temu mają służyć
te pseudowybory. Cierpi na tym nie tylko wspólnota, ale cierpi na tym również majestat państwa.
Ja się nie godzę na taką bylejakość i nie godzę się
na to, by prezydentem mojej Polski, Rzeczypospolitej
Polskiej, była osoba wybrana z pakietu zostawionego
na wycieraczce. To jest niegodne. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do godziny 20.00.
Bardzo dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 03
do godziny 20 minut 34)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra Szweda.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zanim przejdę do procedowanej przez nas nowelizacji, zakładającej wybory korespondencyjne,
na początek przypomnijmy kilka faktów.

Wybory prezydenckie to jedne z najważniejszych wyborów w naszym kraju, ponieważ to właśnie w nich, na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, wybieramy najwyższego przedstawiciela polskich władz, gwaranta ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie
władzy wykonawczej, prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
Kadencja obecnego prezydenta, Andrzeja Dudy,
kończy się w dniu 6 sierpnia. Według konstytucyjnych zapisów wybory prezydenckie mogą zostać
zorganizowane nie wcześniej niż na 100 dni i nie
później niż na 75 dni przed zakończeniem urzędowania głowy państwa. Czyli możliwe daty ich przeprowadzenia są między 28 kwietnia a 23 maja br.
O terminie głosowania w dniu 5 lutego poinformowała nas marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zarządzając wybory na 10 maja br. Był to czas, kiedy
nie wiedzieliśmy jeszcze o nadchodzącej pandemii
koronawirusa. Pierwsze zachorowanie w naszym
kraju wystąpiło miesiąc później.
W związku z tą nadzwyczajną sytuacją rząd
rozpoczął poszukiwania jak najbezpieczniejszej
formy przeprowadzenia wyborów, które zgodnie
z naszą konstytucją muszą się odbyć. W tarczy 1.0
i tarczy 2.0 wprowadziliśmy liczne rozwiązania
dotyczące wyborów, jak umożliwienie głosowania
korespondencyjnego osobom starszym, niepełnosprawnym i przebywającym w kwarantannie.
Jednak ze względu na postępującą epidemię koronawirusa rząd, wzorem wielu krajów europejskich
i zgodnie m.in. z opinią Światowej Organizacji
Zdrowia, o której już wspominałem, uznał, że to
właśnie wybory korespondencyjne będą najbezpieczniejszą formą głosowania.
I tego dotyczy właśnie procedowana przez nas
w dniu dzisiejszym nowelizacja. Wprowadza ona
zasadę głosowania wyłącznie korespondencyjnego
i osobistego w wyborach prezydenta.
W myśl ustawy wyznaczony operator – Poczta
Polska – dostarczy pakiet wyborczy do skrzynki
pocztowej wyborcy zgodnie z adresem widniejącym w spisie wyborców.
W ustawie zawarto również przepisy upoważniające ministra właściwego do spraw aktywów
państwowych do określenia w drodze rozporządzeń wzoru karty do głosowania oraz szczegółowego trybu doręczania pakietów wyborczych
i odbierania kopert zwrotnych przez osoby przebywające na kwarantannie.
Ustawa określa także tryb przeprowadzenia
wyborów za granicą.
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Marszałek Sejmu postanowieniem będzie mógł
zmienić również termin przeprowadzenia wyborów, oczywiście na termin zgodny z konstytucją,
czyli nieprzekraczający 23 maja.
Co tymczasem w kwestii wyborów prezydenckich proponuje opozycja? Najpierw oczywiście
neguje wszelką formę ich przeprowadzenia, zarzucając rządzącym złą wolę. Gdy jednak pojawiają się propozycje zmiany terminu poprzez zmianę
konstytucji, np. proponowane wydłużenie kadencji obecnej głowy państwa o 2 lata bez możliwości
ubiegania się reelekcję, nie ma ze strony opozycji
zgody na zmianę terminu wyborów prezydenckich.
Z jednej strony bojkotowanie wszelkich inicjatyw związanych z przeprowadzeniem wyborów,
z drugiej – z ich przesunięciem.
Jedyną propozycją dla opozycji jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, co wiązałoby się
z olbrzymim problemami budżetowymi i przesunięciem wyborów raptem o miesiąc lub dwa miesiące. Nie jest to żadne rozwiązanie, bo nie wiemy
dzisiaj, jak będzie w tym czasie wyglądała pandemia koronawirusa.
Ubolewać trzeba, że w imię własnych, partykularnych interesów politycznych opozycja nawet
w obliczu pandemii nie jest w stanie rozmawiać
i podejmować merytorycznych decyzji dla dobra
Polski.
W pełni popieram wprowadzenie w nadchodzących wyborach prezydenckich wyborów w formie korespondencyjnej. Nie jest ona idealna, ale
w dobie pandemii najbardziej zabezpieczająca
zdrowie obywateli biorących udział w głosowaniu. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Michała
Seweryńskiego.
SENATOR
MICHAŁ SEWERYŃSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Każdy z nas, jak to bywa w przypadku każdej
ustawy, musi sobie odpowiedzieć na pytanie: jakie
są argumenty, które biorę pod uwagę, głosując za

rozpatrywaną ustawą albo przeciw niej? Pozwólcie
państwo, że ja przedstawię swój tok rozumowania,
którym będę się kierował, głosując za przyjęciem
tej ustawy.
Jest dla nas wszystkich jasne, że obowiązek
przeprowadzenia wyborów prezydenckich wynika z konstytucji, w związku z upływającym końcem
kadencji urzędującego prezydenta. Data 10 maja,
która została wyznaczona na te wybory, jest zgodna z konstytucją, bo mieści się w przedziale między
setnym a siedemdziesiątym piątym dniem przed
upływem kadencji prezydenta.
Wszystko było dobrze, jak powiedział mój
przedmówca, ale wybuchła epidemia koronawirusa, która skomplikowała przebieg tej kampanii wyborczej i skomplikowała możliwość
przeprowadzenia wyborów w maju tego roku.
Zaproponowano wtedy przedłużenie kadencji urzędującego prezydenta o 2 lata, co dawało szansę na
to, by wybory mogły się odbyć już po przezwyciężeniu epidemii, ale to rozwiązanie wymagało
zmiany konstytucji. Wiadomo, że nie było zgody
wymaganej, kwalifikowanej większości konstytucyjnej na zmiany w konstytucji, a więc to rozwiązanie musiało zostać porzucone. Trzeba zatem
przeprowadzić wybory przed 23 maja, bo to ostatni
termin konstytucyjny, a jeżelibyśmy tego nie zrobili, to wpadniemy w kryzys ustrojowy, ponieważ
wygaśnie mandat prezydenta i nie będzie prezydenta. Nie będę się rozwodził nad tym, jakie byłyby konsekwencje tego stanu rzeczy, wszyscy o tym
wiedzą. Stąd ta propozycja zawarta w dyskutowanej dzisiaj ustawie, ażeby przeprowadzić wybory
w maju, ale korespondencyjnie. Daje ona szansę
dotrzymania terminów konstytucyjnych, a jednocześnie redukuje, ogranicza ryzyko, jakie niesie ze
sobą epidemia i masowy udział obywateli w wyborach. Można było, i nadal można, za cenę tego ryzyka uniknąć kryzysu ustrojowego, co dla nas jest
również imperatywem, jeżeli państwo ma działać
w sposób stabilny i niezachwiany.
Znane są argumenty, które można przeciwstawić propozycji stanu klęski żywiołowej, dającej
możliwość przesunięcia wyborów prezydenckich.
Wiadomo, że wiązałoby się to z ogromnymi, negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki, którą
staramy się otwierać na nowo, rozwijać, byłyby
też ogromne konsekwencje budżetowe. Szczerze
mówiąc, nawet nie jesteśmy dzisiaj w stanie wyobrazić sobie skali tych powinności, tych obowiązków, tych obciążeń dla naszego budżetu, jakie by
z tego wynikały.
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Wobec tego można powiedzieć tak: niezależnie
od tego, że ustawa ma – nasza dyskusja to wykazuje – pewne swoje mankamenty, jest ona właściwie
jedynym rozwiązaniem tego dylematu, przed którym stanęliśmy. Pan senator Borowski nie weźmie
mi tego za złe, ale ja bym powiedział, że nawet te
nożyki, które są tak praktyczne, ale i inne, poważniejsze sprawy dotyczące tych wyborów korespondencyjnych da się jeszcze, na podstawie przepisów
niższego rzędu – właśnie w wyniku takich dyskusji
jak nasza – wprowadzić i poprawić. Dla mnie najważniejsze jednak jest to, że dyskutowana przez
nas ustawa – wbrew obawom niektórych kolegów
senatorów, że zbliżamy się do tyranii – gwarantuje obywatelom wolne wybory. Każdy obywatel bowiem na jej gruncie sam zadecyduje, czy w ogóle
pójdzie głosować, i sam zadecyduje o tym, na kogo
będzie głosować. A więc ja takiej tyranii bym się
nie bał. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek
Tomasz Grodzki)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Głos zabierze pan senator Gawłowski…
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Zrezygnował.)
…który zrezygnował ze swojego głosu.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Senator
Szejnfeld też…)
Pan senator Szejnfeld zrezygnował ze swojego
głosu.
Pani Danuta Jazłowiecka, pani senator Jazłowiecka.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku,
ja również rezygnuję z mojego głosu.)
Dziękuję bardzo.
Pani marszałek Morawska-Stanecka?
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Do protokołu.)
Oddała przemówienie do protokołu.
Pani senator Gorgoń-Komor? Zdalnie.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Rezygnuję
z mojego wystąpienia, też oddałam głos do protokołu. Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Klich.
(Senator Bogdan Klich: Ja, Panie Marszałku, rezygnuję ze swojego wystąpienia, oddam przemówienie do protokołu.)

Dziękuję bardzo.
Pan senator Ujazdowski?
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Nie ma go.)
Nieobecny.
Pani senator Kołacz-Leszczyńska?
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Przekazuję do protokołu.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski?
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Nie ma senatora Jackowskiego.)
To jak się znajdzie, udzielimy mu głosu poza
kolejnością.
Pani senator Małecka-Libera.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Też nie
ma.)
Nie ma na sali…
To pan senator Jerzy Wcisła.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Zrezygnował, złożył do protokołu.)
Złożył głos w dyskusji do protokołu.
Pani senator Ewa Matecka.
(Senator Ewa Matecka: Panie Marszałku, dziękuję bardzo. Rezygnuję, składam swój głos w dyskusji do protokołu.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Filip Libicki.
(Senator Jan Filip Libicki: Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Rezygnuję z mojego głosu.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Plura…
(Głos z sali: Rezygnuje z wystąpienia.)
Przyszedł sygnał, że rezygnuje z wystąpienia.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku, zawiodę państwa – nie rezygnuję ze swojego wystąpienia.
(Rozmowy na sali)
Dobrze.
Proszę państwa, sprawa jest poważna z kilku
powodów. Spróbuję je tutaj wyłuszczyć. Trzeba
przede wszystkim zacząć od tego, jaki jest stan
faktyczny. Stan faktyczny to nie jest ten, który był
wtedy, kiedy rozpisywano wybory, tzn. kiedy je
zarządzano – na początku lutego. Stan faktyczny
zmienił się ze względu na obecność koronawirusa i rządząca Zjednoczona Prawica starała się robić wszystko – i dalej się stara – aby można było
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przeprowadzić wybory w konstytucyjnym terminie. Przypominam, że termin konstytucyjny to jest
termin pomiędzy setnym a siedemdziesiątym piątym dniem przed zakończeniem kadencji obecnie
urzędującego pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Pytanie jest takie: co powinna zrobić odpowiedzialna opozycja? Nie totalna, ale odpowiedzialna.
No, w tym stanie faktycznym, zagrożenia, powinna
pomóc dopełnić ten obowiązek konstytucyjny, bo
ten obowiązek ciąży nie tylko na władzy, ale także na opozycji, czyli doprowadzić do rzetelnych,
uczciwych, czteroprzymiotnikowych w przypadku
prezydenta wyborów i takich oczywiście, które by
nie narażały naszych obywateli na utratę zdrowia
lub życia. A co obserwujemy tak naprawdę, co obserwowaliśmy jeszcze do niedawna? Ciągły atak,
atak na każdą propozycję obozu rządzącego w zakresie wyborów.
Najpierw głównym argumentem była kwestia
zagrożenia dla życia i zdrowia. Ten argument był
też podnoszony w niektórych ekspertyzach, które
otrzymaliśmy. Ja się, proszę państwa, tak zastanawiam, od jakiego stopnia naukowego człowiek
przestaje myśleć w sposób, nazwałbym to, potoczny, a zaczyna wymyślać rzeczy, które są po prostu
niemożliwe do spełnienia i wyjątki o prawdopodobieństwie spełnienia na poziomie jednej milionowej próbuje sprowadzić do reguły. Proszę państwa,
nasi obywatele tego po prostu nie kupili, dlatego
nie ma już w tej chwili tej argumentacji stosowanej
w sposób powszechny. Przeciętny obywatel, nasz
wyborca, kilka razy w tygodniu, a przynajmniej raz
dziennie, stoi w kolejce do sklepu, dotyka różnych
przedmiotów, które w tym sklepie kupuje – często w opakowaniach papierowych – i nie zaraża
się. I pytanie: dlaczego państwo staracie się temu
wyborcy wtłoczyć, przestraszyć go taką oto wizją,
że po dotknięciu karty do głosowania czy pakietu wyborczego nagle się zarazi? No oczywiście, że
to jest bzdura, co potwierdzają także wyniki badań naukowych, które trudno państwu przyjąć do
wiadomości. To jest bzdura. Z tego argumentu już
schodzicie, na szczęście.
To jaki się pojawił następny argument? Mianowicie taki, że wybory będą niedemokratyczne,
nieczteroprzymiotnikowe, bo np. nie mogą być powszechne. I jakie na to są stawiane dowody? Oto
osoby, które są w kwarantannie albo jakoś inaczej
izolowane, nie będą mogły w nich uczestniczyć.
Wprost przeciwnie – gdyby nie było powszechnych wyborów korespondencyjnych, to właśnie
te osoby nie mogłyby w wyborach uczestniczyć.

To jest jedyny sposób, sposób korespondencyjny, który w obecnym stanie prawnym może im to
umożliwić.
Następna kwestia – nawiasem mówiąc, ona pojawiała się już na sali – otóż ileś tam tysięcy osób,
kilkaset tysięcy, bodajże 200 tysięcy osób zmieniło
miejsce, tzn. dopisało się do innego rejestru, zmieniło rejestr wyborczy, dopisało się do rejestru w innej miejscowości, niż zamieszkuje. To prawda, ale
to się już stało, bo dopisujemy się do rejestru wyborczego przed wyborami.
Następna kwestia, znowu dotycząca osób, które
nie mieszkają w swoim miejscu stałego zameldowania. One przecież nie mogą głosować, bo pakiety przyjdą na inny adres. A jak było wcześniej?
Wcześniej te osoby, które nie mieszkały w miejscu
swojego stałego zameldowania, mogły się dopisać
do rejestru wyborczego tam, gdzie miały zamiar
głosować, albo do spisu wyborczego tuż przed wyborami. I wiele osób to zrobiło. Czy można to zrobić
przed tymi wyborami? Oczywiście, tak. Można się
dopisać do spisu wyborczego. Ustawa, którą rozpatrujemy, tego nie zabrania.
Co dalej? Osoby, które mieszkają za granicą,
także obecnie mogą się dopisać do spisu wyborczego. Fakt, że tam jest ograniczenie do 14 dni przed,
ale pamiętajmy, że może być taka sytuacja, że wybory zostaną przeprowadzone 23 maja, a ten termin jeszcze nie minął. Mało tego, o ile normalnie
dopisanie do spisu wyborczego wymaga, nazwałbym to, korespondencji pisemnej, o tyle za granicą
jest możliwe przeprowadzenie tego w sposób mailowy czy nawet telefoniczny. Te argumenty, które
państwo przedkładacie, upadają.
No, jest jeszcze jeden, a mianowicie taki, że
nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania, które normalnie jest wydawane przed
wyborami przeprowadzanymi, nazwałbym to,
w zwykłym trybie. Tyle że to nie ta ustawa to zabiera. To zostało zabronione przez ustawę, która
już jest prawem. W obecnym stanie prawnym tego
zaświadczenia nie będzie można pobrać z prostej
przyczyny, wprowadziła to tarcza 2.0. To jest obecny stan prawny.
Tak jak powiedziałem, tych zarzutów jest znacznie więcej. No, najbardziej mnie rozbawiła tutaj
prezentacja czy też – nie wiem, jak to nazwać – pokaz marszałka Borowskiego. No, był też argument
rozklejania koperty. To jest bardzo ciekawy argument, taki argument, że koperty się będą rozklejać,
samorzutnie oczywiście. Był też taki, że będzie za
mało osób – prezentacja była bardzo ciekawa, tak
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jak powiedziałem – które, pracując w komisjach,
po prostu nie zdążą przeliczyć głosów. To jest pewien argument, ale jest też art. 10 ust. 11, który
zacytuję, bo to też warto wiedzieć, żeby potem się
już do tego nie odnosić: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisarz wyborczy, mając na
względzie sprawność i skuteczność pracy komisji,
może powołać w skład gminnej obwodowej komisji większą liczbę osób niż określona w ust. 5”, czyli
określona normalnie. Co to oznacza? To oznacza, że
można powołać, jeśli rzeczywiście miałyby powstać
zatory, większą liczbę osób do gminnej obwodowej
komisji, która – przypominam – będzie jedynie liczyć głosy, przyjmować te głosy do urn i liczyć.
Oto pojawił się następny argument – może
zostawmy już te, które wcześniej były przytaczane – a mianowicie taki: tych wyborów nie da się
przeprowadzić. To rzeczywiście jest niebezpieczeństwo, tylko pamiętajmy, dzięki komu tak jest.
To, że się ich nie da… Może inaczej. Do tego, że będzie je trudno przeprowadzić 10 maja, to państwo
doprowadziliście i siedzący tu marszałek Grodzki.
Bo gdybyśmy rozpatrywali tę ustawę, załóżmy, tydzień – tydzień to jest wystarczająco długi czas na
to, żeby pozyskać ekspertyzy i zastanowić się nad
kilkunastostronicowym tekstem – gdybyśmy to
zrobili w takim terminie, to czas na przygotowania
i na organizację byłby dłuższy. Macie państwo do
nas pretensję, że ewentualnie zostaną tylko 3 dni?
Popatrzcie w lustro. Tam kierujcie swoje pretensje.
Żeby też było jasne: jeśli ta ustawa wejdzie w życie, co jest teoretycznie i praktycznie możliwe,
to można wybory przeprowadzić 17 lub 23 maja.
Wtedy tego czasu na przygotowanie organizacyjne
będzie więcej. Nawiasem mówiąc, próby oskarżania różnych instytucji, przedsiębiorstw, organów
o to, że się przygotowują do wyborów, które są nieuchronne, nawet straszenie ich kodeksem karnym
tylko dlatego, że nie tylko chcą, ale są zobowiązane,
mają taką kompetencję, czyli i prawo, i obowiązek,
te wybory organizacyjnie przeprowadzić, uważam
za zupełnie nieodpowiedzialne. Mam nadzieję, że
Senat czy senatorowie nie będą wychodzić z takim, nie wiem, komunikatem, że będziemy karać
tych, którzy pracują na rzecz państwa. Bo trzeba
wyraźnie powiedzieć, że wybory w maju w terminie do 23 maja są zgodne z konstytucją. My
właśnie chcemy wypełnić nakaz konstytucyjny,
a wy zarówno przeszkadzacie w sposób faktyczny
– np. kwestia 30 dni pracy Senatu nad tą nieskomplikowaną ustawą – jak i przeszkadzacie w sposób, nazwałbym to, medialny, wymyślając różne

kruczki, różne podstawy prawne, różne stany,
które faktycznie nie mają miejsca i nie będą miały
miejsca. No ale to można by ewentualnie, w cudzysłowie, wam darować, bo takie jest prawo opozycji.
Tylko zasadnicze pytanie jest tutaj inne. Po co
opozycja to robi? Jest kilka możliwości. Jedna jest
bardzo niewygodna dla państwa. To próba wprowadzenia na siłę stanu klęski żywiołowej. O tym
będę mówił przy następnej uchwale, bo to wymaga
nieco dłuższego wywodu. Druga to jest możliwość
zaistnienia chaosu po tym, jak wybory majowe nie
dojdą do skutku. Chcecie po prostu, żeby w Polsce
zapanował chaos, chaos konstytucyjny. Ja to nazywam czarną dziurą konstytucyjną po 6 sierpnia.
Bo jeśli nie ma głowy państwa, nie ma kto podpisać ustawy, mianować najważniejszych osób itd.
Pytanie jest takie…
(Głos z sali: Ale przedłużenie…)
A jeśli chodzi o kwestie związane z klęską żywiołową, to oczywiście jest przedłużenie kadencji. Tylko co po tym? Otóż po tym będzie tak,
że będziemy mieć w trakcie stanu klęski żywiołowej, załóżmy, 30 dni, a w trakcie następnych 90 dni
będzie trwać kadencja. To jest – strzelam – jeśli
byłoby to jutro ogłoszone – od 7 maja do 4 września. Ktoś powie: no przecież można rozpisać wybory. No to w jaki sposób? Czy te same wybory,
czyli kontynuujemy z tymi kandydatami, czy też
wybory z nowym składem, od początku? Dlaczego
nikt z państwa, kto tak forsuje stan klęski żywiołowej, na to pytanie podstawowe nie odpowiedział?
Bo sami…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze,
3 minuty po czasie. Jeszcze minuta.)
Już kończę myśl, Panie Marszałku, i prosiłbym
o wpisanie mnie na następne 5 minut.
(Głos z sali: Na dwie.)
Dlaczego tak robicie? Bo w przypadku stanu klęski żywiołowej nie ma przepisów przejściowych, które by określiły – mówię oczywiście
o ustawie o tym stanie – co się dzieje, jeśli ten stan
jest wprowadzony nie przed rozpoczęciem kalendarza, ale w trakcie trwania kalendarza wyborczego. Ponieważ nie ma tych przepisów przejściowych,
to trzeba je jakoś w pewnym sensie ułożyć. Nikt
z was, nikt z państwa nie jest w tej chwili, dzisiaj,
obecnie w stanie podać, w jakim trybie należy wybrać prezydenta po stanie klęski żywiołowej. Mało
tego, jeśli chcielibyśmy rozpisać takie wybory,
musiałoby to nastąpić pomiędzy szóstym a siódmym miesiącem przed ukończeniem kadencji.
No, w przypadku, nazwałbym to, zwykłej kadencji
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ta data jest pewna. A jaka będzie data – pytam o to
was wszystkich – zakończenia kadencji po stanie
klęski żywiołowej? My nie wiemy, ile on będzie
trwał, może być przedłużany. To kiedy należy rozpisać wybory po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, jeśli termin na rozpisanie tych wyborów
jest liczony wstecz i wynosi pół roku od niepewnej daty zakończenia kadencji? Czy ktoś z państwa
może mi na to pytanie odpowiedzieć?
(Głos z sali: Koniec…)
Koniec będzie, jak przyznacie się do tego, że
zrobiliście błąd. Mogliście pomóc nam w przeprowadzeniu dobrych wyborów – oczywiście na
tyle, na ile to jest możliwe w tej sytuacji, która jest
w tej chwili, niezawinionej ani przez nas, ani przez
was – ale przyjęliście strategię opozycji totalnej.
Historia was z tego rozliczy.
Tak jak powiedziałem, na razie dziękuję, Panie
Marszałku. Proszę mnie zapisać na następne
5 minut.
(Poruszenie na sali)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panie Senatorze, nie zapiszę pana na następne
5 minut z 2 powodów. Mianowicie wykorzystał pan
już 16 minut, a poza tym lista mówców jest, przypominam, zamknięta.
Następny jest pan senator Frankiewicz.
(Senator Zygmunt Frankiewicz: Ja dziękuję, rezygnuję z głosu.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator…
(Głos z sali: …Gogacz.)
Mamątowa mam tu wpisanego. A nie, on złożył
przemówienie do protokołu. Przepraszam bardzo.
Pan senator Gogacz.
SENATOR
STANISŁAW GOGACZ
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Dyskutujemy dzisiaj nad… No, niektórzy nazywają tę ustawę pocztową, korespondencyjną. W nomenklaturze konstytucyjnej jest to ustawa, a nie
jakiś projekt ustawy. Otrzymaliśmy ją z Sejmu,
tak że z wielkim szacunkiem powinniśmy do niej
podchodzić, zwłaszcza że chodzi o ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dyskutujemy w momencie szczególnym, dlatego że chyba po raz pierwszy w historii odrodzonego
Senatu, chyba po raz pierwszy od 1989 r., ustawa,
która przychodzi z Sejmu… Niezależnie od tego,
o jakiej randze ustaw mówimy – czy o tych ważniejszych, kodeksowych, czy o tych politycznych,
czy też o zwykłych ustawach – chyba nie zdarzyło
się jeszcze tak, żebyśmy do ostatniej chwili czekali
w Senacie na to, ażeby przeprowadzić kolejne czytania. A dzisiaj tak właśnie się stało.
Ci z państwa, którzy nie zrezygnowali z głosu,
którzy mieli swoje wystąpienia – oczywiście łącznie z panem marszałkiem, który dokonał prezentacji – przedstawili, przynajmniej według państwa
oceny, bardzo ważne argumenty, ale spośród tych
argumentów, które prezentowaliście, mało który
argument nie mógłby być prezentowany zaraz po
6 kwietnia, czyli na początku tego przedziału czasowego, który mieliśmy w Senacie na opracowanie tej
ustawy. Ta prezentacja, Panie Marszałku, mogła się
odbyć na początku kwietnia. Pan nie potrzebował
do tej prezentacji ekspertyz i wypowiedzi konstytucjonalistów, wypowiedzi samorządów zawodowych
czy też innych gremiów, które wystosowały w tym
zakresie swoje opinie. Pan przewodniczący Komisji
Ustawodawczej ma takie prawo, żeby wystosować
do ekspertów, do autorytetów w danej dziedzinie,
zapytanie czy też prośbę o ekspertyzę, ale może
też zaznaczyć, w jakim czasie chciałby otrzymać
odpowiedzi. Tak że oczekiwanie na te opinie przez
30 dni nie miało, oczywiście według mojej oceny,
uzasadnienia. No ale tak się stało, jak się stało, i obradujemy w takiej właśnie formule.
Chciałbym w związku z tym powiedzieć, że tu
ważny jest przede wszystkim aspekt prawny, a to
dlatego, że mamy do czynienia z konkretną sytuacją. Znamy artykuł konstytucji, art. 127, który mówi o tym, że kadencja prezydenta trwa 5 lat.
Trwa 5 lat, więc do 6 sierpnia powinniśmy po prostu… No, 6 sierpnia kończy się kadencja obecnego
prezydenta. Jest art. 128 konstytucji, który mówi
o tym, że marszałek wyznacza datę wyborów. Jest
też art. 131 – ja już dzisiaj o nim mówiłem, zadając pytania, ale miałem wtedy mało czasu. Otóż
art. 131 konstytucji w ust. 2 wymienia 5 sytuacji,
kiedy marszałek, w razie opróżnienia urzędu prezydenta, może wejść w jego rolę, może wypełniać
funkcję prezydenta. Ale wśród tych 5 przesłanek
nie ma przesłanki, która by mówiła o tym, że marszałek Sejmu może wejść w rolę prezydenta w sytuacji nieprzeprowadzenia wyborów prezydenckich.
A my jesteśmy w takiej właśnie sytuacji. To właśnie
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od nas zależy, czy my te wybory prezydenckie przeprowadzimy w terminie konstytucyjnym, czyli do
23 maja, czy też stanie się inaczej.
W tych ekspertyzach, które otrzymaliśmy,
dominuje aspekt… Mało tego, w zasadzie prawie
wszystkie ekspertyzy powołują się właśnie na
aspekt zdrowotny, wskazując, że jednak najważniejsze jest zdrowie itd., itd. Wspomniałem już
o tym w swoich pytaniach, ale teraz mogę o tym
dłużej powiedzieć. Pamiętacie państwo zapowiedź
ministra Szumowskiego, ministra zdrowia, który
już na początku pandemii zapowiadał, że w okolicach Świąt Wielkanocnych wypowie się w sprawie
bezpieczeństwa wyborów prezydenckich 10 maja.
I właśnie wtedy, kiedy on mówił, że za miesiąc,
za ponad miesiąc, wypowie się w tej sprawie, nikt
nie kwestionował jego prawa, jego tytułu do tego,
żeby się w tej materii wypowiedzieć. Nikt z państwa nie powiedział wtedy, że jego wypowiedź będzie niemiarodajna, że nie będzie po prostu przez
was traktowana poważnie.
Być może gdyby minister zdrowia 17 kwietnia
wypowiedział się negatywnie, gdyby powiedział,
że wybory 10 maja zagrażają bezpieczeństwu zdrowotnemu, byłby przez was chwalony. A w momencie, kiedy wypowiedział się w ten właśnie sposób…
I ja go teraz zacytuję, bo tu przytaczano kilka cytatów mówiących o bezpieczeństwie i o tym, że są
różne formy głosowania. Jeżeli chodzi o cytat z tej
wypowiedzi z 17 kwietnia, to minister zdrowia powiedział, że wybory w tradycyjnej formie będą bezpieczne za 2 lata, a jeżeli nie będzie ugody między
partiami, to bezpieczne będą wybory korespondencyjne, co do których w tym wypadku nie będzie
przeciwwskazań. Powtarzam: będą bezpieczne.
Tak samo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne, wypowiedziała się Światowa Organizacja
Zdrowia, a konkretnie brytyjska ekspertka europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia,
Catherine Smallwood, która powiedziała, że ryzyko
transmisji wirusa pomiędzy osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie. W ten sposób
odpowiedziała ona na pytanie Polskiej Agencji
Prasowej. A to było konkretne pytanie, to było pytanie o bezpieczeństwo wyborów korespondencyjnych
w Polsce. Jak dodała brytyjska ekspertka, sposobem
transmisji wirusa jest bliski kontakt między ludźmi.
Proszę państwa, można byłoby jeszcze wspomnieć o Nowym Jorku. Tam prawybory mają się
odbywać na początku czerwca, a one będą się odbywały właśnie w sposób korespondencyjny. Do
tego można dodać argumenty z analogii. One nigdy

nie są najlepsze, ale można tu przywołać Koreę
Południową czy Bawarię.
Można też oczywiście wspomnieć o tym, co
mówił na posiedzeniu 3 połączonych komisji przewodniczący PKW. A mówił on tak: proszę państwa,
właśnie w tę niedzielę – a my obradowaliśmy we
wtorek, czyli 2 dni później – odbyło się 21 wyborów
w tradycyjnej formule. No, nie było z tym żadnych
problemów.
Chciałbym jeszcze dodać, że bardzo często, kiedy mówiono o braku bezpieczeństwa zdrowotnego,
powoływano się, również w tych ekspertyzach, na
pewien fakt. Otóż bardzo często, kiedy pada pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy do 6 sierpnia musimy
mieć wybranego prezydenta, państwo powołujecie
się na to, że można wprowadzić jeden ze stanów
nadzwyczajnych. Wcześniej była mowa o jednym
ze stanów, a teraz mówi się konkretnie o stanie klęski żywiołowej. Mówię o tym, że państwo widzicie
w tym rozwiązanie, m.in. dlatego, że wczoraj nasze
komisje obradowały nad uchwałą wzywającą rząd
do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. To będzie osobny punkt, będziemy o tym dyskutować.
Ale pragnę zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie
teraz jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu
klęski żywiołowej, w momencie, kiedy sytuacja się
polepsza, kiedy to bezpieczeństwo zdrowotne jest
większe, byłoby… No, gdyby była taka sytuacja, że
mamy stan epidemii, ale w tym stanie epidemii pojawia się jeden z tych żywiołów, jedna z tych klęsk,
które są wymienione w ustawie o stanie klęski żywiołowej, czyli jakieś osuwiska, wichury, deszcze,
powodzie itd., to oczywiście można byłoby o czymś
takim mówić. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że
w ramach stanu epidemii nic takiego się nie pojawiło. A jeżeli już ktoś z państwa chciałby wprowadzić stan klęski żywiołowej, to proszę powiedzieć,
co spośród tych właśnie obwarowań, które są obecnie w stanie epidemii… co nie może być wprowadzone teraz, a mogłoby być wprowadzone w stanie
klęski żywiołowej.
Tak że apeluję o to, ażebyśmy po prostu nie
doprowadzili do takiej sytuacji, że po 6 sierpnia
w Polsce nie będzie prezydenta. Dlatego że, no,
w takim momencie w oczach opinii światowej bardzo dużo byśmy stracili. Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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Oczywiście nie śmiem komentować wystąpienia pana senatora, ale przypomnę, że dzisiaj było
425 nowych zakażeń, najwięcej od ostatnich 2 tygodni. To tak na marginesie.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Panie Marszałku, w trybie repliki, jeśli można.
(Marszałek Tomasz Grodzki: W trybie…)
Art. 48 ust. 1, tak. Jeśli można… Ponieważ było
tu wymienione moje nazwisko, zarówno przez
pana senatora Czerwińskiego, jak i przez pana senatora Gogacza, w kontekście prezentacji, której
dokonałem.
Otóż – do obu panów się tu zwracam – no, wydawało mi się, że sprawa jest oczywista i przekonująca. I o ile chodzi o pana senatora Gogacza, to
zauważył on, że mogłem to wcześniej zauważyć.
Dziękuję bardzo za uznanie, no ale przyznam się
szczerze, że zauważyłem to dosyć późno i nic na to
nie poradzę. To po pierwsze.
Po drugie, nawet gdybym to zauważył wcześniej, to przecież te wszystkie przepisy istnieją.
Niestety, wybory kopertowe w sytuacji, w której
30 milionów Polaków może w nich brać udział
i teoretycznie 30 milionów Polaków może te koperty wysłać… To jest po prostu nie do policzenia
i nie do przeprowadzenia w określonym czasie.
A jeśli chodzi o pana senatora Czerwińskiego,
który znalazł art. 10… Ja znam oczywiście ten artykuł, w którym mowa o tym, że komisarz może
zwiększyć liczbę. Z wyliczeń, które pokazałem,
wynika, że musiałby ją zwiększyć wielokrotnie. 45 osób… Musiałby tę liczbę zwiększyć 5czy 6-krotnie. Pan sobie wyobraża taką komisję
– gdzie? w remizie? – która to wszystko oblicza?
Panie Senatorze, nie o to chodzi. No, to są żarty.
Po prostu nie tak, nie tędy droga. Po prostu tak się
tego nie zrobi i nie policzy.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Czerwiński też w formie repliki, czy…
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, ja w ramach
tych 5 minut, ja już w tej wypowiedzi zawrę wszystkie myśli.)

(Głos z sali: Ale już nie ma.)
(Głos z sali: Nie ma 5 minut.)
Mówił pan 16 minut.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie
Marszałku, ale pani marszałek, pod wpływem pana
Borowskiego, coś takiego nam zagwarantowała.
Myślę, że pakta są zerwane.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale pan marszałek
ma rację, było 16 minut.)
(Głos z sali: Było powiedziane, że ci, co są…)
Dobrze.
Panie Senatorze Czerwiński, do 20 minut brakuje panu 4 minut. Musi się pan w tym czasie zmieścić, będę panu to mierzył ściśle.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Dla pana wszystko, Panie Marszałku.
Pierwsza kwestia związana może nawet nie
z repliką, ale z odniesieniem się do tego, co mówił
pan senator Borowski. Proszę państwa, teraz jest
gorzej – z punktu widzenia pana marszałka – bo
obecny stan prawny pozwala wszystkim osobom po
ukończeniu sześćdziesiątego roku życia głosować
korespondencyjnie. Mówię o obecnym stanie prawnym. Jeśliby wszyscy to wykorzystali, kilka milionów osób, a te same komisje byłyby jednocześnie
tymi, które pilnują, tak powiem w cudzysłowie, urn
w normalnym głosowaniu, to wtedy dopiero byłby
chaos. Państwo optujecie za rozwiązaniem, które
jest gorsze z punktu widzenia logistycznego, blokując tę ustawę oczywiście.
Tylko jedna zasadnicza uwaga. Proszę państwa, koronawirus zmusił nas do tego, aby działać.
Nie możemy być tylko państwem teoretycznym,
działamy. Tutaj tak naprawdę jest wybór pomiędzy dwoma konstytucyjnymi wartościami: życie
i zdrowie ludzkie, w tym wypadku wyborców,
oraz demokratyczne wybory. One w pewnym
momencie się stykają i trzeba jakieś konkretne
rozwiązania uwzględnić, wybrać, zaprojektować.
Państwo nam w tym nie pomagacie. Proszę zobaczyć, nie ma tutaj żadnych poprawek. Państwo
chcecie w czambuł odrzucić tę ustawę. Podam
prosty przykład: dostarczanie pakietów wyborczych do wyborcy. Do tej pory rzeczywiście tak
było, że była to przesyłka polecona, mało tego, była
ona kwitowania przez odbiorcę. No, ale teraz jeśli chcemy, żeby życie i zdrowie naszego wyborcy
było – ono jest – głównym odnośnikiem, to nie
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możemy tego robić w formie poleconej przesyłki
kwitowanej czy podpisywanej u listonosza. To są
tego typu dylematy. Być może można by było jakoś inaczej to rozwiązać. Państwo nam w tym nie
pomagacie, to będzie wam oczywiście zapisane.
Wyrażę to tutaj, a w sposób ścisły będę mówił na
ten temat przy uchwale.
Otóż, proszę państwa, do pewnego momentu
myślałem, że wy wykorzystujecie stan konieczności przeprowadzenia wyborów… Odwrotnie: chcecie wykorzystać stan klęski żywiołowej do takiego
a nie innego wpływu na wybory prezydenckie.
Zatem przyczyną jest to, że trzeba te wybory prezydenckie przeprowadzić, a stan klęski żywiołowej
ma być w pewnym sensie jakimś wytrychem, jakimś narzędziem. W tej chwili jestem przekonany,
że jest odwrotnie: korzystacie, niestety, z okazji do
tego, że musimy wybrać prezydenta, i to w trybie
konstytucyjnym, i w czasie, który nam narzuca
konstytucja, i chcecie przy okazji wprowadzić stan
klęski żywiołowej. Po co? No, po to, żeby znowu
było możliwe dojenie Polski z finansów, z pieniędzy. Udowodnię wam to przy następnej dyskusji,
w następnym wystąpieniu. Tu przyczyna i skutek
są zupełnie różne. Wasi mocodawcy chcą znowu
doić Polskę, tak jak doili przy okazji VAT.
(Głos z sali: Co? Dowody…)
Udowodnimy to, udowodnię… Chyba że pan
marszałek da mi teraz 10 minut.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panie Senatorze, ostatnia minuta.
(Senator Jerzy Czerwiński: To wszystko.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pani senator
Danuta Jazłowiecka, pani marszałek MorawskaStanecka, pani senator Gorgoń-Komor, pan senator
Bogdan Klich, pan senator Kazimierz Ujazdowski,
pani senator Kołacz-Leszczyńska, pani senator
Małecka-Libera, pan senator Wcisła, pani senator
Matecka, pan senator Godyla, pan senator Pęcherz,
pani senator Sekuła, pani senator Bieda oraz pan
senator Mamątow złożyli przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że nie było wniosków o charakterze
legislacyjnym, zatem ogłaszam 10 minut przerwy.
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Po przerwie… teraz zamykam głosowanie…
(Głos z sali: Dyskusję.)
Zamykam dyskusję. Przepraszam bardzo, to
zapewne efekt zmęczenia.
Zamykam dyskusję.
Ogłaszam 10 minut przerwy, po przerwie będzie głosowanie nad tym aktem ustawodawczym.
(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 20
do godziny 21 minut 32)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Szanowni Państwo…
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku…)
…przystępujemy do…
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, Panie
Marszałku…)
Przepraszam, kto mówi?
(Głos z sali: Senator Pęk.)
(Senator Stanisław Karczewski: Panie
Marszałku, jeden głos, bardzo proszę.)
A, proszę…
(Senator Stanisław Karczewski: Nie wznowił
pan obrad, przepraszam, bo to trzeba formułkę
wypowiedzieć…)
Dziękuję panu marszałkowi za przypomnienie.
(Senator Marek Pęk: Ale to nie… ja nie w tej
sprawie.)
Tak?
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, jeśli
można…)
Proszę bardzo.
SENATOR
MAREK PĘK
Dziękuję.
Ja z wnioskiem formalnym. W imieniu klubu
Prawa i Sprawiedliwości chciałbym prosić o 15 minut przerwy.
(Poruszenie na sali)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wniosek ten musimy poddać… Czy jest wniosek przeciwny?
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SENATOR
BOGDAN BORUSEWICZ
Ja zgłaszam, tak.
(Głos z sali: Przeciwny…)
(Rozmowy na sali)
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Marszałku, ja tylko słowo uzasadnienia.
Jest jednak dobrym obyczajem parlamentarnym, który był zawsze respektowany w Senacie,
że na wniosek klubu udzielano przerwy.
(Rozmowy na sali)
Ja tylko powiem, że senator Martynowski wycofał wcześniej złożoną prośbę o 2-godzinną przerwę,
myśmy nie zgłosili tej… to znaczy nie wstrzymaliśmy obrad na te 2 godziny, jak planowaliśmy…
Teraz prosimy o dosłownie 15 minut przerwy dla
klubu.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie.)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panie Senatorze, zamierzam po głosowaniu zakończyć obrady, tak że będziecie państwo mieli wystarczająco dużo czasu na dyskusję. Ponieważ jest
głos za przerwą, jest głos przeciwny…
(Głos z sali: Zgłaszam właśnie wniosek przeciwny.)
…muszę zarządzić głosowanie.
Kto jest za ogłoszeniem przerwy?
(Głos z sali: Przeciw.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 35 – za, 51 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 9)
Przystępujemy zatem, po wznowieniu obrad…
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady. Formuła jest wypowiedziana.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Informuję, że połączone komisje wnoszą o jej
odrzucenie.
Państwo senatorowie obecni w sali posiedzeń oraz w salach nr 217 i 182 oddają głos przez

naciśnięcie przycisku na aparaturze. Państwo
senatorowie uczestniczący w obradach w sposób zdalny proszeni są o naciśnięcie przycisku
„OK” w celu potwierdzenia chęci wzięcia udziału
w głosowaniu. Decyzja o wzięciu udziału w głosowaniu powoduje wyświetlenie okna głosowania
z 3 opcjami do wyboru. Kliknięcie w jeden z tych
wierszy skutkuje oznaczeniem wyboru. Aby zagłosować, należy przesłać swoją decyzję do systemu.
W tym celu proszę wcisnąć przycisk „Przekaż” albo
„Submit” na niektórych tabletach, w prawym górnym rogu okienka, oraz zatwierdzić poprzez naciśnięcie kolejnego przycisku „Przekaż”, kiedy ukaże
się okno wymagające potwierdzenia.
W związku z tym proszę…
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały, uchwały o odrzuceniu. Komisje wnoszą
o odrzucenie tego projektu uchwały…
(Głosy z sali: Ustawy, ustawy.)
Ustawy. Komisje wnoszą o odrzucenie tego projektu ustawy…
(Głos z sali: To nie jest projekt, tylko ustawa.)
(Rozmowy na sali)
Ustawy…
(Głos z sali: To jeszcze nie jest ustawa…)
(Głosy z sali: Ustawy…)
Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy.
Czy kolega jest usatysfakcjonowany? Dziękuję
bardzo.
(Senator Stanisław Karczewski: Nie jestem.)
(Głos z sali: Nie dziwię się.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie jestem usatysfakcjonowany. Zupełnie. Jestem bardzo zawiedziony, Panie Marszałku.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ciężko w życiu mieć
kompleksy.)
(Senator Stanisław Karczewski: Proszę bardzo,
głosujemy…)
(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz powtórzę. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały, a uchwała mówi o tym, że komisje
wnoszą o odrzucenie ustawy.
Kto jest za tak sformułowanym projektem?
(Głos z sali: Czyli za odrzuceniem.)
Kto jest za odrzuceniem tej ustawy, czyli za projektem uchwały przedstawionym przez komisje?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 50 – za, 35 – przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020 r.
(Rozmowy na sali)
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 10.00…

(Głos z sali: Jeszcze komunikat.)
Komunikaty.
SENATOR SEKRETARZ
RYSZARD ŚWILSKI
Ciąg dalszy posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 odbędzie się w dniu
6 maja o godzinie 8.15 w sali nr 217.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 39)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 30)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Gabriela Morawska-Stanecka, Michał Kamiński i Bogdan Borusewicz)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Proszę państwa senatorów sekretarzy o zajęcie
wyznaczonych miejsc.
Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie
w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Państwo Senatorowie zgromadzeni w sali posiedzeń oraz w sali nr 182 i w sali nr 217, proszę
o zapisywanie się do pytań i do głosu w dyskusji
u senatorów sekretarzy. Przypominam, że w sali
posiedzeń będzie to pan senator Ryszard Świlski,
w sali nr 217 – pan senator Rafał Ambrozik, w sali
nr 182 – pan senator Wiktor Durlak. Senatorom
sekretarzom proszę również przekazywać wnioski
o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz oświadczenia.
Proszę również o nieprzemieszczanie się między salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział
w głosowaniach są możliwe z miejsc, które państwo zajmują.
Proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo
znajdujący się w sali posiedzeń oraz w salach
nr 182 i 217 mają wyłączone aplikacje do zdalnego
udziału w posiedzeniu.
Szanowni Państwo Senatorowie biorący udział
w posiedzeniu w sposób zdalny, państwa z kolei
proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone.
Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni
podczas połączenia.

Możecie państwo zapisywać się do pytań i do
głosu w dyskusji poprzez czat w aplikacji. Wnioski
o charakterze legislacyjnym, przemówienia
w dyskusji oraz oświadczenia prosimy przesyłać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
przesłany państwu uprzednio przez Kancelarię
Senatu.
Zwracam również uwagę, że do państwa dyspozycji pozostaje także specjalny numer telefonu.
Pod tym numerem możecie państwo dokonywać
konsultacji treści wniosków o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń problemów technicznych.
Prosimy samodzielnie nie włączać mikrofonów.
Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po jego
udzieleniu przez marszałka prowadzącego obrady
oraz po uruchomieniu mikrofonu przez informatyka z 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 aplikacji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosimy
o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.
Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do testowego głosowania, które ma na celu ustalenie listy
senatorów biorących udział w posiedzeniu.
Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu
potwierdzenia obecności.
Przypominam państwu senatorom korzystającym z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że rozpoczęcie głosowania, tzw. ankietowanie
w systemie Webex, powoduje pojawienie się komunikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy
„OK”. Przypominam również o konieczności wciśnięcia 2 przycisków „Przekaż” w trakcie oddawania głosu: w oknie głosowania oraz w odpowiedzi
na pytanie o potwierdzenie. Czasem jest to słowo
„Submit” zamiast słowa „Przekaż”.
Proszę zatem o głosowanie.
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(Głos z sali: Nie, nie, ale musi być…)
Aha, nie jest włączona aparatura.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Już jest włączona.
To jest, przypominam, głosowanie testowe.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów. Pozostałe wyniki, jak
państwo wiecie, są nieistotne. Wszystkie przyciski
funkcjonują. W głosowaniu wzięło udział 88 senatorów. (Głosowanie nr 11)
Szanowni Państwo Senatorowie!
Proponuję uzupełnienie porządku obrad
o punkt: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
– i rozpatrzenie go jako punktu piątego porządku
obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam,
że Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Sygnalizuje mi sala nr 217, że pan senator Szwed
ma wniosek formalny.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ten wniosek formalny uzależniam od informacji, jakie uzyskam od pana
marszałka. Chciałbym zapytać… Mam informację sprzed godziny, że ustawa, nad którą wczoraj
głosowaliśmy, ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych, jeszcze nie została dostarczona
do Sejmu, a dzisiaj mija termin – to jest ostatni
dzień, w którym Senat powinien zająć stanowisko.
Chciałbym w związku z tym zapytać, czy i kiedy
będzie dostarczona. Czy to będzie dzisiaj o godzinie 23.00, czy może wcześniej? Ewentualny wniosek formalny uzależniam od informacji ze strony
pana marszałka.
(Głos z sali: W jakim trybie te pytania?)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panie Senatorze…
(Głos z sali: W jakim trybie te pytania?)
…teraz to pan zadał pytanie, a nie zgłosił wniosek formalny…

(Głos z sali: Właśnie.)
…ale jako człowiek z natury dobrotliwy panu
odpowiem.
(Wesołość na sali)
Będzie dostarczona dzisiaj razem z dokumentami z dzisiejszej sesji, a jeżeli tej sesji nie skończymy, to będzie dostarczona w odpowiednim czasie
– dzisiaj. O tym mogę pana zapewnić.
(Rozmowy na sali)
Tylko z wnioskami formalnymi w tej chwili,
bo już przyjęliśmy porządek obrad i trzeba przystąpić do pracy.
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Dobrze. Dziękuję.
Panie Marszałku, skoro pan dopuścił jedno
pytanie, to może pan dopuścić i drugie pytanie,
krótkie. Kiedy mogą być głosowania? Wczoraj na
posiedzeniu Konwentu Seniorów pan powiedział,
że głosowania będą dzisiaj po południu. Ja się czuję oszukany, bo głosowanie było wczoraj, niezapowiedziane… Dostaliśmy SMS-y 8 minut przed
głosowaniami. Dlatego w imieniu senatorów Prawa
i Sprawiedliwości pytam, kiedy będą głosowania,
czy dzisiaj po południu, wieczorem, czy jutro.
Bardzo proszę o odpowiedź.
(Senator Bogdan Borusewicz: W odpowiednim
czasie.)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Będą w trakcie obrad. Przypomnę, że obowiązkiem senatora jest uczestniczyć w posiedzeniu. I na
ten temat nie będę się więcej wypowiadał. Możemy
zacytować odpowiednie artykuły regulaminu.
(Senator Marek Martynowski: A obowiązkiem
marszałka jest dotrzymanie słowa wypowiedzianego w czasie obrad, na samym początku.)
(Głos z sali: Ale, proszę…)
(Głos z sali: No, nie wymagajmy…)
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego…
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku,
to ja w takim razie wniosek chciałbym złożyć. Panie
Marszałku, chciałbym wniosek złożyć.)
A, jeśli wniosek, to…
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(Senator Marek Martynowski: Tak.)
Bo wcześniej pytał pan…
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Tak, najpierw było pytanie, a teraz wniosek.
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 2
Regulaminu Senatu składam wniosek – 22 senatorów podpisało się pod tym wnioskiem – o imienne
głosowanie. Wczoraj regulamin nie został zmieniony. Uważam, że nie powinniśmy zdalnie głosować
bez zmiany regulaminu. Stąd zgłaszam taki wniosek – o imienne głosowanie. W tej chwili panu go
przekazuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale w jakiej sprawie?)
Dotyczy to wszystkich punktów.
(Senator Stanisław Karczewski: Wszystkich głosowań w trakcie posiedzenia.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Pan senator Kwiatkowski.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Ja mam gorącą prośbę do panów senatorów PiS.
Przed chwilą zakończyliśmy prace nad zmianą kodeksu postępowania…
(Senator Stanisław Karczewski: A do pań nie?)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę nie przeszkadzać.)
Do pań i panów senatorów PiS. Przed chwilą
zakończyliśmy prace nad nowelizacją przepisów
kodeksu postępowania cywilnego. Przyjęliśmy
to absolutnie wszyscy, w powszechnej zgodzie.
Zresztą ta inicjatywa ustawodawcza jest…
(Głos z sali: Rządowa.)
…inicjatywą Ministerstwa Sprawiedliwości.
Powiedziałbym, że ze wszystkich stron było oczekiwanie w tym zakresie. Głosowanie imienne z naturalnych względów wydłuża pewne procedury.
Czy państwo, jeśli chodzi o ten wniosek, nie rozważylibyście, żeby to głosowanie nie było objęte

głosowaniem imiennym? Ja bym bardzo o to prosił i to rekomendował.
(Głos z sali: My nie zgadzamy się na…)
(Rozmowy na sali)
(Wesołość na sali)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę o zachowanie powagi.
Ten wniosek nie może być rozciągnięty na
wszystkie głosowania – musi dotyczyć każdego
głosowania osobno. Ust. 1 tegoż artykułu mówi
tak: po zamknięciu dyskusji lub wystąpieniu sprawozdawcy komisji marszałek Senatu oznajmia,
że Senat przystępuje do głosowania. Tak że wniosek nie może być zgłoszony tak generalnie, tylko
musi być, jeżeli taka będzie wola senatorów, powtarzany w stosunku do każdego punktu.
Pan marszałek Borusewicz.
SENATOR
BOGDAN BORUSEWICZ
Panie Marszałku, ja właśnie to chciałbym powiedzieć. Nie można składać wniosku dotyczącego
wszystkich głosowań imiennych, musi być wniosek
do konkretnego punktu.
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Panie Marszałku, jest wniosek formalny. Oczywiście pan marszałek zinterpretuje to tak, jak będzie chciał. Wczoraj już widzieliśmy, jak można złamać Regulamin Senatu.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jeżeli państwo chcecie, to złamiecie go i przy
tej okazji.
(Głos z sali: Jak regulamin został złamany?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jaki punkt został
złamany?)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę państwa o zachowanie powagi.
Kategorycznie zaprzeczam, jakobyśmy złamali
jakikolwiek punkt.
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Przypominam, Panie Przewodniczący Martynowski, że ten artykuł mówi jednoznacznie: po
zamknięciu dyskusji nad danym punktem możecie państwo na wniosek marszałka Senatu lub
co najmniej 20 senatorów złożyć wniosek o głosowanie imienne, ale w odniesieniu do konkretnych
punktów. W tej chwili otrzymałem potwierdzenie
z Biura Legislacyjnego, że moja interpretacja w tej
materii jest właściwa. A więc jeżeli będziemy kończyć jakiś punkt, to po zamknięciu dyskusji będziecie państwo mogli złożyć taki wniosek. I to na tym
etapie zamyka tę dyskusję.
Ogłaszam 45 minut przerwy, do godziny 11.30.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 41
do godziny 13 minut 15)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wznawiam obrady.
Chciałbym przekazać, że w trakcie przerwy
odbyły się posiedzenia Prezydium Senatu oraz
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, oczywiście z czynnym udziałem Biura
Legislacyjnego Senatu, ponieważ poprosiliśmy
komisję regulaminową o opinię w sprawie trybu
głosowania imiennego. Po posiedzeniu komisji ponownie zebrało się Prezydium Senatu i podjęło następującą uchwałę, którą pozwolę sobie państwu
przeczytać.
Na podstawie art. 9 pkt 1 Regulaminu Senatu
uchwala się, co następuje. § 1. Senatorowie uczestniczący w posiedzeniu Senatu z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość w przypadku przeprowadzenia głosowania imiennego
otrzymują kartę do głosowania drogą mailową,
wypełniają ją, skanują i przysyłają skan karty
drogą mailową na specjalny, dedykowany adres.
Wyznaczeni przez marszałka Senatu sekretarze
Senatu drukują nadesłane skany i wrzucają karty
do urny, przy czym w tym wypadku można odstąpić od porządku alfabetycznego, o którym mowa
w art. 53 ust. 5 Regulaminu Senatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dodam od siebie, że w ten sam sposób senatorowie uczestniczący zdalnie w posiedzeniu przesyłają swoje poprawki.
I taka jest decyzja. Ażeby ją skonkludować: jeżeli po zakończeniu dyskusji nad każdym punktem

padnie wniosek o głosowanie imienne, to takie głosowanie będzie przeprowadzone zgodnie z uchwałą Prezydium Senatu Rzeczypospolitej, w związku
z wykładnią przeprowadzoną w komisji regulaminowej i przygotowaną przez Biuro Legislacyjne
Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa
Polskiego.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów. Zawarty jest w druku
nr 109, a sprawozdanie w druku nr 109 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Jerzego Wcisłę, o przedstawienie
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
JERZY WCISŁA
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Ustawodawcza 4 maja zajmowała się
projektem uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium
Państwa Polskiego. Projekt jest procedowany w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej. Senatorowie
Prawa i Sprawiedliwości będący członkami komisji
wnosili o zmianę terminu posiedzenia komisji, tak
aby mógł wziąć udział w posiedzeniu przedstawiciel Rady Ministrów. Nie pojawił się na tym posiedzeniu, a my po wyjaśnieniu przewodniczącego
komisji takim, że Rada Ministrów została poinformowana i zaproszona do udziału w posiedzeniu komisji, głosowaliśmy nad tym wnioskiem. Wniosek
upadł w głosowaniu.
Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej przedstawiłem projekt uchwały, koncentrując się na 6 argumentach, które przemawiają za wprowadzeniem
stanu klęski żywiołowej i pokazują, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w obecnej sytuacji byłoby dla Polski korzystne. Te 6 argumentów
w wielkim skrócie teraz przedstawię.
Pierwszy argument wynika z faktu, że jesteśmy
w stanie rozszerzającej się epidemii, która pochłonęła już ponad 700 ofiar. Jest ponad 14 tysięcy zarażeń, a – o czym mówił wczoraj minister zdrowia
– może być ich 2 razy więcej. Ponad 100 tysięcy
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osób jest na kwarantannie. Nie jesteśmy w stanie
przewidzieć dalszego ciągu, rozwoju tej epidemii
i bezsprzecznie jest to stan nadzwyczajny w Polsce.
We współczesnej historii Polski takiego zagrożenia epidemicznego nie było. Właśnie z myślą o takich sytuacjach wprowadzono w konstytucji zapis
o stanie klęski żywiołowej i przygotowano stosowną ustawę.
Drugi argument wynika z faktu, że w walce z epidemią już wprowadzono w Polsce wiele
środków nadzwyczajnych, a więc uznano, że bez
stosowania środków nadzwyczajnych nie można
z tą epidemią sobie poradzić. Czyli uznano, że tak
naprawdę ten stan nadzwyczajny w Polsce funkcjonuje. Konstytucja przewiduje takie stany nadzwyczajne, w tym też stan klęski żywiołowej.
Trzeci argument wynika z definicji stanu klęski
żywiołowej, ustawowej definicji. Jeżeli ją przeczytamy, a na posiedzeniu komisji ją przedstawiłem,
to wywnioskujemy, że ona dokładnie opisuje stan
rzeczywistej sytuacji w Polsce. Mówiąc inaczej,
jesteśmy w stanie klęski żywiołowej, tyle że nie
wprowadziliśmy jej formalnie.
Czwarty argument. Ustawa o stanie klęski żywiołowej, wywodząca się wprost z konstytucji, daje
prawo do ograniczania niektórych praw i wolności obywatelskich w sposób zgodny z konstytucją.
Te prawa już w tej chwili są ograniczone lub zawieszone, ale bez uwzględnienia tej ustawy stosowanie
tych ograniczeń budzi niemałe wątpliwości prawne.
Piąty argument jest taki, że wprowadzenie
ustawy o stanie klęski żywiołowej pozwoli na
uwzględnienie ograniczeń wynikających ze stanu
nadzwyczajnego w przypadku roszczeń odszkodowawczych i pozwoli na ich racjonalizowanie. Bez
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego wszystkie te
roszczenia będą traktowane jak w sytuacji normalnej, w której państwo ponosi pełną odpowiedzialność, także za to, że jest w Polsce stan epidemii.
Szósty argument jest taki, że ustawa o stanie
klęski żywiołowej pozwala na przesunięcie terminu wyborów prezydenckich i przeprowadzenie
ich zgodnie z Konstytucją RP. Dzisiaj widzimy, że
formacja rządząca brnie w coraz większe kłopoty,
jeśli chodzi o wybory. Coraz więcej polityków, liderów tej formacji, twierdzi, że 10 maja tych wyborów nie da się przeprowadzić. Przyjęcie ustawy
o stanie klęski żywiołowej automatycznie przesuwa te wybory o 4 miesiące. Można powiedzieć, że
projekt wychodzi od strony tej formacji, która nie
odpowiada za przeprowadzenie wyborów na prezydenta, ale w zasadzie ta strona, która te wybory

przygotowuje, powinna to traktować jako deskę ratunkową. Ten ostatni argument przedstawiłem jako
szósty, ale senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości
mówili, że on jest najważniejszy, że właśnie dlatego
przedstawiamy ten projekt uchwały – aby doprowadzić do przesunięcia wyborów prezydenckich.
Omówienie dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu komisji na przedstawione przeze mnie
tematy, zacznę właśnie od kwestii wyborczej.
Rzeczywiście, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej automatycznie odsuwa termin wyborów o co
najmniej 4 miesiące i daje Sejmowi prawo do przesuwania ich na dalszy termin, jeżeli w Polsce nie
będzie warunków epidemicznych, które pozwolą
na zorganizowanie bezpiecznych wyborów. Zatem
dzisiejszy chaos można spokojnie odłożyć na kilka
miesięcy i całą uwagę skupić na innym problemie,
który ma Polska, czyli na problemie tego, jak zwalczać epidemię, jak walczyć o losy Polaków, którzy
zmagają się z epidemią, a także ze skutkami tej epidemii, tracą pracę. Zakłady pracy też mają problemy. Chodzi o to, żeby nie mieszać tych 2 spraw,
które są ze sobą niemieszalne, są zupełnie innymi rzeczywistościami, czyli kampanii wyborczej
i wspólnego działania na rzecz walki z epidemią.
Niestety, senatorowie PiS tego argumentu nie
przyjmowali. Traktowali to nie jako atut tej ustawy,
ale jako najpoważniejszy defekt tego rozwiązania.
(Głos z sali: Może teraz przyjmą?)
Mamy 2 dni od posiedzenia komisji. Sytuacja
generalnie bardzo mocno się zmieniła na gorsze
dla koncepcji zorganizowania wyborów, tak więc
może dzisiaj te poglądy będą inne.
Ze strony senatorów padały też pod naszym
adresem, adresem wnioskodawców, pytania, jak
my sobie wyobrażamy zorganizowanie wyborów
po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Otóż,
Wysoki Senacie – i myśmy to też przedstawili na
posiedzeniu komisji – nie było naszą rolą wprowadzanie stanu klęski żywiołowej po to, aby brać na
siebie odpowiedzialność za organizację wyborów.
A prawdę mówiąc, to ustawa o stanie klęski żywiołowej dosyć dokładnie to opisuje. Bo ona daje
możliwość zajmowania się tym, co jest w Polsce
najważniejsze, czyli stanem epidemii, a później
daje 90 dni na przygotowanie wyborów. Tak więc…
I decyzję o tym, kiedy rozwiążemy problem z epidemią, a zajmiemy się wyborami, będzie podejmował parlament. Bo Rada Ministrów, premier,
podejmuje decyzję tylko o pierwszych 30 dniach.
Później o ewentualnym przedłużeniu stanu klęski
żywiołowej decyduje parlament.
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I dzięki temu walorowi tego rozwiązania wreszcie w Polsce sprawy by wróciły na swoje miejsce:
najpierw zajmujemy się tym, co Polaków najbardziej nurtuje, a później zajmujemy się polityką.
Kolejny pakiet wątków dyskutowanych na posiedzeniu dotyczył argumentów o przywróceniu
ładu prawnego w Polsce. Ten ład można przywrócić naszym zdaniem dzięki przyjęciu ustawy o stanie klęski żywiołowej. Bo tak de facto mało kto nie
zgadza się dzisiaj z tym, że mamy do czynienia ze
stanem klęski żywiołowej. Ograniczone są prawa,
które gwarantowane są przez konstytucję jako prawa obywatela i wolności obywatelskie. I wprowadzanie tych ograniczeń różnymi ustawami, a często
także rozporządzeniami, i to nawet nie rozporządzeniami Rady Ministrów, ale rozporządzeniami
ministra zdrowia… Poprawność prawna tego jest
często kwestionowana. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej to powiązanie prawa
i wolności obywatelskich ze stanem nadzwyczajnym jest proste. Wprost wynika z konstytucji,
z art. 228. Tam się mówi o wprowadzeniu stanu
klęski żywiołowej i jednocześnie mówi się o tym, że
można w stanie nadzwyczajnym ograniczyć prawa
i wolności obywatelskie.
Była duża dyskusja na ten temat, czy trzeba
wprowadzać stan klęski żywiołowej, aby te prawa
obywatelskie można było ograniczyć. I przyznam,
że senatorowie PiS mieli wiele racji, mówiąc, że te
prawa i wolności obywatelskie można ograniczyć
na podstawie innych ustaw, w tym na podstawie
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi. Jednak jest między tymi
dwoma rozwiązaniami różnica, także w pewnych
sformułowaniach, np. ustawa o zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych mówi o ograniczeniu produkcji, o sposobie poruszania się, a nie o ograniczeniu
prawa do przemieszczania się, i te różnice też przemawiają na rzecz przyjęcia ustawy o stanie klęski
żywiołowej. Myśmy argumentowali to też tym, ja już
o tym mówiłem, że stan klęski żywiołowej stwierdza fakt istnienia stanu nadzwyczajnego. A jeżeli
mówimy o ograniczaniu wolności obywatelskich,
na co my w Polsce jesteśmy niesamowicie uczuleni,
to powinniśmy dopuszczać ograniczenie tych praw
tylko i wyłącznie wtedy, gdy stwierdzimy, że taki
stan nadzwyczajny w Polsce istnieje, a tego inaczej
stwierdzić nie można, niż wprowadzając taką ustawę, która potwierdzi ten stan nadzwyczajny.
I ostatni wątek, o którym chciałbym powiedzieć,
a o którym dyskutowano na posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej, to są różnice w odpowiedzialności

Skarbu Państwa w przypadku roszczeń odszkodowawczych. Zupełnie inaczej to procedowanie
roszczeń wygląda, gdy jest ogłoszony stan klęski
żywiołowej, a inaczej, gdy jest tak, jak teraz, czyli
gdy nie ma żadnego stanu nadzwyczajnego, a więc
tak naprawdę jest normalnie i każdy może wystąpić z roszczeniem wobec naszego kraju, używając
różnych argumentów, a państwo polskie nie będzie
mogło się odwołać do żadnej ustawy ani do konstytucyjnego prawa mówiącego o tym, że w stanie
nadzwyczajnym co do strat trzeba brać pod uwagę
te wszystkie ograniczenia, które wprowadza stan
nadzwyczajny, i odszkodowania są ograniczone do
wyrównania strat majątkowych, zatem w takiej sytuacji nie można procedować strat wynikających
z utraty kontraktów i różnych innych. Niestety
u nas nie ma stanu nadzwyczajnego, a więc
po pewnym okresie w polskich sądach może się
pojawić tzw. wolnoamerykanka. Ten zapis konstytucyjny jest bardzo ważny, może mieć bardzo
poważne skutki dla państwa polskiego. Wydaje mi
się, że na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, po
wcześniejszej dyskusji, to zostało przez większość
w miarę zaaprobowane.
Ostatecznie, Panie Marszałku, Wysoki Senacie,
Komisja Ustawodawcza przyjęła projekt uchwały
większością głosów, zatem mogę go dzisiaj, w tej
chwili rekomendować Senatowi do przyjęcia.
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
upoważnili do ich reprezentowania również pana
senatora Jerzego Wcisłę.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań do pana senatora sekretarza Rafała Ambrozika,
a znajdujących się w sali nr 182 – do pana senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów z sali posiedzeń proszę o przesłanie listy do pana senatora
Ryszarda Świlskiego. Państwa senatorów, którzy
biorą udział w posiedzeniu zdalnie, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za pomocą czatu
w aplikacji.
Do zadawania pytań zapisał się jako pierwszy
pan senator Jan Maria Jackowski.

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 6 maja 2020 r.

72
Drugie czytanie projektu uchwał y wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na cał ym terytorium Państwa Polskiego

SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Pan w swoim omówieniu sprawozdania dość wiele miejsca
poświęcił kwestii wyborów prezydenckich. Mam takie pytanie. Czy wnioskodawcy rozważali sugestię
wprowadzenia któregoś z innych stanów nadzwyczajnych? Przypomnę, że łącznie jest… Oczywiście
poza stanem wojennym, bo ten nie wchodzi w rachubę ze względów formalnych.
I drugie pytanie: co by się działo z tymi kandydatami startującymi w wyborach… Skoro pan mówił o wyborach prezydenckich, to ja o to zapytam:
co by się stało z kandydatami na urząd prezydenta,
gdyby – podkreślam słowo „gdyby”, mówię w trybie warunkowym – został wprowadzony stan klęski żywiołowej? Czy po wycofaniu tego stanu, tak
jak twierdzi pani prof. Łętowska, byłoby konieczne
zgłaszanie kandydatur po raz kolejny, tak że mogliby się zgłaszać zupełnie inni kandydaci niż ci
obecni, czy też nastąpiłoby zamrożenie procedury
na czas tych 90 dni i dalej mówilibyśmy o tej samej
stawce kandydatów, którzy zostali zarejestrowani
w tych wyborach? Czy pan zechciałby rozstrzygnąć
tę kwestię? Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to nie rozważaliśmy innego stanu. Stan klęski żywiołowej dokładnie odpowiada rzeczywistej
sytuacji w Polsce i w tej sytuacji uznaliśmy, że nie
ma powodu szukać innego rozwiązania.
Przypomnę, co ustawa o stanie klęski żywiołowej mówi na temat pojęcia „klęska żywiołowa”. Otóż
jest to katastrofa naturalna, której skutki zagrażają
życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu o wielkich rozmiarach lub środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie
podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych
środków, we współdziałaniu różnych organów

i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji
działających pod jednolitym kierownictwem. A z kolei przez katastrofę naturalną ustawa rozumie zdarzenie związane z działaniem sił natury, masowe
występowanie chorób zakaźnych ludzi lub też działanie innego żywiołu. To jest dokładnie ta sytuacja,
z którą mamy w Polsce w tej chwili do czynienia.
Ja już panu, Panie Senatorze, w pewnym sensie
odpowiedziałem, mówiąc w sprawozdaniu z posiedzenia komisji, że jeśli chodzi o pytania o dalszy los
kampanii wyborczej, o to, jak ona się będzie toczyć
po zastosowaniu ustawy o stanie klęski żywiołowej,
to my jako wnioskodawcy się nad tym nie zastanawialiśmy. Naszym zdaniem dzisiaj, w tej chwili, tu
i teraz, najważniejszym zadaniem jest zajęcie się
stanem epidemicznym, stanem polskiej gospodarki. Polityka i gospodarka nie idą w parze. Polityka,
szczególnie jeśli chodzi o wybory, ze swej natury
działa tak, że wyostrza różnice między poszczególnymi stronnictwami i opcjami. W takiej nadzwyczajnej sytuacji, jaka jest w Polsce, w sytuacji
walki z epidemią, potrzebna jest jedność. I zobaczcie państwo, jak to wygląda. W zasadzie wszyscy
mówimy to samo. Prawo i Sprawiedliwość mówi:
nie zajmujmy się polityką, nie gmerajmy w ustawie wyborczej, nie rozmawiajmy o wyborach, tylko
zróbmy te wybory. Nasza koalicja mówi: odsuńmy
wybory i rozmawiajmy o epidemii. Wszyscy mówią, żeby nie rozmawiać o polityce, a tak naprawdę
cały czas rozmawiamy o wyborach. A więc naszym
zdaniem, zdaniem wnioskodawców, powinniśmy
odsunąć temat wyborów o co najmniej 4 miesiące, tak aby politycy nie mieli pretekstu do zajmowania się wyborami i wreszcie zajęli się epidemią.
Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam 3 pytania. Na początek taka sprawa. Mówił pan, że na posiedzenie
komisji został zaproszony pan premier. Ja też jestem członkiem senackiej Komisji Ustawodawczej
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i pamiętam, że państwa projektem zajmowaliśmy
się w poniedziałek ok. 17.00. Ile czasu przed posiedzeniem komisji został zaproszony premier?
To jest pierwsze pytanie.
Mówił pan o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. No, teraz jest szczególny czas, czas, w którym
odmrażamy pomału gospodarkę, oczywiście przy
zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa. Niedawno mieliśmy do czynienia z protestami pracowników transgranicznych, którzy chcieli
już wrócić do pracy, teraz mamy już, od poniedziałku, decyzję o drugim etapie odmrażania gospodarki, a państwo w tym czasie postulują wprowadzenie
stanu klęski żywiołowej, który wiąże się z ograniczeniem praw i wolności obywatelskich. Dlaczego
nie idą państwo za tym, co dzieje się w kraju, tylko
teraz właśnie, w tym szczególnym czasie proponują
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej?
Mówił pan też o naruszeniu ładu prawnego.
Rząd jak dotąd wprowadził 2 stany: najpierw stan
zagrożenia epidemicznego, a później stan epidemii. To wynikało z ustawy z 2008 r., wprowadzonej
wtedy jeszcze przez rząd Platformy Obywatelskiej
i PSL. To na ile ta ustawa narusza dzisiaj ład prawny? Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękują bardzo.
Pan senator Wcisła.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Dziękuję.
Panie Senatorze, nie ja jestem przewodniczącym komisji i nie wiem, o której zostało wysłane
zaproszenie do prezesa Rady Ministrów. Ale tak jak
mówił pan przewodniczący na posiedzeniu, około
godzin południowych było wysłane zaproszenie.
Na ten temat tyle mogę powiedzieć.
Co do obecnego stanu epidemii i tego, co pan
mówi, że dzisiaj mamy do czynienia z odmrażaniem gospodarki i poluzowaniem rygorów, to nie
tylko polski minister zdrowia… No, podobne stanowisko jest niemal we wszystkich krajach europejskich i są podobne zastrzeżenia: odmrażamy
stopniowo, etapami, będziemy się przyglądali, jaki
będzie skutek tych odmrożeń i jaka będzie sytuacja,

ale nie wykluczamy możliwości powrotu do zaostrzonej formy. Tak że z faktu, że dzisiaj coś zostało odmrożone, nie wynika, że sytuacja w zakresie
epidemii w Polsce jest bardziej opanowana. Zresztą
wyniki trochę o tym świadczą. Liczba zarażeń
w Polsce wczoraj czy przedwczoraj była najwyższa…
(Głos z sali: 400…)
…od 20 czy 23 kwietnia, czyli od 2 tygodni.
(Głos z sali: Od 6 dni.)
Był spadek, teraz jest wzrost. I możemy spodziewać się bardzo wielu takich scenariuszy.
Jest też jeszcze jedna niesamowicie ważna sprawa. Otóż w Polsce epidemia nie ma trendu spadkowego. Ten współczynnik zarażeń jest ciągle na
poziomie 1,2. Tam, gdzie przeprowadzano wybory,
on wynosił poniżej 1. Czyli u nas jedna osoba zarażona zaraża kolejne 1,2 osoby. Tak to jest w Polsce.
Jeżeli minister zdrowia mówi o tym, że zarażonych
w Polsce może być 2 razy więcej niż tych wykrytych, czyli może ich być nie 14 tysięcy, a 30 tysięcy,
to znaczy, że my nie wiemy o 15 tysiącach zarażonych. Z tych 15 tysięcy jutro może być kolejnych
17 tysięcy, czyli może być tak, że ta liczba zarażeń
za chwilę wzrośnie.
Gdy słucham ekspertów, wydaje mi się, że zasadne jest pójście w tę stronę, że o wyborach, które siłą rzeczy będą generowały wzrost zagrożenia
i zaskutkują wzrostem liczby zachorowań – jestem o tym przekonany, o tym mówi prawo wielkich liczb… Wydaje mi się, że powinniśmy wrócić
do sprawy wyborów dopiero wtedy, gdy będziemy
mieli długotrwały, widoczny trend spadkowy epidemii, wyniki spadkowe.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Wcisła: I trzecie… Nie wiem,
czy…)
Pytanie zadaje pan senator Gogacz.
SENATOR
STANISŁAW GOGACZ
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o akapit drugi.
W tym akapicie drugim państwo wymieniacie
ograniczenia, jakim są poddawani właśnie obywatele w związku ze stanem epidemii. Ale w ostatnim
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zdaniu pan czyni jednak bardzo duży zarzut właśnie tym, którzy te ograniczenia wprowadzają.
Mianowicie pan stwierdza, że…
(Senator Jerzy Wcisła: Przepraszam, ale…)
…„tych zmian dokonywano często rozporządzeniami ministra lub Rady Ministrów, a więc – jak
pan tu stwierdza – wbrew przepisom Konstytucji
RP”. No, jest w konstytucji dział „Wolności i prawa
osobiste”, ale nawet jak są…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, Panie Senatorze, ja zadaję
pytanie…
(Głos z sali: Przepraszam…)
…Nawet jeżeli w konstytucji jest rozdział dotyczący praw i wolności… Ale prawie we wszystkich
tych prawach jest taki odnośnik do ustawy: chyba
że ustawa zwykła przewiduje… I wtedy te wolności
mogą być ograniczone. I tu mamy taką sytuację, że
mamy ustawę o zapobieganiu i zwalczaniu chorób
zakaźnych i na podstawie tej ustawy te rozporządzenia są wydawane, art. 46, 22, 23… A skoro na
podstawie ustawy są wydawane rozporządzenia,
to dlaczego pan stwierdza, że rozporządzenia są
wydawane niegodnie z konstytucją? Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Bardzo proszę.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, ustawa… Nie tylko ustawa,
były też rozporządzenia, i te rozporządzenia nie
były zgodne z konstytucją, czy wprowadzenie tych
ograniczeń… Np. rozporządzenie ministra zdrowia,
które wprowadzało zakaz poruszania się…
(Rozmowy na sali)
Nie wynika, nie wynika wprost. Ustawa o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych mówi o ograniczeniu sposobu poruszania się. Minister zdrowia
wprowadził ograniczenie poruszania się na terytorium całego kraju. Zdaniem wielu konstytucjonalistów jest to niezgodne z konstytucją, minister
zdrowia nie ma takiego prawa. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów ewentualnie można taką
decyzję podjąć, a nie ministra zdrowia.

W późniejszym rozporządzeniu Rady Ministrów, bodajże z 31 marca, to rozwiązanie zostało
wchłonięte, czyli ten defekt został jakby zlikwidowany, ale przez pewien czas w Polsce obowiązywało to złe prawo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Wystąpimy o to.)
(Głos z sali: Nie polemizujcie…)
No, Panie Senatorze, ja przedstawiłem swój pogląd, pan przedstawił swój.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego
Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja chciałbym
jednak podrążyć temat współistnienia 2 ustaw,
a mianowicie ustawy o stanie klęski żywiołowej,
postulowanym przez państwa w tej uchwale, oraz
ustawy, która rzeczywiście jest wykorzystywana
do walki z koronawirusem, z roku 2008, o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.
Pytanie pierwsze. Na jakiej podstawie w pierwszym akapicie na drugiej stronie tekstu napisaliście państwo sformułowanie: legalne podstawy
większości zakazów, nakazów i ograniczeń wprowadzanych przez rząd może dać tylko ustawa
z 2002 r. o stanie klęski żywiołowej? Czy uważacie państwo, że są ustawy dwóch kategorii, lepsze
i gorsze? Bo z konstytucji to nie wynika. Ustawy
mają tę samą moc prawną. Nawet jeśli ustawa nazywa się „kodeks”, to ma taką samą moc prawną jak
każda inna ustawa. A tutaj nie mamy do czynienia
z ustawami kodeksowymi, wiodącymi w danej gałęzi prawa. Proszę wytłumaczyć, jasnym tekstem,
dlaczego pan dzieli ustawy na lepsze i gorsze.
Pytanie drugie, konkretne. Których rozwiązań
prawnych, które są potrzebne i które są wykorzystywane w ustawie, tak ją nazwijmy, zapobiegawczej, o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi, czy też zakaźnej, których z tych
rozwiązań, które są w tej ustawie, nie ma i dlatego
trzeba powołać dodatkową ustawę, a mianowicie
ustawę o klęsce żywiołowej? Czy rządowi brakuje
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jakichś narzędzi i musi powołać tę drugą ustawę
do skutecznej walki z koronawirusem? Jest taka
stara zasada: nie mnóż bytów nad potrzebę. Po co
powoływać ustawę następną, jeśli ta pierwsza wystarczy? A może nie wystarczy? Tak więc chciałbym uzyskać wyraźną odpowiedź od pana, bo jest
pan również przedstawicielem wnioskodawców,
a nie tylko sprawozdawcą komisji. Co wnioskodawcy mieli na myśli?
Następne pytanie: czy w ustawie… Może inaczej: państwo chcecie zamienić te ustawy, tj. zamiast ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zastosować ustawę o stanie klęski żywiołowej. Wobec tego proszę
mi powiedzieć w jasny sposób, czy te 2 ustawy mają
być obok siebie stosowane, czy jedna zamiast drugiej? Bo jeśli ustawa o klęsce żywiołowej ma zastąpić ustawę o chorobach zakaźnych… No, w ustawie
o klęsce żywiołowej w ogóle nie ma pojęcia „epidemia”. Jak państwo chcecie zwalczać epidemię, nie
mając nawet jej definicji? Definicji epidemii, stanu
epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, które
są wykorzystywane obecnie, czy też potencjalnie
potrzebnych definicji strefy zero i strefy buforowej
nie ma w ustawie o klęsce żywiołowej. Wobec tego
po co używać narzędzia…
(Rozmowy na sali)
Ja bym prosił suflerów, żeby usiedli, bo rozmawiam w tej chwili z przedstawicielem wnioskodawców.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, ale bardzo proszę… Marszałek
czuwa nad porządkiem na sali.)
Ale, Pani Marszałek, tego porządku nie widać
na razie.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Marszałku…)
Jeszcze nie.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, proszę o kontynuowanie pytania.)
(Głos z sali: Ale bądźmy dobrej myśli.)
(Wesołość na sali)
Proszę państwa, to są te 3 pytania na dzień dobry, tzn. pytania o status obu ustaw, o narzędzia,
które te ustawy dają, i o stosunek tych ustaw do
siebie. Proszę o konkretne odpowiedzi.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o odpowiedź.

SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, ja już trochę o tym mówiłem.
Oczywiście przyznaję, że w tej ustawie, do której
pan się odwołuje, w ustawie o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, są
zapisy, które znajdują się także w ustawie o stanie
klęski żywiołowej. One pod tym względem w pewnym sensie wzajemnie się uzupełniają albo wprowadzają podobne rozwiązania. Wyższość ustawy
o stanie klęski żywiołowej polega na tym, że ona
problem epidemii, która jest w Polsce, traktuje
bardziej kompleksowo, co wprost wynika z konstytucji. Konstytucja, zakładając możliwość wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w art. 228 ust. 1
mówi, że może on być wprowadzony na podstawie ustawy. A więc wprowadza się go na podstawie
ustawy o stanie klęski żywiołowej.
Są też jednak, Panie Senatorze, pewne różnice
pomiędzy tymi ustawami. No, np. ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mówi o czasowym ograniczeniu
sposobu przemieszczania się, mówi o czasowym
ograniczeniu funkcjonowania zakładów pracy.
Ustawa o klęsce żywiołowej mówi o zawieszeniu
działalności określonych zakładów pracy. To jest
jednak różnica. Jeśli chodzi o późniejsze interpretacje tego, czy państwo ma prawo mówić o tym, że
wszyscy fryzjerzy i wszyscy hotelarze muszą zamknąć swoją działalność, to z ustawy o stanie klęski żywiołowej niewątpliwie wynika, że państwo
ma takie prawo. W tym drugim przypadku interpretacje mogą być różne. Tak że te przepisy nie są
identyczne, chociaż przyznaję, że ta ustawa również pewne kwestie reguluje.
Pyta pan, po co my chcemy wymyślać nową
ustawę, skoro jedna już działa. Podałem te różnice, ale przede wszystkim my nie wymyślamy żadnej ustawy. Ta ustawa funkcjonuje. Ustawa o stanie
klęski żywiołowej została uchwalona w 2002 r. i nadal obowiązuje. Można ją zastosować, nie trzeba
nic wymyślać.
Trzeci wątek dotyczył tego, jak ja sobie wyobrażam funkcjonowanie państwa polskiego, skoro już dzisiaj są ograniczenia wynikające z ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a będzie wprowadzona ustawa o stanie klęski żywiołowej. To już jest
pytanie do tych, którzy będą tę ustawę wprowadzali. Podejrzewam, że trzeba będzie wygasić
przynajmniej niektóre paragrafy albo całą ustawę

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 6 maja 2020 r.

76
Drugie czytanie projektu uchwał y wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na cał ym terytorium Państwa Polskiego

i wprowadzić inną ustawę. Ale to już jest pytanie
nie do mnie. My mówimy dzisiaj o tym, że w Polsce
istnieje stan nadzwyczajny – że istnieją nadzwyczajne ograniczenia, niemieszczące się w kategoriach normalnych rozwiązań prawnych. I aby jak
najlepiej oddać ducha i intencje stanu nadzwyczajnego, trzeba wprowadzić ustawę o wprowadzeniu
stanu nadzwyczajnego, dedykowaną takim właśnie
sytuacjom. A do regulacji stanu prawnego w Polsce
w trakcie stanu nadzwyczajnego najlepiej naszym
zdaniem służy ustawa o stanie klęski żywiołowej.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę, Pani
Marszałek, dopytać…)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Dziękuję za możliwość.
Otóż ja zadałem bardzo proste pytanie: czy stosujemy rozwiązania obu ustaw naraz, czy jednej
z nich?
Jeśli mówimy o kwestiach epidemicznych – bo
o tym przecież tutaj mówimy – to ustawa o zwalczaniu zakażeń u ludzi, ten kilkudziesięciostronicowy tekst, mówi tylko o kwestiach epidemicznych,
a ustawa o klęsce żywiołowej mówi o tym w jednym zdaniu. To która jest bardziej szczegółowa,
dokładna, poręczna?
Mówił pan o ograniczeniu w przypadku ustawy
o zakażeniach, a tutaj o wyłączeniu… Nie wiem,
jakie jest pojęcie w przypadku ustawy o klęskach
żywiołowych. Co jest bardziej drastyczne: ograniczenie czasowe czy wyłączenie na stałe pewnych
przedsiębiorstw? No tak to rozumiem.
Ale najważniejsza jest ta kwestia: jeśli ustawa
o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych
u ludzi jest stosowana, sprawdza się i rząd nie występuje o kolejne jej nowelizacje mające na celu
wprowadzenie nowych narzędzi, to po cóż – tu nie
chodzi o ustawę, bo ona jest oczywiście prawem
od 2002 r. –wprowadzać nowy stan nadzwyczajny? To jest zasadnicze pytanie. Po co nowy stan
nadzwyczajny do walki z koronawirusem, jeśli już
wykorzystywana ustawa wystarczy?

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo o odpowiedź.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, ustawa o stanie klęski żywiołowej daje prawo do wprowadzenia ograniczeń
– nie wszystkich, które są w tej ustawie – rozporządzeniami. Ustawa o stanie klęski żywiołowej
dotyczy różnych klęsk. Dotyczy chorób zakaźnych, dotyczy powodzi i różnych innych sytuacji.
Pokazuje wachlarz różnych ograniczeń, ale nie
wszystkie te ograniczenia muszą zostać wprowadzone. A wprost jest wywiedziona z konstytucji i to
jest jej atutem.
A co do drugiego pytania, to ja już powiedziałem, że szukanie w przypadku stanu klęski żywiołowej rozwiązań prawnych, które z ustawy
o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nadal będą musiały być stosowane, to już będzie potem problem wprowadzającego tę ustawę
w życie.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam bardzo, jedno zdanie, jedno zdanie.)
Nie, nie.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze.)
Panie Senatorze, pan senator odpowiedział na
pytanie i powiedział, że już odpowiedział wcześniej.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze.)
Myślę, że to bardziej mógłby być głos pana senatora w dyskusji.
Pan senator Krzysztof Brejza.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mam takie pytania.
Pierwsze: czy prawdą jest, że obecnie ograniczono elementarne swobody obywatelskie – prawo
poruszania się i prawo zgromadzeń?
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Drugie pytanie: czy jedyną formą ochrony bardzo ważnej, kluczowej zasady zwierzchniej władzy
narodu jest wprowadzenie zgodnie z konstytucją
stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej?
Czy tak jest, że stan klęski żywiołowej jest, że tak
powiem, jedyną formą, która przywróci w sposób
konstytucyjny stabilność zwierzchniej władzy narodu w postaci wolnych wyborów, które obecnie
nie mogą się odbyć z oczywistych przyczyn?
Trzecia rzecz…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę o spokój, bardzo proszę.)
Czy przewodniczący Państwowej Komisji
Wyborczej w Senacie wyraził takie stanowisko –
szef PKW jako instytucji, która nadzoruje stosowanie prawa wyborczego – że najprostszym wyjściem
z tego kryzysu jest właśnie wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Dziękuję.
Ja, często powtarzając, że w Polsce mamy stan
nadzwyczajny, mówiłem właśnie o tym, że w walce z epidemią my dzisiaj ograniczamy konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie, m.in. prawo
do przemieszczania się, prawo do uczestniczenia
w praktykach religijnych, prawo do zgromadzeń.
One są w różny sposób ograniczane i czasami sposób ograniczenia tych praw budzi pewne wątpliwości. Przede wszystkim uznanie tego, że ograniczenie
praw i wolności obywatelskich może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej… Sytuację
nadzwyczajną potwierdza się właśnie w sposób
ustawowy poprzez wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W sytuacji, jaka jest w Polsce, tym stanem
nadzwyczajnym, który jest dedykowany, odnosi się
do takiej sytuacji, jest stan klęski żywiołowej. I to
jest jeden z ważnych atutów tej ustawy.
Drugi atut to jest możliwość wprowadzenia ładu
prawnego, wreszcie, w naszym kraju. Ten drugi
atut, o którym mówi pan senator – bo dla mnie to
jest atut – czyli rozwiązanie tego pata wyborczego,

w którym dzisiaj tkwimy… Bo niewątpliwie to
jest pat wyborczy – nie da się połączyć wyborów
z epidemią, co widać wyraźnie. I ze względów logistycznych to jest bardzo trudne… Państwo, wasza
formacja szuka tych rozwiązań i co jakieś znajdzie,
to wywołuje ono coraz większe protesty i większe zastrzeżenia prawników konstytucjonalistów.
Te protesty są bardzo duże. A przede wszystkim
niszczy się to, co jest w wyborach najpiękniejsze i najważniejsze, to, co jest istotą demokracji, to, dzięki czemu mówimy, że wybory są tak
ważne… Mówię o kampanii wyborczej. Dzisiaj
oczywiście można teoretycznie sobie wyobrazić,
że przy obecnych zastrzeżeniach możemy zorganizować zgromadzenie na stadionie piłkarskim
i na półhektarowym placu zgromadzić 400 osób,
ale tak naprawdę kampania wyborcza dzisiaj nie
jest możliwa. A wybory bez kampanii wyborczej
to nie są wybory – to jest żart z wyborów, to jest
tylko głosowanie.
Panie Senatorze, ustawodawca, wprowadzając te 6 warunków, które musi spełnić stan klęski
żywiołowej, był bardzo przewidujący. Nie znając
dzisiejszych realiów, wprowadził 2 ważne ograniczenia: jedno dotyczące niezmieniania w czasie
stanu nadzwyczajnego ordynacji, prawa wyborczego, a drugie dotyczące nieorganizowania wyborów.
Widocznie grono osób, które tworzyły te zapisy,
miało świadomość tego, że w takich sytuacjach
przewaga rządzących nad resztą społeczeństwa jest
taka, że mogą oni zniszczyć życie polityczne i życie
społeczne w państwie, to znaczy że nadreprezentacja czy, powiedziałbym, nadobecność formacji rządzącej w przestrzeni publicznej może być tak duża,
że w zasadzie może ona całkowicie zmienić rzeczywistość polityczną w kraju. I to dzisiaj dostrzega
bardzo wiele osób, w tym te osoby, o których mówił
pan senator, np. przewodniczący PKW. Ja dzisiaj
słuchałem w telewizji z pewnym zdziwieniem, ale
i z pewną nadzieją, jednego z senatorów, który mówił o tym, że być może wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej jest jedynym wyjściem z tej patowej sytuacji. To był wasz kolega. Tak że wydaje mi się, że
powoli także w waszej formacji pojawia się świadomość tego, że nie da się przeprowadzić demokratycznych wyborów w stanie epidemii. Zresztą
Polacy jasno to powiedzieli, nie chcą brać udziału
w tych wyborach.
Ja jeszcze uprzedzę być może jedno pytanie.
To pytanie padło, to ten zarzut padł na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, gdy jeden z waszych
senatorów mówił, że my chcemy opóźnić wybory,
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bo nasz kandydat ma nikłe poparcie. Otóż, Panowie
i Panie Senatorowie, ja w bardzo prosty sposób wyjaśnię, jak to się dzieje, że to poparcie jest nikłe.
Jeżeli mamy 3 osoby, które mówią, że wezmą udział
w wyborach, i 2 z tych 3 osób mówią, że będą głosowały na Małgorzatę Kidawę-Błońską, a jedna
– na Andrzeja Dudę, to jakie poparcie ma Andrzej
Duda? 33-procentowe. A jeśli wspomniane 2 osoby powiedzą, że nie wezmą udziału w wyborach,
to jakie poparcie ma Andrzej Duda? I na tym polega to wielkie poparcie dla Andrzeja Dudy, że ludzie boją się wyborów, a my odpowiedzialnie nie
namawiamy ludzi do brania udziału w wyborach,
nie mówimy im: ryzykujcie swoje zdrowie i życie,
aby wziąć udział w tym spektaklu. Bo mamy przekonanie, że niebezpieczeństwo eskalacji epidemii
istnieje. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Brejza chciałby dopytać?
Bo pan się zgłaszał.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Tak, Pani Marszałek, jeszcze jedna kwestia.
Czy prawdą jest, Panie Senatorze, że w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej
zastosowana zostanie też szczególna ustawa z 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw obywatelskich
i że ta ustawa ma specjalnie właśnie stworzony mechanizm szczególny wobec ogólnych roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego?
SENATOR
JERZY WCISŁA
Ja już o tym mówiłem, że ustawa… Jednym
z wielkich walorów tej ustawy jest właśnie to,
że ona pozwala racjonalizować te straty czy pretensje majątkowe, które mogą być wysuwane wobec
państwa polskiego. Są rozwiązania, które to regulują. Ich warunkiem jest wprowadzenie w Polsce
stanu nadzwyczajnego. Jeżeli tego stanu nie ma,
to te argumenty są nie do wykorzystania. I taki
wątek już w polskiej rzeczywistości istnieje.
Wielu ekspertów już się na ten temat wypowiadało

i komentowało, że rzeczywiście tak jest, że… Nie jest
tak, jak mówili niektórzy politycy, że właśnie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wpędzi Polskę
w ogromne odszkodowania. Może być inaczej.
Np. prof. Ewa Łętowska mówi wprost, że takie
zarzuty wobec stanu klęski żywiołowej to blef,
szwindel, interesowna manipulacja, by obrzydzić
stan klęski żywiołowej. To też powinniśmy brać
pod uwagę, bo musimy zachowywać się odpowiedzialnie. I Polska po raz pierwszy… Po raz pierwszy
debatujemy nad tym, aby wprowadzić stan klęski
żywiołowej, ale też po raz pierwszy mamy sytuację
nadzwyczajną, która dotyka całego kraju. I my, jako
wnioskodawcy, jesteśmy przekonani, że to jest sposób na zarządzanie tym kryzysem epidemicznym
w Polsce: ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Pan senator Marek Pęk.
Bardzo proszę.
(Senator Marek Pęk: Pani Marszałek, ja rezygnuję z zadania pytania, bo moje pytania już padły.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jacek Bogucki.
SENATOR
JACEK BOGUCKI
Pani Marszałek, Panie Senatorze, cały świat
pracuje nad szczepionką, a wy już ją macie. No, bo
wprowadzenie stanu klęski jest według was szczepionką na koronawirusa i wyleczy z wszystkich
problemów i gospodarkę, i chorych, i oczywiście
wyleczy proces wyborczy. To może ujawnijcie tę
szczepionkę, skoro tak.
No, a mówiąc już tak bardzo poważnie: próbując poważnie analizować wasze argumenty, no,
logiki w tym znaleźć nie mogę. Próbuję połączyć
wczorajsze głosowanie i odrzucenie możliwości
głosowania korespondencyjnego z tym wnioskiem,
który dziś rozpatrujemy. No, z jednej strony mówicie o tym, żeby doszło do momentu, kiedy…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, tylko bardzo bym prosiła o pytanie. To nie jest dyskusja, to jest etap pytań.)
Tak, już za chwilę, już zadaję pytanie, ale muszę
przedstawić kontekst, Pani Marszałek.
Z jednej strony mówicie o tym, że należy przesunąć wybory do czasu, kiedy będą bezpieczne,
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a z drugiej strony odrzucacie możliwość głosowania korespondencyjnego. Czy naprawdę nie zdajecie
sobie sprawy z tego, że nie będzie takiego momentu,
że z dnia na dzień wygaśnie epidemia? Nie jestem
lekarzem, ale byłem pełnomocnikiem do spraw
walki z afrykańskim pomorem świń i wiem, że ta
choroba trwa do dzisiaj, trwa lata. Podobnie będzie
prawdopodobnie z koronawirusem. Amerykańscy
specjaliści mówią o tym, że jesienno-zimowy powrót będzie jeszcze silniejszy. Pani Merkel, wasza
przecież patronka, mówi o tym, że…
(Głos z sali: Pani Marszałek!)
…długo jeszcze będziemy żyć z koronawirusem.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak więc pytanie jest takie: czy bierzecie pod
uwagę to, że ten stan klęski żywiołowej…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Szanowni Państwo, proszę o spokój. Pan skończy,
wtedy ja udzielę panu głosu.)
Stan klęski żywiołowej będzie musiał trwać,
według waszej logiki, 2 lub 3 lata. Czy braliście to
pod uwagę jako wnioskodawcy? Tyle czasu potrzeba, żeby zupełnie wygasł koronawirus, żeby zupełnie wygasło zagrożenie.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Dziękuję…)
Drugie pytanie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Aha, jeszcze jedno.)
Czy braliście pod uwagę to, że konstytucja zakazuje wprowadzania i przedłużania stanu klęski
żywiołowej tylko i wyłącznie ze względu na wybory? Ile już razy do tej pory były w Polsce przesłanki do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej
i dlaczego poprzednie rządy z tego nie korzystały?
Przypomnę, była powódź, były stany suszy czy inne
klęski żywiołowe, które nie obejmowały może całego kraju, ale często obejmowały większość kraju,
i w skutkach były równie tragiczne dla gospodarki
i dla Polski. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Leszek Czarnobaj.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Pani Marszałek, ja zwracam się z prośbą do
pani marszałek, jako prowadzącej, żeby reagować

na wystąpienia i używanie słów, które nie powinny padać.
(Senator Bogdan Klich: Nie, do komisji regulaminowej…)
Ja skieruję to do komisji regulaminowej. No,
to, że możemy się różnić w postrzeganiu pewnych
zjawisk, wydarzeń, to okej, ale używanie takich
porównań, których użył pan senator, nie przystoi
w tej Izbie. Niech pan sobie to mówi w swoim środowisku, Panie Senatorze, bardzo proszę, ale na
forum publicznym Senatu, w stosunku do nas, proszę nie mówić takich stwierdzeń.
(Senator Bogdan Borusewicz: Naszym patronem są wyborcy, Panie Senatorze.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Skieruję to do komisji, tak żeby pan został
ukarany.
(Senator Marek Pęk: Ale konkretnie… Panie
Senatorze, mógłby pan to skonkretyzować?)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze…)
SENATOR
BOGDAN KLICH
Pani Marszałek, ja zwracam się do pana senatora Boguckiego o natychmiastowe przeproszenie
nas wszystkich, senatorów…
(Głos z sali: Ooo!)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…z naszego klubu, dlatego że przede wszystkim
nie życzymy sobie takich określeń…
(Senator Leszek Czarnobaj: To trzeba słuchać.)
Bez względu na to, czy to wynika, że tak powiem, ze złej woli, czy z innych powodów, które kierują panem senatorem Boguckim, takie rzeczy nie
mogą zdarzać się na forum Senatu. Nikt z nas nie
mówi o tym, że pan senator Bogucki mówi językiem
Władimira Putina. Prawda? I nie mówimy o tym,
chociaż skojarzenia nasuwają się same. W związku
z tym oczekuję natychmiastowego przeproszenia
pań i panów senatorów naszego klubu przez senatora Boguckiego. W przeciwnym razie zostanie skierowany, zgodnie z tym, co powiedział pan senator
Czarnobaj, wniosek do komisji regulaminowej.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Ja zwracam uwagę wszystkim państwu
na język. Bardzo bym prosiła, żeby faktycznie
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powstrzymywać się od takich określeń, jakich
użył pan senator. Bardzo bym prosiła, żeby panowie, jeżeli faktycznie taka jest wola, skierowali ten
wniosek, tak jak panowie to zapowiedzieli. Bardzo
proszę o spokój.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
JACEK BOGUCKI
Rozumiem, że chodziło o panią Merkel, tak?
Pytam, bo nie wiem, które z moich sformułowań
uraziło panów senatorów.
(Senator Bogdan Klich: Niech sobie pan przypomni.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę nie dyskutować.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Czy ja mogę
sprecyzować?
(Senator Jacek Bogucki: Tak…)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Teraz pan senator. Proszę.
(Senator Jacek Bogucki: Nie, nie, ja tylko…)
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Senatorze, jeszcze raz chcę powiedzieć to,
o czym powiedział pan senator Klich. My nie używamy w stosunku do pana takich sformułowań, że
pana patronem jest… I tu moglibyśmy wymieniać
różnych dyktatorów świata. Nie robimy tego, choć
moglibyśmy to robić.
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja w sprawie formalnej. Chciałbym zgłosić…)
Dlatego chciałbym, żeby pan przeprosił nas za
użycie w stosunku do nas sformułowania o naszej
patronce.
(Głos z sali: Ale to nie dyktator chyba.)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Szanowni Państwo, proszę…
Czy pan senator Bogucki jeszcze chciałby coś
powiedzieć?

SENATOR
JACEK BOGUCKI
Nie, no… Jeśli to uraziło…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Moment, moment.)
Jeśli to w jakikolwiek sposób uraziło panów senatorów, to przepraszam.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Mam nadzieję, że to załatwia sprawę między
państwem. I bardzo bym prosiła o powstrzymanie
się od takich barwnych określeń.
Panie Senatorze, bardzo proszę.
SENATOR
KAZIMIERZ WIATR
Pani Marszałek, po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że na wnioski formalne głos jest udzielany poza kolejnością – co tym razem się nie stało.
I druga sprawa. Chciałbym zapytać, w jakim
trybie panowie senatorowie zabierali głos – bo
to były głosy niezgodne z regulaminem. Dziękuję
bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze, ja dopuściłam te głosy jako
ad vocem i myślę, że cała sytuacja została uspokojona, ponieważ pan senator Bogucki również mógł
wyjaśnić tę kwestię. A poza tym nawet jeżeli wniosek ma charakter formalny, nie będę przerywała
innemu senatorowi, który właśnie się wypowiada.
Tak że bardzo proszę państwa o spokój…
(Głosy z sali: No nie, nie…)
Proszę bardzo państwa o spokój. Bardzo proszę państwa o spokój i proszę o kontynuowanie…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale, Pani Marszałek,
pani przeczy oczywistym faktom przecież.)
…o kontynuowanie odpowiedzi.
(Senator Kazimierz Wiatr: To było, zanim panowie senatorowie zabierali głos.)
Panie Senatorze, bardzo proszę o spokój.
Proszę o udzielenie odpowiedzi, Panie Senatorze.
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SENATOR
JERZY WCISŁA
Dziękuję bardzo.
Ja, szczerze mówiąc, nie poczułem się za bardzo obrażony tym, że pan mnie nazwał jakimś…
że moją patronką jest Merkel, bo w moim odczuciu
wysuwanie takich oskarżeń to tylko pana kompromituje, a nie mnie.
Druga sprawa. Nie mam też zamiaru być
jakimś mesjaszem, także nikt w komisji czy
w gronie, które wnosiło o podjęcie tej uchwały
czy o wprowadzenie jej w życie, takich ambicji
nie ma, a więc wycieczki tego typu, że znaleźliśmy cudowny lek na walkę z epidemią, są nie na
miejscu. My wskazujemy na lepsze rozwiązanie
w sytuacji, w której znalazła się Polska. Jesteśmy
do tego rozwiązania przekonani. A więc lepszego
rozwiązania trzeba szukać. Odrzuciliśmy koncepcję głosowania korespondencyjnego i nie widzę
w tym żadnej sprzeczności z tym, że dzisiaj występujemy o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
w Polsce – ale każdy może według własnej logiki
to oceniać.
Kolejna sprawa. Panie Senatorze, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, odsunięcie w perspektywie wyborów na co najmniej 4 miesiące, nie
powoduje, że parlament nie może pracować nad
lepszymi formami przeprowadzenia wyborów.
Jeżeli okaże się, że będzie tak, jak pan mówi – a to
jest bardzo realne – tj. że stan klęski żywiołowej będzie się przedłużał, to może należałoby dopracować
metody wyborcze, wprowadzić technikę wyborów
mieszanych, czyli to, co niektórzy politycy dzisiaj
proponują. Także nasz lider, Borys Budka, mówi:
pracujmy nad ordynacją wyborczą, która pozwoli
połączyć różne formy wyborcze. Ale nie róbmy tego
w takim trybie, w jakim to jest w tej chwili robione,
na przysłowiowe łapu-capu, gdy oto bez przygotowania wprowadzamy nowe prawo wyborcze na 3
dni przed zakończeniem kampanii wyborczej. Przy
czym ta kampania jeszcze w ogóle się nie rozpoczęła, a my w tym momencie próbujemy znaleźć
rozwiązanie wyborcze na te wybory.
Czwarta rzecz. Nie jest tak, jak pan mówi, że
stan klęski żywiołowej można przedłużyć i że chcemy go wprowadzić ze względu na wybory. Ja podałem w tej sprawie 6 argumentów. Każdy z tych 6
argumentów jest ważny. Wśród nich – i to wynika
jasno z konstytucji – jest argument za nieprzeprowadzaniem wyborów w stanie epidemii. I to chyba
wszystko…

Aha, pytał pan jeszcze, dlaczego takiego stanu
nie wprowadzono wcześniej. Ja nie jestem historykiem, na razie jestem senatorem i bardziej martwię się o przyszłość niż o analizy z przeszłości.
Ale nie znam przypadku takiego stanu, w którym
700 osób w Polsce zmarłoby z jednej przyczyny w ciągu 2 miesięcy. A dzisiaj taki stan mamy.
Mamy 100 tysięcy osób objętych kwarantanną,
14 tysięcy zarażonych. Jeżeli pan pokaże, że taki
stan w Polsce był, to proszę bardzo. Ale wtedy proszę mieć pretensje do tych, którzy wtedy rządzili.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator…
(Senator Jacek Bogucki: Pani Marszałek, jeśli
można, krótkie uzupełnienie.)
Tak, proszę bardzo. Krótko.
SENATOR
JACEK BOGUCKI
Panie Senatorze, nie zwrócił pan uwagi,
nie zwróciliście państwo uwagi na art. 228
ust. 6 konstytucji, który mówi, ja to przywołam,
że w czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być
zmienione: konstytucja, ordynacje wyborcze do
Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze prezydenta oraz ustawy
o stanach nadzwyczajnych. Tak więc mówienie
o tym, że będzie można dopracować system wyborczy w trakcie stanu nadzwyczajnego, czyli stanu klęski żywiołowej, jest, no, kłamstwem. Nie
będzie można tego zrobić do następnych wyborów. Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciech Piecha…
(Senator Jerzy Wcisła: Pani Marszałek, mogę?)
(Senator Wojciech Piecha: Pani Marszałek, ja
mam pytanie do senatora sprawozdawcy…)
Panie Senatorze, to jeszcze pan. Proszę bardzo.
Panie Senatorze, proszę o odpowiedź.
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SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, nie ma tu żadnego kłamstwa.
Po stanie klęski żywiołowej jest 90-dniowy okres
na przygotowanie wyborów, w stanie klęski żywiołowej możemy pracować nad różnego rodzaju rozwiązaniami prawnymi, prosić ekspertów o pomoc,
wypracowywać dobre rozwiązania i przyjąć je po
zakończeniu stanu klęski żywiołowej. To jest, wydaje mi się, bardzo proste.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciech Piecha.
SENATOR
WOJCIECH PIECHA
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy. Jak
wiemy, ten stan nadzwyczajny mamy od 4 marca.
Dzisiaj jest 6 maja, czyli już prawie 2 miesiące żyjemy w tym stanie nadzwyczajnym. W tym okresie
odbyły się wybory samorządowe w 26 gminach. Czy
te wybory są ważne według pana senatora? Tam
nie było kampanii wyborczej, kandydaci nie mogli
się prezentować – mogli się prezentować jedynie
chyba w internecie – a w lokalach wyborczych komisje siedziały od 7.00 rano do 21.00. Chciałbym
zapytać, czy nastąpił wzrost zachorowań w tych
gminach. Skoro chcemy być precyzyjni…
Podam też przykład z zagranicy. Korea Południowa w czasie epidemii przeprowadziła wybory parlamentarne. Po co? Ażeby nie podważano legitymizacji władzy, ażeby ta władza była ciągła i nie
można było podważać uchwał czy ustaw, które oni
będą wprowadzali. Tak samo się dzieje w Stanach
Zjednoczonych, tam nie zawieszono kampanii
wyborczej, ona ciągle trwa. Tam będą prawybory,
będą wybory, w listopadzie. I nic się nie dzieje.
Przede wszystkim chodzi wam o to, ażeby
te wybory prezydenckie, nasze polskie, nie odbyły
się teraz w maju. Tylko że mamy jeszcze 2 terminy
– 17 i 23 maja – i miejmy nadzieję, że z tego skorzystamy. Władza prezydenta, która jest bardzo
ważna… Ktoś powiedział, że to jest władza kogoś
pod żyrandolem, że on siedzi pod żyrandolem.
Prezydent podpisuje ustawy, to jest ostatni, ważny

element… I takie mówienie, że tych wyborów nie
można przeprowadzić, chociaż luzujemy w tej
chwili gospodarkę, wprowadzamy możliwość pójścia dzieci do przedszkola, do żłobka… Samorządy
muszą się do tego przygotować i mają do tego odpowiednie środki. A my ciągle powtarzamy, że tych
wyborów nie możemy przeprowadzić. No to jak
to jest, tu luzujemy, a tu nagle chcemy wprowadzić
stan klęski żywiołowej? No, dla zwykłego śmiertelnika, takiego jakim ja jestem, to jest niepoważne.
To robi się troszeczkę na opak…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, pytanie. Proszę zadać pytanie.)
Czy te wybory samorządowe uzupełniające
są ważne według senatora sprawozdawcy i czy
wzrosła liczba zachorowań w tych gminach?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o odpowiedź.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, nie ma w Polsce stanu nadzwyczajnego – jest sytuacja nadzwyczajna i wprowadzane są regulacje, które są adekwatne do
stanu nadzwyczajnego, bez wprowadzania tego
stanu nadzwyczajnego. Już wiele razy o tym mówiliśmy. My chcemy, aby ten ład prawny został
wprowadzony i żeby ta sytuacja nazywana stanem nadzwyczajnym formalnie stała się stanem
nadzwyczajnym.
Co do wyborów samorządowych, lokalnych,
to się nie wypowiem, bo nie wiem, czy tam nastąpił
wzrost liczby zachorowań, czy nie, ani jakie środki
tam były stosowane. To jednak nie jest żaden dowód, tak szczerze mówiąc. Tak samo moglibyśmy
z takiej sytuacji, że ktoś jedzie 200 km/h i dojeżdża
do celu, wyciągnąć wniosek, że w takim razie wszyscy możemy jeździć 200 km/h. No, ktoś dojechał.
Otóż jeżeli w 1 gminie się udało, to wcale nie znaczy, że w 2,5 tysiąca gmin także się uda.
Co do tych przykładów zagranicznych to albo są
one nieadekwatne, albo świadczą o czymś zupełnie
innym. Wybory w Bawarii dokładnie wskazują na
to, jakie niebezpieczeństwo czyha przy organizacji
takich wyborów. A wybory w Bawarii nie dotyczyły
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całego landu. One odbywały się jedynie w 34 z 96
powiatów i w ok. 700 z 2 tysięcy bawarskich gmin.
A jaki jest skutek tych wyborów? Taki, że Bawaria,
która mieściła się w środku statystyki zachorowań
w Niemczech – była bodajże na piątym czy czwartym miejscu – po wyborach stała się liderem, zachorowalność w Bawarii stała się najwyższa ze
wszystkich landów. Zatem uczmy się na błędach
Bawarii. To też były wybory korespondencyjne.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo dziękuję…)
Jeszcze jedna informacja.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Aha.)
Wybory w Korei Południowej. Otóż ja także uważam, że najpierw powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, jaka zapanowała w Korei
Południowej, i dopiero wtedy myśleć o wyborach.
W Korei Południowej na chwilę przed wyborami
notowano kilka, kilkadziesiąt przypadków zachorowań dziennie, czyli tyle, ile u nas dziennie notuje
się ofiar śmiertelnych. Wzrost zachorowalności jest
widoczny, dzisiaj tych zachorowań jest ponad 400.
W Korei, kraju liczniejszym niż Polska, ta zachorowalność była dziesięciokrotnie niższa niż w Polsce.
No, w takiej sytuacji można rozmawiać o zorganizowaniu wyborów innym językiem niż ten, którym
rozmawia się o tym w Polsce. W Korei wykonuje się
też 20 tysięcy testów dziennie. Wychwytywalność
osób zarażonych w tamtym społeczeństwie jest
dużo większa niż w Polsce, a więc ryzyko niekontrolowanego wzrostu liczby zachorowań jest tam
mniejsze.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
No, będąc w sali 217, nie zawsze mogę o wszystko dopytać. Tutaj nie można zgłosić się tak szybko jak na sali plenarnej, trzeba czekać na swoją
kolejkę.
Panie Senatorze, zadałem wcześniej 3 pytania
i z tego, co zrozumiałem z odpowiedzi na drugie

pytanie, wynika, że państwo dalej są za tym, żeby
wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli znacznie ograniczyć prawa i wolności obywatelskie. A to
oznacza, że setkom tysięcy pracowników transgranicznych mówimy: zamykamy granice, nie
mogą państwo wrócić do pracy. Wiąże się to m.in.
ze zwolnieniami, bardzo często dyscyplinarnymi.
A jeśli chodzi o zaproszenie premiera, no to
akurat to sprawdziłem. Do sekretariatu pana
premiera to zaproszenie wpłynęło nieco ponad
2 godziny przed posiedzeniem komisji, tak że mówienie o tym, że pan premier został zaproszony,
jak słyszeliśmy w pana sprawozdaniu, jest jednak
nadużyciem.
Ale chciałbym wrócić do trzeciego pytania,
bo nie odpowiedział pan na to pytanie. Pytałem
o ustawę z 2008 r. i o to, w jaki sposób stan zagrożenia epidemiologicznego czy też ten stan, który jest teraz, stan epidemii, narusza ład prawny.
Bo pan w swoim sprawozdaniu powiedział,
że obecna sytuacja narusza ład prawny, a to jest sytuacja, która wynika z ustawy 2008 r., którą wprowadził rząd PO-PSL. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Dziękuję bardzo.
To nie jest tak, że wprowadzając stan klęski
żywiołowej, jesteśmy zmuszeni do stosowania
wszelkich ograniczeń. Konstytucja mówi wyraźnie,
że działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi
zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. I to jest wskazówka, jeżeli chodzi
o stosowanie tych rygorów, które pozwala wprowadzić stan klęski żywiołowej. On nie mówi,
że trzeba wprowadzić wszystkie ograniczenia,
mówi o tym, że trzeba je minimalizować i muszą
one odpowiadać stopniowi zagrożenia. W moim
odczuciu te ograniczenia już są, tylko nie są nazwane stanem klęski żywiołowej. Wyższość wprowadzenia… Odpowiadam tu na to ostatnie pytanie,
takie jest zdanie wnioskodawców. Otóż wyższość
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stanu klęski żywiołowej nad sytuacją po wprowadzeniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi polega na tym,
że ta ustawa dotyczy stanu nadzwyczajnego. I naszym zdaniem taki stan już istnieje, bo wprowadza
się ograniczanie praw i wolności obywatelskich,
mówi się o sytuacji nadzwyczajnej, ale jednocześnie nie wprowadza się do rzeczywistości prawa,
które potwierdzałoby, że jest to stan nadzwyczajny.
I na tym, uważam, polega wyższość tego rozwiązania, tj. wyższość wprowadzenia ustawy o stanie
klęski żywiołowej nad wprowadzaniem rozwiązań
na mocy ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grzegorz Bierecki.
Czy pan senator Grzegorz Bierecki nas słyszy?
(Rozmowy na sali)
Zdalnie, wiem.
SENATOR
GRZEGORZ BIERECKI
Tak, teraz widzę, że mikrofon został włączony.
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
W trakcie tego posiedzenia, a także w trakcie
ostatniego wystąpienia sprawozdawcy wielokrotnie podnoszone było wezwanie do wprowadzenia
jednego ze stanów wyjątkowych, jakim jest stan
klęski żywiołowej. Wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej wiąże się z koniecznością poniesienia przez budżet ogromnych kosztów, które w tej
chwili szacowane są przez różnych ekonomistów
na co najmniej 10–12% produktu krajowego brutto.
Tak więc mówimy tutaj o gigantycznych kwotach,
których wypłatą obciążony byłby budżet państwa
w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, zupełnie niepotrzebnie, ponieważ stosowana
w tej chwili ustawa w całości wypełnia swoją rolę.
Chciałbym zadać sprawozdawcy pytanie o to, czy
kwestia kosztów wynikających z wprowadzenia
stanu klęski żywiołowej była omawiana na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, czy senatorowie
dysponowali informacją na ten temat, wyliczeniami na temat przewidywanych wartości odszkodowań. Rząd wielokrotnie wskazywał tutaj, jakie to
wielkości. A więc to jest moje pytanie.

Mam też wniosek. Chciałbym złożyć wniosek
o odesłanie projektu tej ustawy do Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, tak abyśmy mogli w tej
komisji zaopiniować ten apel senacki, którego
skutki mogą być opłakane dla budżetu państwa.
Tak więc na podstawie art. 48 pkt 2 regulaminu
wnoszę o odesłanie do Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Ja tylko powiem
jedno: to jest uchwała, projekt uchwały, a nie ustawy.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Dziękuję.
Tak, zgadza się, Pani Marszałek, to jest uchwała i to jest apel do prezesa Rady Ministrów czy
do Rady Ministrów o wprowadzenie tego stanu,
a nie ustawa, w której musimy pokazać koszty. Ja,
szczerze mówiąc, nie znam tych wyliczeń. Szkoda,
że one, jeżeli istnieją…
(Głos z sali: Nie może być…)
…to nie są jawne. Ale jeżeli istnieją jakieś wyliczenia, które mówią o 10% PKB jako kosztach
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, to też ważne jest to, na co one mają być przeznaczone. Bo jeżeli… Chociaż z ustawy nie można wywnioskować,
że takie koszty mogą powstać. Ale jeżeli miałyby
one np. pomóc przedsiębiorstwom w przetrwaniu
tego stanu klęski żywiołowej, no to bardzo dobrze,
rząd ma przecież pieniądze na ten cel przeznaczone, więc nie jest to żaden problem. Ale powiem, że
komisja nie zajmowała się tym problemem, traktując to jako apel do Rady Ministrów, i jeżeli Rada
Ministrów by nad tym się pochyliła, to pewnie by
się tym problemem zajęła. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rafał Ślusarz. Bardzo proszę.
SENATOR
RAFAŁ ŚLUSARZ
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Szanowny Panie Pośle Sprawozdawco! W uchwale,
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w projekcie uchwały mamy szereg zdań, powiedzmy, oczywistych, szereg zdań dyskusyjnych, ale ta
uchwała kulminuje w takim zdaniu: „Przesunięcie
wyborów umożliwi to, co jest dziś najważniejsze”
– no, samo to zdanie zawiera określenie, że to jest
najważniejsze – „koncentrację wszystkich sił politycznych, administracji państwowej i samorządowej – ponad podziałami – na walce z epidemią”.
Otóż przesunięcie wyborów w sposób jednoznaczny, Panie Pośle… Panie Senatorze Sprawozdawco,
nasili konflikt polityczny i wywoła chaos polityczny. W związku z tym pytam: dlaczego państwo do
problemów, do kryzysu zdrowotnego, do kryzysu
gospodarczego chcą dołożyć zwiększenie natężenia konfliktu politycznego i chaosu politycznego?
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, z całym szacunkiem, absolutnie różnimy się poglądem. Wprowadzenie ustawy
o stanie klęski żywiołowej odsuwa termin wyborów
i praktycznie przez parę miesięcy możemy skoncentrować się tylko na tym, co naszym zdaniem
jest najważniejsze, czyli na losie Polaków, firm,
gospodarki narodowej w czasie epidemii. Wybory
odsuwa się wtedy na dalszy czas, bez określania
konkretnego terminu, na czas, gdy z epidemią już
sobie poradzimy. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Ja bym prosił, żeby na precyzyjne pytania były też
precyzyjne odpowiedzi. Jeszcze raz. Chodzi o pytanie nr 1 z tamtej kolejki.
Otóż ustawy, obojętnie kiedy była uchwalona, jeśli jest obowiązującym aktem prawnym,

nie można dzielić i porównywać z inną ustawą.
Konstytucja mówi wyraźnie: wszystkie ustawy
są źródłami prawa. Najpierw jest konstytucja, potem są ustawy. Na jakiej podstawie, jeszcze raz
zapytam, państwo zamieściliście w tekście sformułowanie, że legalne podstawy większości zakazów, nakazów i ograniczeń wprowadzonych na
mocy jednej ustawy… że to będzie zgodne z prawem, a wprowadzanie ich na mocy innej ustawy
będzie niezgodne? Z konstytucją? Proszę powiedzieć, jaka jest podstawa pańskiego rozumowania.
Czy tutaj jest w ogóle jakieś rozumowanie?
A teraz dochodzimy do kwestii rzeczywiście
podstawowych, zostawmy już te formalnoprawne… Kwestie kasy, pieniążków. Stany nadzwyczajne, jeśli którykolwiek z nich wprowadzimy – tutaj
możliwy jest tylko stan klęski żywiołowej – wymuszają stosowanie ustawy specjalnej z 2002 r.
o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Nazwijmy ją
w skrócie odszkodowawczą. Panie Senatorze, proszę mi powiedzieć, czy ta ustawa odszkodowawcza
wyłącza możliwość starania się o odszkodowanie
na zasadach ogólnych, czy też – uwaga – wprowadza nową ścieżkę, nowy tryb, nie w postaci akcji
sądowej, nie w postaci procesu sądowego, ale tryb
administracyjny. My wiemy, ile u nas trwają procesy gospodarcze sądowe. Ten tryb administracyjny,
który tutaj jest, to są zaledwie 3 miesiące na decyzję
o odszkodowaniu i miesiąc na wypłatę. Co jest korzystniejsze według pana? Bo pan mówi, że ta ustawa blokuje. Skoro blokuje, to dlaczego ekonomiści
mówią, że państwo polskie może tak dużo na tym
stracić? Co jest korzystniejsze? Czy szybki tryb administracyjny, czy też wolny tryb sądowy, cywilny?
Mało tego, ta ustawa umożliwia jeszcze, jeśli
ktoś jest niezadowolony z odszkodowania, które
zostało wyznaczone administracyjnie, występowanie normalnie do sądów cywilnych, np. z prośbą o zasądzenie wyższej kwoty. Co jeszcze ciekawe,
ta ustawa zwalnia z kosztów procesowych, faktycznie z wpisu. My wiemy, jak wysokie są wpisy w sprawach cywilnych. To jak to jest, Panie
Senatorze? Czy ustawa, która zwalnia z wpisu
w procesie cywilnym, czyli umożliwia wejście bez
żadnego wysiłku na etap sądowy, ułatwia czy też
utrudnia sprawę, jak pan to powiedział, jeśli chodzi
o możliwości odszkodowawcze? Bo w normalnym
trybie musi być wpis, trzeba mieć kasę na to, żeby
rozpocząć proces cywilny, a w tym trybie, w trybie tej ustawy tego nie ma. Widać, że chociażby
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z tych 2 powodów na podstawie tej ustawy łatwiej
jest uzyskać odszkodowanie. Proszę o konkretną
odpowiedź.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

jako wnioskodawcy złożyliśmy ten wniosek. Tylko
1 z tych argumentów jest przesunięcie wyborów,
5 pozostałych wniosków dotyczy innych spraw.
Uważam, że dla tych 5 powodów warto wprowadzić
stan klęski żywiołowej. Taka jest moja odpowiedź.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Komorowski.

SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, ja wyrażałem swoją opinię
czy wnioskodawcy wyrażali swoją opinię, pan
wyrażał swoją opinię, autorytety wyrażają swoje
opinie. Trudno tu dyskutować, kto ma więcej racji, czy pana racja jest bardziej przekonująca, czy
moja. Skoro stan nadzwyczajny pozwala uwzględniać sytuację nadzwyczajną w kwestii odszkodowań, skoro ogranicza te odszkodowania do strat
majątkowych i wiele autorytetów mówi, że to będzie korzystne dla państwa polskiego… Ja akurat
tym autorytetom wierzę. Pan może nie wierzyć,
ale nie przekonamy siebie wzajemnie, że to pan
ma rację, a nie na przykład profesor Ewa Łętowska.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Czy można, Pani Marszałek? Znowu nie otrzymałem odpowiedzi na to pierwsze, legislacyjne pytanie. Dlaczego pan dzieli ustawy na równe
i równiejsze?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Czy pan, Panie Senatorze, będzie jeszcze odpowiadał? Proszę.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, mówiłem od samego początku, że stan klęski żywiołowej bardziej odpowiada realnej sytuacji, która jest w Polsce, i podałem
6 argumentów, to są te powody, dla których my

SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Ja mam pytania do pana senatora sprawozdawcy, choć, przysłuchując się zadawanym pytaniom i odpowiedziom,
trzeba stwierdzić, że pan senator odpowiada bardzo naokoło i nie padają tutaj konkretne odpowiedzi na konkretne pytania. Pewnie możemy się tu
przekonywać, ale ja twierdzę, jestem przekonany
i myślę, że szereg senatorów jest przekonanych,
iż pomysłodawcy tej uchwały czy wnioskodawcy,
którzy ją podpisali, mieli jeden cel: przesunięcie
wyborów. My się po prostu tylko czarujemy, że tu
jest jeszcze 5 innych kwestii pomagających w walce
z koronawirusem.
Ja mam takie pytania do pana senatora sprawozdawcy. Rozumiem – pytam, skoro jest pan
sprawozdawcą, czyli przyjął pan na siebie obowiązek prezentacji i odpowiadania na pytania –
że państwo dokonali wnikliwej analizy zarówno
zapisów konstytucji, zapisów ustawy o wprowadzeniu klęski żywiołowej, jak i ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi. W tej uchwale jest szereg zarzutów, które
jak gdyby mają nas jako senatorów przekonać do
konieczności podjęcia tej uchwały. Zatem ja mam
do pana następujące pytania.
Chciałbym, żeby pan w związku z powyższym
– bo rozumiem, że pan przeanalizował wszystko
od A do Z w tych 3 ustawach, o których mówiłem,
łącznie z konstytucją – powiedział, jakie podstawowe prawa i wolności obywatelskie zostały na dzień
dzisiejszy ograniczone lub zawieszone. Chciałbym,
żeby pan nam to przybliżył. Bo ja, jak czytam ustawę, nie widzę, żeby tu było coś sprzecznego z konstytucją czy sprzecznego z ustawą o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. To jest pierwsza kwestia.
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Druga. Czy prawdą jest, że ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi… Czytam tak jej tytuł dlatego, że pan mówił o… pan senator mówił o ustawie epidemicznej,
a nie ma takiej ustawy, jest tylko ta ustawa. Czy
prawdą jest, że ta ustawa przewiduje m.in. – albo
nie przewiduje według pana – zakaz organizowania zgromadzeń czy widowisk?
Na czym polega pana zdaniem, jako senatora
sprawozdawcy, zarzut, że przesunięto egzaminy
w szkołach? Bo taki zapis jest w tej uchwale. A mnie
się wydaje… ja jestem przekonany, że to, że akurat
przesunięto egzaminy w szkołach, to nie jest żaden zarzut. Czy pan twierdzi, że nie powinno być…
Czy państwo twierdzicie, że nie powinno być przesuniętych egzaminów, że one powinny się odbyć?
I to tyle na początek chciałbym… I czy pan w ogóle
jest w stanie określić, podać, jakie zakazy i nakazy
dopuszcza ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Dziękuję.
Ja jeszcze może do poprzednich odpowiedzi dopowiem, że… Bo znalazłem takie stanowisko eksperckie, które mówi, że wbrew pojawiającym się
w przestrzeni publicznej interpretacjom stan klęski żywiołowej nie oznacza konieczności wypłat
dewastujących dla budżetu odszkodowań ani konieczności ograniczania praw człowieka i obywatela. Konstytucja dopuszcza możliwość wyrównania
strat majątkowych w sposób i w zakresie określonym w ustawie. Podobnie dopuszcza też możliwość ograniczenia różnego rodzaju wolności. I to
jest też odpowiedź na pana pytanie. Konstytucja
także wymusza – i ja o tym mówiłem – aby jeśli
chodzi o te ograniczenia w prawach i wolnościach
obywatelskich, zmierzać do jak największego ich
ograniczenia i jak najszybszego powrotu do stanu
normalnego.
My wymieniliśmy w tym projekcie uchwały
ograniczenia, które zostały w Polsce wprowadzone,

bez jakiegokolwiek kolorytu emocjonalnego.
Po prostu je wymieniliśmy, nie mówiąc o tym,
czy przesunięcie egzaminów jest dobre, czy złe,
tylko że takie ograniczenia i takie regulacje zostały
wprowadzone.
I mówiłem też o tym, jak my patrzymy na prawa człowieka i obywatela. Być może trochę to wynika też z tego, że jeszcze większość z nas pamięta
czasy PRL i łatwość, z jaką się te prawa ograniczało. Dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli wprowadza się ograniczenie liczby uczestników
praktyk religijnych do np. 5 osób… No, nie jest to
zgodne z gwarancjami konstytucyjnymi swobodnego realizowania czy wolnego realizowania praktyk
religijnych. Jest to ograniczenie prawa konstytucyjnego. Tak samo jest z prawem do zgromadzeń.
Konstytucja nam to gwarantuje, ale wprowadzone
regulacje to ograniczają. Wolność przemieszczania
się też jest wartością konstytucyjną i też jest ona
ograniczana. Uważamy więc, że zasadne by było
nazwanie tego stanu, w którym takie ograniczenia
się wprowadza, stanem nadzwyczajnym, a nie mówienie, że w stanie, w którym można organizować
wybory, można różne rzeczy robić, należy ograniczyć konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie.
Z perspektywy patrzenia na ład prawny logiczniejsze jest powiedzenie – tak jak to jest powiedziane
w konstytucji – że stan nadzwyczajny pozwala na
ograniczenie praw obywatelskich, bo takie są wymogi sytuacji nadzwyczajnej. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze…
(Senator Marek Komorowski: Jeżeli można dopytać, bo…)
Dobrze…
(Senator Marek Komorowski: …Pani Marszałek…)
Zaraz, momencik. Zaraz pan będzie mógł
dopytać.
(Senator Marek Komorowski: Dobrze.)
Ja tylko informuję państwa, że po wyczerpaniu
listy pytających będzie jeszcze poddany pod głosowanie wniosek formalny, który został zgłoszony
przez pana senatora Grzegorza Biereckiego w trybie art. 48 ust. 2 pkt 6. W związku z tym proszę pamiętać, że po wyczerpaniu listy pytających będzie
przeprowadzone głosowanie nad tym wnioskiem.
Proszę bardzo o dopytanie, Panie Senatorze.
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SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Dziękuję.
Ja akurat przepraszam, że tak trochę wszedłem
w słowo, ale pani marszałek, obserwując salę posiedzeń Senatu – jak kolega senator tu wcześniej
mówił – widzi senatorów, którzy chcą jeszcze dopytać, a nas tu, na sali, to już nikt nie widzi i praktycznie nie możemy dopytać.
Ja…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę dopytywać, Panie Senatorze.)
Dobrze.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Na pewno będzie taka możliwość.)
Ja zadałem pytanie, na które nie uzyskałem…
Znaczy praktycznie na żadne pytanie nie uzyskałem odpowiedzi. Ale chodzi mi o konkretne pytanie
do pana senatora sprawozdawcy. Czy zgodnie z tą
ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi jest możliwość wprowadzenia zakazu zgromadzeń i zakazu organizowania widowisk?
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, oczywiście, jest. Pozwala na to
art. 31. On pozwala na ograniczanie konstytucyjnych praw i wolności. Mówiłem o tym w sprawozdaniu z posiedzenia komisji. I mówiłem, że pewne
argumenty dotyczące regulacji, które są wprowadzane mocą ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, argumenty
senatorów Prawa i Sprawiedliwości, że pewne kwestie można regulować na podstawie tamtej ustawy,
są zasadne. Ja proszę tylko o spojrzenie na sytuację obecną przez pryzmat wszystkich 6 argumentów za wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej,
które ja podałem, w tym także, nie ukrywajmy,
przez pryzmat problemu zorganizowania w czasie epidemii wyborów. Ale tych wszystkich 6 argumentów trzeba traktować łącznie.
Mówiłem też o tym, że pewne rozwiązania,
które wprowadzono różnego rodzaju rozporządzeniami – powoływałem się też na rozporządzenie ministra zdrowia – pokazują, że rząd czy
poszczególne ministerstwa miały problem
ze wspomnianym artykułem i z wprowadzeniem
tych ograniczeń do rozporządzeń. I mówiłem, że
ustawa o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

u ludzi pewne ograniczenia traktuje inaczej niż
ustawa o stanie klęski żywiołowej. To dotyczy także sformułowań „ograniczanie funkcjonowania
zakładów pracy” i „zamykanie zakładów pracy”.
Te sformułowania są różne w obu ustawach i mogą
budzić kontrowersyjne opinie także u prawników.
Summa summarum, na podstawie tych wszystkich
argumentów uznaliśmy, że większy ład prawny
w Polsce nastąpi, jeżeli wprowadzimy stan klęski
żywiołowej i na bazie tego stanu będziemy walczyli
z zagrożeniem. Dziękuję.
(Senator Marek Komorowski: Pani Marszałek,
czy można jeszcze…)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
(Senator Marek Komorowski: …jedną krótką
kwestię…)
Proszę bardzo.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Dziękuję.
To już… Tzn. widzę, że nie ma chyba sensu się
więcej dopytywać, bo pan senator sprawozdawca
na okrągło, cały czas ma jakby włączoną jedną płytę
i cały czas tylko ją odtwarza.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, ale bardzo proszę o pytanie.)
Właśnie. Niemniej jednak podał pan, że tak
można, bo art. 31 ustawy tak stanowi. A art. 31 ustawy – mam ją akurat otwartą – brzmi następująco. Ust. 1: „Główny Inspektor Sanitarny sporządza
i publikuje krajowe raporty liczbowe o zarejestrowanych zakażeniach, zachorowaniach i zgonach
na zakażenia i choroby zakaźne podlegających
zgłoszeniu”; i ust. 2: „Główny Inspektor Sanitarny
może zlecić opracowanie raportu krajowego, o którym mowa w ust. 1, wskazanemu przez siebie podmiotowi”. Tak więc albo pan senator sprawozdawca
wie, o czym mówi, albo pan senator sprawozdawca
nie wie, o czym mówi. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo.
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SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, nie jest dzisiaj naszą rolą
wyjaśniać wszystkie punkty i wszystkie artykuły tych obydwu ustaw czy jeszcze innych ustaw.
Przedstawiliśmy pewną wizję regulowania stanu
prawnego w Polsce w tej konkretnej sytuacji, jaka
u nas istnieje, gdy są te problemy, które ma nasz
kraj, gdy jest epidemia, na którą nakłada się problem wyborów. Summa summarum te wszystkie
okoliczności kazały nam zawnioskować o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, który pozwoliłby na
doprowadzenie do pewnego ładu prawnego i uszeregowania problemów według ich rzeczywistej
wartości. Dla nas największą wartością i najważniejszą kwestią jest odsunięcie spraw wyborczych,
których się nie da rozstrzygnąć w ciągu 3 czy 4 dni,
bo już widać, że nie dacie rady tego zrobić i będzie
to dalej trwało, a zajęcie się sprawą walki z epidemią i z problemami, które ona generuje. I takie jest
nasze zadanie, tej grupy, która złożyła ten wniosek, a nie dokładne analizowanie każdego punktu
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Słoń.
SENATOR
KRZYSZTOF SŁOŃ
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, przywołujecie państwo w tekście uchwały kilkukrotnie słowa,
że dotychczas przeprowadzone bądź prowadzone
działania rządu są wbrew przepisom konstytucji,
że wręcz ta konstytucja w obecnych uregulowaniach prawnych jest łamana.
Pytanie pierwsze. Czy występowaliście do
Trybunału Konstytucyjnego, jedynie uprawnionego do tego, żeby wypowiadać się na temat tego, czy
coś jest zgodne z konstytucją, czy nie jest, w sprawie właśnie tego, czy działania podejmowane
przez rząd są zgodne z konstytucją, lub czy macie
takie właśnie opinie Trybunału Konstytucyjnego,
wyroki?

Drugie pytanie dotyczy tego, czy nie uważa pan, że ta uchwała to kolejny dowód na to,
że Senat Rzeczypospolitej Polskiej uzurpuje sobie
prawo do bycia alternatywnym ośrodkiem władzy.
To już drugie posiedzenie Senatu, na którym Senat
podejmuje uchwałę – jestem przekonany, że tak
będzie – która wzywa do czegoś konstytucyjne organy naszego państwa, w tym konkretnym przypadku Radę Ministrów, wcześniej był to minister
edukacji. Rodzi się jakaś nowa tradycja, że Senat
wykorzystuje swoje możliwości do tego, żeby takie
właśnie uchwały i takie pouczenia wystosowywać
do konstytucyjnych organów państwa.
Trzecie pytanie dotyczy kwestii pewnej logiki…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, minuta. Bardzo proszę już się
streszczać w trzecim pytaniu.)
Postaram się. Dziękuję, Pani Marszałek.
Trzecie pytanie dotyczy logiki tekstu. Bo z jednej strony państwo wskazujecie, że te działania podejmowane przez rząd doprowadzają do łamania
swobód obywatelskich, że są zbytnio restrykcyjne,
dotkliwe dla społeczeństwa, a z drugiej strony te
same rozwiązania, tylko w sytuacji stanu nadzwyczajnego, byłyby dla państwa akceptowalne.
I kolejne pytanie, już ostatnie. Jakie państwo
zaproponowalibyście rozwiązanie, gdyby w Polsce
– dobrze, że tak nie jest – pojawiło się 14 tysięcy
przypadków choroby nie w ciągu 2 miesięcy, ale
dziennie lub gdyby w Polsce pojawiło się 700 zgonów nie w ciągu 2 miesięcy, ale dziennie? Dlaczego
państwo uważacie, że działania podejmowane w tej
chwili przez rząd nie są skuteczne? Chociażby porównując sytuację w Polsce do sytuacji…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze…)
…w krajach Europy Zachodniej. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, nie zwracaliśmy się do
Trybunału Konstytucyjnego. Mamy wątpliwości, czy to ma sens. Pan mówi o jakiejś nowej
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tradycji Senatu. My uważamy, że jest nowa tradycja funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego
– trybunału o jakichś tam koleżeńskich układach,
o towarzyskich wartościach. To jest kształtowane
i o tym się mówi. To jest ta odpowiedź.
Ja nie boleję nad tym, że Senat apeluje do ministrów czy do premiera, bo chyba jest naszą rolą,
jeżeli zauważamy jakiś problem i szukamy rozwiązania, byśmy te rozwiązania podpowiadali.
Nie będę się też bawił – co już senatorowi mówiłem – w proroka ani w mesjasza, ani w jasnowidza i sugerował odpowiedzi na pytanie, jak byśmy
się zachowali, gdyby w Polsce umierało 700 osób
dziennie. Cokolwiek bym powiedział, pan musiałby to po prostu przyjąć za fakt, bo byłaby to odpowiedź niesprawdzalna. I też mam taki zarzut
pod pana adresem, że pan sugeruje, że myśmy
w projekcie uchwały coś zarzucili. My w projekcie
uchwały stwierdzamy pewne rzeczy. Przeczytam
ten fragment. Jeżeli pan się doczyta tutaj, że my zarzucamy… No ja to odczytuję inaczej. „Podstawowe
prawa i wolności obywatelskie są zatem ograniczane lub wręcz zawieszane. To nie są zwykłe
środki konstytucyjne, to są środki nadzwyczajne, a Konstytucja na wypadek sytuacji, w których
zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, przewiduje możliwość wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych. W sytuacji,
z jaką w związku z epidemią mamy do czynienia
w Polsce, formą właściwą jest, w sposób oczywisty, stan klęski żywiołowej”. Czyli my nie mówimy
o tym, że nie można wprowadzać środków nadzwyczajnych, tylko mówimy o tym, że w przypadku
takich środków właściwsze byłoby wprowadzenie
stanu nadzwyczajnego i oparcie tego na ustawie
o stanie klęski żywiołowej. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Szwed. Bardzo proszę.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, te ograniczenia, które pan teraz tak krytykuje, wynikają z ustawy z 2008 r. Pana
środowisko polityczne przyjęło tę ustawę i rząd
z niej teraz korzysta.

A mam 3 pytania. Po pierwsze, ubolewał pan,
że nie mamy wyliczeń, jeśli chodzi o skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Ja przypomnę
– pan to pominął w sprawozdaniu – że jeśli chodzi
o te wyliczenia, to senator Czerwiński złożył wniosek formalny w tej kwestii i senatorowie Koalicji
Obywatelskiej go odrzucili.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo bym państwa prosiła o spokój, bo nie słychać. Pan senator mówi z innej sali i naprawdę nie
słychać.)
Ten wniosek formalny został odrzucony m.in.
przez wnioskodawców. No dlatego tych wyliczeń
nie mamy. Teraz mamy wniosek formalny senatora Biereckiego. Mam nadzieję, że m.in. pan będzie
głosował za tym, żebyśmy na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych poznali, jakie są
koszty wprowadzenia stanu klęski żywiołowej…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, pytania.)
Pytania… Oczywiście mam pytanie: dlaczego
ten projekt uchwały nie został skonsultowany?
To pierwsze.
Drugie pytanie. Chcecie państwo poprzez stan
klęski żywiołowej odroczyć wybory prezydenckie na
2, może 3 miesiące. Jakie mamy gwarancje, że wtedy
będzie lepiej, jeśli chodzi o epidemię koronawirusa?
I trzecie pytanie. Przytoczę tutaj opinię osoby
z pana środowiska politycznego. Stan klęski żywiołowej – taki jaki państwo postulujecie – został
wprowadzony na Węgrzech. I tutaj zacytuję: „Stan
wyjątkowy lub stan zagrożenia muszą służyć rządom w walce z wirusem, a nie wzmacnianiu władzy
nad obywatelami. Wykorzystanie pandemii do zbudowania trwałego stanu wyjątkowego jest politycznie niebezpieczne i moralnie niedopuszczalne”. Tak
stwierdził Donald Tusk, opisując sytuację wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na Węgrzech. Jak się
pan do tego odniesie? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
Proszę bardzo.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, nie było takiego wniosku,
aby przed posiedzeniem Senatu skonsultować

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 6 maja 2020 r.

91
Drugie czytanie projektu uchwał y wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na cał ym terytorium Państwa Polskiego

ten projekt z komisją budżetu, i dlatego nie był on
konsultowany.
Czy będzie lepiej za 3 miesiące? Nie mam pojęcia. Być może tak, być może nie. Ale przypominam, że o przedłużeniu stanu klęski żywiołowej
będzie wtedy decydował Sejm. I on będzie wtedy
oceniał sytuację i podejmował decyzję, czy należy
przedłużyć stan klęski żywiołowej, czy nie należy
przedłużać stanu klęski żywiołowej.
Co do opinii na temat stanu klęski żywiołowej na Węgrzech, którą pan się podpiera… Mnie
bardzo cieszy, że pan się zgadza z opinią Donalda
Tuska. Ja też się zgadzam z opinią Donalda Tuska.
Uważam, że istnieje ryzyko, że stan klęski żywiołowej może być wykorzystany przez siły polityczne
do ich wzmocnienia. Jest to ryzyko, ale patrzymy
na obecną sytuację w Polsce z perspektywy potrzeb
ludzkich i uważamy, że jednak stan klęski żywiołowej lepiej będzie służył rozwiązywaniu tych problemów, przed którymi stoją dzisiaj miliony Polaków,
i zagrożeń, które są przed tymi Polakami, niż obecna sytuacja prawna. I dlatego wnosimy o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
(Senator Aleksander Szwed: Przepraszam, Pani
Marszałek, czy mogę dopytać?)
Proszę, ale krótko, Panie Senatorze.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Oczywiście. No, Pani Marszałek, całkiem inne
były pytania, a całkiem inne były odpowiedzi.
Ja pytałem, jeśli chodzi o Komisję Ustawodawczą,
o ten wniosek, o którym pan senator w sprawozdaniu nie powiedział; dotyczył on właśnie tych
wyliczeń. Pytałem, czemu ten projekt nie został
skonsultowany i czemu komisja i państwo jako
senatorowie wnioskodawcy nie wystąpiliście
o takie wyliczenia, a nie o ten wniosek senatora
Biereckiego, który rzeczywiście był teraz… Tak że
pytałem, czemu nie było konsultacji i czemu nie
było wyliczeń.
A jeśli chodzi o tę opinię pana Donalda Tuska,
to mówiłem o tym właśnie w takim kontekście,
że państwa środowisko polityczne postępuje, no…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, pytanie.)
…kierując się tutaj bardziej polityką. Jeżeli na
Węgrzech czy gdzieś tam możemy skrytykować…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pytanie, Panie Senatorze!)
No, ale ja zadaję pytanie.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pytanie.)
Jeśli chodzi o Węgry, to państwo partykularnie
krytykują wprowadzenie stanu klęski żywiołowej,
a u nas chcą go wprowadzić. Dlaczego państwo po
prostu traktują stan klęski żywiołowej jako polityczną broń i tylko politycznie do tego się odnoszą? Dziękuję.
(Głos z sali: Nie traktujemy.)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
Proszę bardzo o odpowiedź.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, słyszę zarzuty, że powtarzam jak zdarta płyta te same argumenty, ale te
same pytania do mnie trafiają. Jeżeli pan będzie
ciągle mówił, że tylko aspekt polityczny bierzemy
pod uwagę, mówiąc o konieczności czy zasadności wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, to ja
ciągle będę mówił, że podaliśmy 6 argumentów za
wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, a z tych
6 argumentów jeden jest polityczny, reszta jest
merytoryczna. Jeżeli pan wymaga od nas, abyśmy
w projekcie uchwały, w apelu do premiera stosowali wyliczenia, analizy… No, chyba nie o takim akcie
prawnym mówimy.
(Głos z sali: Nie jest to rolą Senatu.)
To nie jest nasza rola. Apel ma trafić na biurko premiera i premier ma do niego się odnieść.
Czekamy na opinię premiera, a także właśnie na
takie wyliczenia.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.
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SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Co do poprzedniej serii związanej z kwestiami finansowymi – to
bardzo ważna sprawa. Otóż ze słów pana senatora
sprawozdawcy wynikałoby, że wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej pozwoli Polsce zaoszczędzić. Jak
słyszeliśmy z innych ust, mogą być straty dla budżetu
rzędu 12% PKB. No i teraz jest słowo przeciw słowu.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, bardzo proszę, minuta… Bo jest
jeszcze bardzo dużo zadających pytania. Bardzo
proszę.)
(Głosy z sali: Pytanie!)
Dobrze, już.
Pytanie jest bardzo proste. Gdzie w konstytucji i w ustawach są słowa „autorytet” i „ekspert”?
Ja panu przytoczyłem 2 przepisy prawne z ustawy
odszkodowawczej, które świadczą o tym, że łatwiej
będzie uzyskać odszkodowanie, bo w trybie administracyjnym, krótko i skutecznie, a, co najważniejsze, w możliwym trybie cywilnym, sądowym, nie
trzeba będzie opłacać wpisu, to znaczy odbędzie się
to bez kosztów. Wobec tego niech pan nie odwołuje
się do ekspertów, tylko niech pan mi poda, z tekstu tej ustawy, przeciwne argumenty. Krótka piłka.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, a ja panu przytoczyłem
art. 228 ust. 1 konstytucji, z którego wynika, że
trzeba wprowadzić stan nadzwyczajny w Polsce,
aby można było korzystać z ograniczeń i ograniczyć
odszkodowania tylko do wyrównania strat majątkowych. Jest słowo przeciwko słowu. Tu są ograniczenia, pan mówi o innych sprawach. Eksperci
niech ocenią, kto ma więcej racji.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borusewicz, z wnioskiem formalnym.

SENATOR
BOGDAN BORUSEWICZ
Ja chciałbym złożyć wniosek formalny. Wniosek
o przegłosowanie wniosku senatora Biereckiego.
To znaczy… Chodzi o zmodyfikowanie nieco tego,
co pani marszałek oświadczyła. Pytania się mnożą,
będą się mnożyć. Jest wniosek formalny i proponuję go przegłosować. Jeżeli zostanie przegłosowany
pozytywnie, to trzeba będzie zrobić przerwę, tak
żeby komisja budżetu i finansów mogła się zebrać
i zrealizować ten wniosek.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Tutaj nie wszyscy senatorowie byli na sali…
Wtedy, kiedy pan senator Bierecki złożył wniosek formalny, były zapisane do pytań jeszcze tylko
2 osoby, w związku z czym ja poinformowałam
państwa senatorów, że po zakończeniu cyklu pytań
zostanie rozpatrzony ten wniosek. Niestety stało
się inaczej, ponieważ senatorowie ciągle dopisują
się do pytań, i stąd chyba wniosek formalny pana
senatora Borusewicza.
Czy ktoś jest przeciwko?
Jeżeli nie, to uznaję, że głosujemy nad wnioskiem formalnym pana senatora Grzegorza Biereckiego, który...
(Głos z sali: Czego on dotyczy?)
Ja chcę to właśnie wytłumaczyć.
Wniosek, który – na podstawie art. 48 ust. 2
pkt 6 – dotyczy odesłania projektu uchwały do
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Czy ktoś jest przeciw?
(Głos z sali: Nie, nie.)
Był przeciw.
(Głos z sali: Pani Marszałek…)
Przeciw jest...
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ja mam pytanie
natury formalnej…)
Tak?
SENATOR
WOJCIECH SKURKIEWICZ
Czy nad takim wnioskiem nie powinno się głosować po odbyciu debaty, z formalnego punktu widzenia? Czy to jest tak, że…
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Z formalnego punktu widzenia powinno się nad
nim głosować niezwłocznie. Dlatego te 2 osoby, które faktycznie… Być może od razu byśmy nad nim
głosowali. No, tutaj ten czas się wydłuża. Formalnie
powinniśmy nad nim głosować niezwłocznie.
W związku z faktem, że pan senator Leszek
Czarnobaj złożył…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek,
zgłaszam sprzeciw.)
Sprzeciw?
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Tak, zgłaszam sprzeciw, po wsłuchaniu się
w argumentację senatora sprawozdawcy.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Senator zgłosił sprzeciw.
Zarządzam głosowanie.
Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem
wniosku formalnego pana senatora Grzegorza
Biereckiego i odesłaniem projektu uchwały do
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych? Proszę
o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku.
Przypominam senatorom korzystającym z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że rozpoczęcie głosowania w systemie Webex powoduje
pojawienie się komunikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”. Przypominam również
o konieczności wciśnięcia 2 przycisków „Przekaż”:
po oddaniu głosu w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 42 senatorów było za
wnioskiem, 49 – przeciw, 1 senator wstrzymał się
od głosu. (Głosowanie nr 12)
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek…)
Pan senator Marek Borowski.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Ja w kwestii formalnej.

Czy lista pytających jest zamknięta, czy otwarta?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Jest otwarta.)
To ja składam wniosek o zamknięcie listy
pytających.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Ja w takim razie przeczytam, kto jeszcze jest
na tej liście: pan senator Mieczysław Golba, pan
senator Rafał Ambrozik, pan senator Krzysztof
Mróz.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jeszcze
dopisać się do listy?
(Głos z sali: Nie.)
(Głos z sali: Jest sprzeciw? Nie ma?)
(Głos z sali: No, to zamykamy?)
Czyli zamykam listę. Nie słyszę głosów sprzeciwu. Zamykam listę osób zgłaszających się do zadania pytań.
Proszę bardzo o zadanie pytania pana senatora
Mieczysława Golbę.
(Głos z sali: Pani Marszałek, był sprzeciw.)
(Głos z sali: Jest sprzeciw.)
(Głos z sali: To głosujemy. Zobaczymy.)
Ale nie widzieliśmy sprzeciwu.
Czy ktoś zgłosił sprzeciw? Kto zgłosił sprzeciw?
(Głos z sali: Senator Aleksander Szwed, sala
nr 217.)
Senator Aleksander Szwed w sali nr 217 zgłosił
sprzeciw.
W związku ze sprzeciwem pana senatora
Aleksandra Szweda poddaję pod głosowanie wniosek pana senatora Marka Borowskiego o zamknięcie listy osób, które zgłosiły się do zadania
pytań.
Kto z pań i panów senatorów jest za zamknięciem listy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 91 senatorów, 51 senatorów było
za zamknięciem listy, 39 – przeciw, 1 senator
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)
W związku z wynikami głosowania stwierdzam, że lista osób zgłaszających się do zadania
pytań została zamknięta.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Mieczysława Golbę.
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SENATOR
MIECZYSŁAW GOLBA
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek, Panie i Panowie Senatorowie,
słuchając odpowiedzi pana sprawozdawcy, pana
senatora Wcisły… No, po prostu nie przekonał
mnie on, żebym zagłosował za tym projektem
uchwały wzywającej rząd do natychmiastowego
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w całym
kraju. Dlatego moje pytania… Szkoda też, Pani
Marszałek, że nie zrobiliśmy jak gdyby do końca
tej rundy pytań, żeby praktycznie każdy z senatorów, kto chce, mógł się wypowiedzieć. Jakieś
nowe standardy. Wniosek pana Borowskiego
uważam za nie na miejscu.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, pytanie. Minuta.)
Będę miał 3 pytania. Skoro dzisiaj nie mamy
wspomnianych wyliczeń, został odrzucony wniosek pana senatora Biereckiego… One są najważniejsze. Przede wszystkim państwo musi być
stać, żeby wypłacać �������������������������
500+, żeby wypłacać trzynastą emeryturę. A kiedy my wprowadzimy stan
klęski żywiołowej, będą gigantyczne odszkodowania wypłacane przez polskie państwo obcym
korporacjom i zagranicznym firmom. My możemy praktycznie zrujnować budżet. I moje pytanie
do pana sprawozdawcy. Czy w przygotowywaniu
tego projektu uchwały brał udział w ogóle jakiś
przedstawiciel zagraniczny?
A jeśli nie, to – drugie pytanie – czy pan się
spotykał z kimś z zagranicznych przedstawicieli, przygotowując ten projekt uchwały? Czy ktoś
z tej grupy, która złożyła ten projekt uchwały,
brał udział… spotykał się z takimi przedstawicielami? Czy tutaj chodzi przede wszystkim
albo tylko o to, żeby wypłacić gigantyczne odszkodowania zagranicznym firmom, żeby
przede wszystkim zrujnować budżet? Bo polski
rząd pomaga polskim przedsiębiorstwom: mikro, małym, średnim. I to jest bardzo ważne.
I dlatego myślę, że to, o czym tu mówimy, jest
przygotowane tylko po to, żeby zrujnować budżet polskiego państwa i w ten sposób uderzyć
przede wszystkim w Polaków, w polskie społeczeństwo. To jest nieprawdopodobne, że ktoś
na tej sali…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Senatorze…)
…może coś takiego złożyć, przygotować taką
uchwałę. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, wiele razy ten problem wyliczania odszkodowań był już tu podnoszony i wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Stan klęski
żywiołowej pozwala miarkować te odszkodowania,
daje rządowi polskiemu narzędzie do ręki. Eksperci
też na ten temat się wypowiadali. Nie wiem, skąd
państwo bierzecie te pomysły i te tezy, że jest odwrotnie, skoro argumenty drugiej strony pokazują,
że jest inaczej. Ale ja też przypominam, że to nie
jest tak, że przyjęcie apelu… Uspokajam senatorów
Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim, że jeżeli przyjmiemy tę uchwałę, to nie przyjmiemy jakichś nieokreślonych zobowiązań na państwo. To
jest apel – aż i tylko – do premiera, aby wprowadził stan klęski żywiołowej i na podstawie tego stanu walczył w Polsce z epidemią. I oczekujemy, że
rząd do tego się ustosunkuje. Więc dajcie rządowi
szansę, aby rząd te wszystkie teorie zweryfikował
i podał nam w końcu, ile będzie kosztowała walka
z epidemią i jakie ograniczenia trzeba wprowadzić.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
(Senator Aleksander Szwed: Pani Marszałek,
bardzo proszę o pozwolenie na uzupełnienie mojego pytania i dopuszczenie mnie do głosu na pół
minuty.)
Proszę bardzo, szybkie pytanie. Ale ostatnie.
(Senator Aleksander Szwed: Tak.)
I minuta.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Tak.
Pani Marszałek, bo pan sprawozdawca, pan
senator nie odpowiedział na moje pytanie. Ja go
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zapytałem wyraźnie: czy on się spotykał z kimś
z firm zagranicznych, z korporacji, a jeśli nie, to czy
ktoś z tej grupy – czy on ma taką wiedzę – spotykał
się z firmami zagranicznymi w celu wprowadzenia
tej uchwały? Czyli czy ktoś z zewnątrz, z obcych
państw pracował nad tą uchwałą? Proszę o odpowiedź pana senatora sprawozdawcę. Dziękuję, Pani
Marszałek.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze?
(Senator Bogdan Borusewicz: A pan…)
SENATOR
JERZY WCISŁA
Nie. I uprzedzając inne pytania, powiem, że
pani kanclerz Merkel też nie.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Mróz. Bardzo proszę
o zadanie pytania.
SENATOR
KRZYSZTOF MRÓZ
Pani Marszałek, ja mam jedno pytanie.
Zgodnie z ustawą o stanach wyjątkowych
z 18 kwietnia 2002 r. stan klęski żywiołowej może
być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych itd., itd.
Tak to definiuje ustawa. Nie może być celem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej przesunięcie
wyborów. Skutkiem wprowadzenia takiego stanu
jest przesunięcie wyborów, natomiast to nie może
być celem. Skoro dzisiaj rząd osiąga wszystkie cele
w walce z epidemią koronawirusa, wprowadzając
stan epidemii, to po co rząd ma wprowadzać stan
klęski żywiołowej? Jakie dodatkowe instrumenty
by były czy jakie dodatkowe argumenty przemawiają za wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej? Tym bardziej że nie wprowadzając stanu
klęski żywiołowej, dzisiaj rząd twierdzi, że ma

wystarczające instrumenty do realizacji walki z koronawirusem. I przypomnę, że poprzednie rządy,
czy to rząd pana Donalda Tuska, czy jeszcze wcześniej rządy lewicowe, także nie chciały wprowadzać stanu klęski żywiołowej, gdyż stwierdziły,
że ten stan klęski nie daje im żadnych dodatkowych
instrumentów do walki z tymi zjawiskami, które
wtedy były, czy to powodzią, czy to…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, minuta. Pytanie.)
W związku z tym czemu ma służyć wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, skoro władza, rząd
twierdzi, że nie jest mu ten stan do walki z koronawirusem potrzebny, a narażamy się na mniejsze
czy większe – tu możemy się spierać – konsekwencje związane z wypłatą odszkodowań? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.
To było ostatnie pytanie.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Senatorze, wielokrotnie na ten temat
odpowiadałem. Dam panu notatkę przedstawiającą te 6 argumentów, w których ująłem korzyści z wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Ale z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć,
że w Polsce epidemia nie wygasa i nie jest prawdą,
że sobie dobrze radzimy z epidemią. Epidemia się
szerzy. W ostatnich dniach znowu mamy wzrost.
Codziennie jest ponad 400 zakażeń, ok. 20 ofiar
śmiertelnych, a pan mówi, że my opanowaliśmy
stan epidemii? No nie jest tak, Panie Senatorze.
1,2 wynosi reproduktywność zarażonych.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do zabrania głosu. Państwa senatorów znajdujących się w sali 217 proszę o zgłaszanie chęci
zabrania głosu w dyskusji do senatora sekretarza
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Rafała Ambrozika, zaś znajdujących się w sali 182
– do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów
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 przekazywaniu przemówień oraz wniosków o charakterze
legislacyjnym senatorom sekretarzom, a w przypadku senatorów zdalnie biorących udział w posiedzeniu – o przesyłaniu ich drogą elektroniczną na
adres wskazany w przekazanej państwu instrukcji.
Informuję państwa, że do dyskusji zapisali się: pan senator Aleksander Szwed, pan senator Bogdan Klich, pan senator Kazimierz Michał
Ujazdowski, pan senator Bogdan Zdrojewski, pan
senator Janusz Pęcherz…
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Złożył do
protokołu.)
A, złożył do protokołu.
…pan senator Jan Maria Jackowski, pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor, pan senator
Bogdan Borusewicz, pan senator Jerzy Czerwiński,
pan senator Aleksander Pociej, pan senator
Marek Borowski, pan senator Marcin Bosacki,
Gabriela Morawska-Stanecka i pan senator Jerzy
Chróścikowski.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: I senator
Konieczny.)
I pan senator Wojciech Konieczny.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra Szweda.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Procedowany projekt uchwały, przygotowany
bez żadnych konsultacji, w trybie ekstraordynaryjnym, w ciągu kilku godzin, wynika z niczego
innego, jak tylko z politycznych działań opozycji.
Na zorganizowanym w ciągu kilku godzin posiedzeniu Komisji Ustawodawczej sprawozdawca,
pan senator Jerzy Wcisła, przedstawił 6 powodów
niniejszej inicjatywy. Pierwsze 4 odnoszące się do
skali epidemii, potrzeby wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań, istoty tych rozwiązań czy też
potrzeby ograniczenia praw i wolności obywatelskich w niektórych obszarach wynikającej z pandemii koronawirusa były w mojej ocenie niczym

innym jak opisem tych rozwiązań, które mamy już
wdrożone w ramach ustawy o epidemii. Wynikają
one ze zdecydowanych i odpowiedzialnych działań rządu premiera Mateusza Morawieckiego,
działań przede wszystkim skutecznych. Ważne
są natomiast 2 ostatnie powody, ale nie w kontekście przedstawionym na posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i teraz na posiedzeniu plenarnym.
Pierwszy z nich to aspekt odpowiedzialności
finansowej państwa. Na posiedzeniu komisji pan
marszałek Marek Borowski starał się nam udowadniać, że to właśnie stan klęski żywiołowej ograniczy roszczenia wobec Skarbu Państwa. Tymczasem
wydaje się, że jest zupełnie odwrotnie – to właśnie
stan klęski żywiołowej da podstawy do ubiegania
się o takie roszczenia.
Pozwolą państwo, że przytoczę tutaj fragment opinii znajdującej się na łamach portalu
Gazetaprawna.pl: „Stan nadzwyczajny – stan łatwiejszych odszkodowań. Formalne wprowadzenie
stanu klęski żywiołowej w sytuacji pandemii koronawirusa miałoby na gruncie prawa polskiego jedną bardzo poważną implikację dla sytuacji prawnej
jednostek. Zastosowanie znalazłyby przepisy ustawy
z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Powyższe znacznie pogorszyłoby
zapewne sytuację budżetu państwa, ale znacznie
poprawiłoby sytuację obywateli, ułatwiając im
w przyszłości dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa”. Oczywiście w przedstawionej opinii mowa o obywatelach, ale o roszczenia
mogą ubiegać się również podmioty zagraniczne
działające na naszym rynku. Tak więc akapit w projekcie uchwały dotyczący niekorzystnego wpływu
na finanse państwa braku wprowadzenia stanu
klęski żywiołowej wydaje się nie tylko nietrafiony,
ale wręcz kłamliwy. A pytania w tym zakresie nasuwają się same. Czemu postulujecie stan klęski
żywiołowej? Po co? Żeby nasze państwo płaciło miliony, jeśli nie miliardy odszkodowań, w tym zwłaszcza firmom zagranicznym? Czy o to chodzi, aby była
potrzeba drastycznych decyzji finansowych i żeby
podejmował je rząd Prawa i Sprawiedliwości?
I wreszcie drugi powód, przesunięcie wyborów prezydenckich. I tutaj się zgodzę, że to jest
właściwy cel opozycji. Nie wynika to, broń Boże,
z miłości do obecnego prezydenta, nie wynika również z jakiejś szczególnej troski o bezpieczeństwo
mieszkańców. Tylko w ostatnią niedzielę odbyło się
w Polsce 26 lokalnych wyborów i referendów. Jakoś
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nie zauważyłem waszych protestów. A to dlatego,
że wasz cel to przesunięcie wyborów o pół roku,
ewentualnie rok, na czas, kiedy nastaną większe
problemy gospodarcze. A przecież wiemy, że nie
jest powiedziane, że epidemia w tym czasie ustanie.
Widzimy, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej we
wszystkich sondażach ma od 2 do 4%. Stąd te postulaty. Gdyby to było 52–54%, dzisiaj machalibyście
państwo konstytucją, mówilibyście o konstytucyjnych terminach wyborów i o zapewnieniu ciągłości
władzy prezydenckiej. To pokazuje, że traktujecie politykę instrumentalnie, że instrumentalnie
traktujecie również naszą konstytucję. Od 5 lat
obserwujemy festiwal populizmu opozycji, będący odpowiedzią na merytoryczny program Prawa
i Sprawiedliwości, który zmienił na lepsze polską
rzeczywistość, rzeczywistość wszystkich Polaków.
Proponujecie państwo wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej w momencie, w którym przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa
staramy się pomału odmrażać polską gospodarkę
i uruchamiać jej poszczególne gałęzie. Na to właśnie czekają tysiące pracowników transgranicznych, którzy chcą jak najszybciej wrócić do pracy.
Jestem zdecydowanie przeciwny proponowanej uchwale i składam wniosek o jej odrzucenie.
Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Z wnioskiem formalnym zgłasza się pan senator Kazimierz Kleina.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Tak, Panie Marszałku, mam wniosek formalny.
W związku z tym, że bardzo wiele osób zgłosiło już
chęć wystąpienia w debacie, a osoby te reprezentują wszystkie kluby, moja propozycja jest taka –
i taki wniosek składam – aby zamknąć listę.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję.
(Głos z sali: Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw.)

Dziękuję bardzo.
Jest wniosek o zamknięcie listy, jest też sprzeciw.
Bardzo proszę o dostarczenie mi listy już zapisanych mówców, tak abym przed głosowaniem
mógł wszystkim senatorom odczytać, kto jeszcze…
(Głos z sali: Była przedstawiana.)
A, była już odczytywana. Przepraszam, nie było
mnie wtedy na sali.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
Przypominam senatorom korzystającym z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że rozpoczęcie głosowania w systemie Webex spowoduje
pojawienie się komunikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”. Przypominam również
o konieczności wciśnięcia 2 przycisków „Przekaż”
po oddaniu głosu: w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów senatorów…
(Senator Tomasz Grodzki: Przepraszam, mam
tylko… Bo nie dosłyszałem. Czy może pan powtórzyć, nad czym głosujemy?)
No właśnie teraz chciałem powiedzieć.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
formalnym pana senatora Kazimierza Kleiny
w sprawie zamknięcia listy mówców.
Czy wszyscy państwo senatorowie zrozumieli,
nad czym będziemy głosować? Rozumiem, że tak.
W związku z tym poddaję ten wniosek pod
głosowanie.
Kto z pań i panów senatorów jest za wnioskiem
o zamknięcie listy dyskutantów, zgłoszonym przez
pana senatora Kazimierza Kleinę, zechce podnieść
rękę i wcisnąć przycisk „za”.
(Głos z sali: Duch marszałka Niesiołowskiego
wrócił do Senatu.)
Przepraszam bardzo, ale moja karta nie działa.
Czy państwo mogliby…
(Głos z sali: O, jak to możliwe?)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Skandal.)
Zaczęła działać. Dziękuję bardzo.
Kto z państwa jest przeciw, zechce podnieść
rękę i wcisnąć przycisk „przeciw”.
Kto z państwa się wstrzymał, zechce podnieść
rękę i nacisnąć przycisk „wstrzymuję się”.
Głosowanie jest zakończone. Bardzo proszę
o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 43 senatorów było za
wnioskiem pana senatora Kleiny, 33 senatorów
– przeciw, żaden senator nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 6 maja 2020 r.

98
Drugie czytanie projektu uchwał y wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na cał ym terytorium Państwa Polskiego

W związku z tym lista mówców została zamknięta.
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Skurkiewicz.
SENATOR
WOJCIECH SKURKIEWICZ
Panie Marszałku, ja mam do pana marszałka
bardzo gorącą prośbę, żeby nie zaskakiwać tak
Senatu, bo koleżanka mało co się nie wywróciła na
korytarzu senackim. Pan senator jest dopiero co po
kontuzji i też musiał biec. Proszę mieć na to baczenie, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku na korytarzach senackich, żeby senatorowie Koalicji nie
musieli tak dużo biegać. Bardzo pana o to proszę
i uczulam na tę kwestię, żeby później Senat nie był
narażony na wypłatę wielomilionowych odszkodowań dla senatorów Platformy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję.
(Głos z sali: Trzeba ćwiczyć bieganie.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Jestem bardzo szczerze wzruszony pana troską
o zdrowie senatorów z przeciwnej strony. Ja myślę, że to jest piękny przykład tego, że niezależnie
od podziałów politycznych, jakże głębokich w tej
i nie tylko tej sali, potrafimy się troszczyć wzajemnie o swoje zdrowie. Panie Senatorze, bardzo za to
dziękuję, po prostu.
W związku z przegłosowaniem wniosku formalnego pana senatora Kleiny mamy zamkniętą
listę mówców, ale ta lista mówców, która została
przyjęta, będzie realizowana.
W związku z tym proszę o zabranie głosu pana
senatora Bogdana Klicha.
SENATOR
BOGDAN KLICH
Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę państwa, ta seria pytań przede wszystkim ze strony pań i panów senatorów PiS pokazuje
głębokie niezrozumienie tego, o co w tej uchwale
chodzi. Państwo próbujecie nam wmówić, że chodzi o politykę, a tu chodzi tak naprawdę o zdrowie

i życie Polaków, państwo myślicie własnymi kategoriami, które przykładacie do naszych intencji. Nasze intencje nie są intencjami politycznymi.
Można by było powiedzieć, że każdy sądzi według
siebie, ale to nie załatwia sprawy. Ta uchwała ma
swoje cele i ma swoje przyczyny. W moim przekonaniu pan senator Wcisła bardzo dobrze przedstawił, jakie były powody, które kierowały nami
– jestem jednym z nich – podpisującymi się pod
tym projektem. Ten głupi uśmiech pana senatora
Czerwińskiego, bo inaczej nie mogę tego nazwać,
świadczy tylko o tym, że…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, czy
mógłby pan te chamskie odzywki ukrócić?)
…świadczy tylko o tym…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę nie przerywać panu senatorowi. Pana senatora
bardzo proszę o przestrzeganie w debacie zasad…)
Wycofuję sformułowanie „głupi”. Ten uśmiech…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: I bardzo
proszę wszystkich senatorów o powstrzymanie
się od uwag, które inni senatorowie mogliby uznać
za obraźliwe pod swoim adresem. Język polski
dostarcza nam mnóstwo możliwości wyrażenia
nawet naszej najgłębszej dezaprobaty bez obrażania przeciwników. I o to bardzo proszę wszystkich
uczestników tej debaty.)
Zamieniam to słowo na słowo „drwiący”. Ten
drwiący uśmiech pana senatora Czerwińskiego
świadczy tylko o tym, że próbujecie państwo nadać
tej uchwale zupełnie inny charakter, niż ona ma.
W tym dokumencie jest mowa o tym, co należy
zrobić, żeby zdrowie i życie Polaków było lepiej zabezpieczone w sytuacji nadzwyczajnego wyzwania,
w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Bo przecież zagrożone jest życie naszych bliskich, zagrożone jest
także nasze osobiste bezpieczeństwo, ale przede
wszystkim zagrożone jest zdrowie tych wszystkich,
którzy są adresatami naszych uchwał i przyjmowanych przez nas ustaw – obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej. I temu jest poświęcona ta uchwała.
Ta uchwała to jest apel, żeby zrobić coś, co już dawno powinno być zrobione, ona apeluje o wprowadzenie stanu prawnego, który byłby adekwatny do
sytuacji faktycznej.
Mamy do czynienia z sytuacją klęski żywiołowej. Nasza konstytucja mówi o zestawie narzędzi,
który nazywa stanem klęski żywiołowej. Ten zestaw narzędzi został zaprojektowany po to, żeby
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takim stanom przeciwdziałać, opanowywać je, robić to skutecznie. Czy jest jeszcze czas na dokonanie takiej zmiany? Oczywiście, że jest, bo epidemia
w Polsce nie wygasa, bo epidemia w Polsce trwa,
bo epidemia w Polsce, co więcej, jest w szczytowym okresie swojego rozwoju. Mówią o tym nie
tylko polskie źródła, ale także źródła zagraniczne. Przecież te 425 przypadków – zaznaczam:
425 – zakażeń koronawirusem z dnia wczorajszego
to jest jeden z najwyższych wskaźników dobowego zakażenia w ciągu ostatnich 6 dni. Czyli 6 dni
temu były 422 zakażenia, w tej chwili jest ich 425.
Epidemia nie odpuszcza. Epidemia się nie wycofuje. Epidemia jest w wysokiej części swojej fali.
Pokazują to też rozmaite wykresy, które możemy obejrzeć zarówno w polskiej prasie, jak i w prasie zagranicznej. W moim przekonaniu dobrym
materiałem porównawczym jest materiał publikowany codziennie i aktualizowany w ciągu dnia
przez „New York Times”. On pokazuje, jak wygląda
sytuacja epidemiczna we wszystkich krajach świata. Dzieli je na 3 kategorie: kraje, w których wzrasta
liczba zakażeń dobowych, kraje, w których maleje
liczba zakażeń dobowych, i kraje, w których liczba
zakażeń utrzymuje się na mniej więcej tym samym
poziomie. Polska od pewnego czasu należy, niestety, do tej trzeciej kategorii. Polska należy do kategorii krajów, takich jak Stany Zjednoczone, takich jak
Wielka Brytania, takich jak Kanada, jak Finlandia,
żeby dalej już nie sięgać, takich jak Rumunia, ale
także wielu innych krajów, w których ta krzywa
nie opada. Ta krzywa jest w dalszym ciągu w swojej najwyższej fazie.
Niedawno dyrektor Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób Unii Europejskiej
oznajmił, że Polska jest jednym z 4 krajów Unii
Europejskiej, w których pandemia nie słabnie.
Polska, obok takich krajów jak Rumunia i Szwecja,
nie mówiąc już o Bułgarii, w której epidemia narasta… Zatem mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem epidemicznym. Czy byśmy tego chcieli,
czy nie, takie są niestety fakty. Można oczywiście
przyjąć zasadę, że bez względu na to, jakie są fakty, pozostajemy przy swoich przekonaniach. Ale tu
chodzi o fakty. I o to, że skoro epidemia trwa i skoro
przyrosty dobowe są na najwyższym poziomie, to
zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków nie słabnie.
W związku z tym należy wprowadzić takie działania, które pozwalałyby łatwiej uporać się z tym
kryzysem. Te działania powinny być wyjęte ze sfery
politycznej. Te działania powinny być pozbawione
wymiaru politycznego. Na to właśnie daje szansę

konstytucja, która mówi o stanie klęski żywiołowej. Konstytucja dzięki uwzględnieniu stanu klęski
żywiołowej niejako przesuwa politykę na później.
Pozostawia czas na to, żeby się skoncentrować
przede wszystkim na zwalczaniu epidemii i innych
klęsk naturalnych, każe polityce poczekać, a polityka, w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, powinna
poczekać. Dlatego proponujemy, żeby polityka poczekała, żeby polityka wytrzymała przez te kilka
miesięcy, kiedy to wszystkie zasoby kraju powinny
być skoncentrowane na walce z epidemią. Taki jest
sens tej uchwały.
Poza tą uchwałą jest oczywiście parę spraw,
o których należy powiedzieć. To przesunięcie na
później polityki nie oznacza rozpoczęcia wyścigu
prezydenckiego po raz kolejny. Nie oznacza, że
start byłby ponowny. Oznacza tylko zamrożenie
wyścigu prezydenckiego na ten czas, który jest potrzebny do tego, żeby się skoncentrować na walce
z koronawirusem. Zaznaczam, że chodzi o zamrożenie, podkreślam: zamrożenie. To jest niezwykle
ważne, dlatego że na tej sali i w innych salach jednym z czołowych argumentów były argumenty,
jakoby wnioskodawcy postanowili złożyć tę propozycję ze względu na aktualne słupki sondażowe.
Nie, proszę państwa, tu nie chodzi o żadne słupki sondaży politycznych, tu chodzi o to, żebyśmy
wprowadzili adekwatne do sytuacji rozwiązanie,
o którym mówi konstytucja. Aż tyle i tylko tyle.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku,
wniosek formalny.)
Bardzo proszę panią senator o zgłoszenie wniosku formalnego.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Panie Marszałku, prosiłabym o zdyscyplinowanie bądź wymianę sekretarza z sali nr 217, który
odmówił mi zgłoszenia się z wnioskiem formalnym. Jest to poseł Prawa i Sprawiedliwości…
(Głos z sali: Senator.)
Senator.
(Głos z sali: To nie jest wniosek formalny.)
(Głos z sali: Włącz mikrofon.)
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WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Proszę mi wybaczyć, Pani Senator, nie będę
w stanie rozstrzygnąć istoty pani sporu z senatorem sekretarzem, jak rozumiem, ponieważ nie
mam na ten temat wiedzy. Niestety nie ma w regulaminie możliwości wymiany senatora sekretarza. Mogę…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
SENATOR
BARBARA ZDROJEWSKA
Przepraszam, Panie Marszałku, mikrofon nie
jest włączony, to się nie nagra, w związku z tym
proszę panią senator, żeby przeszła do miejsca,
gdzie jest włożona karta.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Właśnie nie
mogę tego zrobić, bo…)
Daj. O!
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Pani senator, jak rozumiem, twierdzi, że jeden
z senatorów, który jest sekretarzem, uniemożliwia
pani senator…
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Pan senator Prawa i Sprawiedliwości Ambroziewicz… Ambrozik odmówił mi wpisania mnie do
głosu z wnioskiem formalnym i prosiłabym o zdyscyplinowanie go. Skoro pan marszałek nie ma takich instrumentów, za pomocą których mógłby
wymienić nam sekretarza na górze, w sali nr 217,
to prosiłabym o zdyscyplinowanie pana senatora.

precyzuje Regulamin Senatu… Jeśli te kryteria zostały przez panią senator spełnione i nie została
pani dopuszczona przez senatora sekretarza do
złożenia wniosku, to jest to zachowanie absolutnie niedopuszczalne i będziemy je wyjaśniać.
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku, ja
bym prosił o głos.)
Ale ja zaraz właśnie… Jeżeli pan senator, którego nazwisko zostało wymienione tutaj przez panią
senator, chciałby się ustosunkować do sformułowanego przez panią senator zarzutu, to oczywiście
bardzo proszę pana senatora o uczynienie tego,
bo być może mamy do czynienia z jakimś nieporozumieniem, które łatwo wyjaśnimy i będziemy
mogli dalej procedować. Szczerze ufam, że tak właśnie jest.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Przyznam, że po raz pierwszy, a jestem sekretarzem już piąty rok, pojawił się taki głos. Ja poprosiłem jedynie panią senator w trakcie… Pani
senator zaczęła mnie pytać o to wtedy, kiedy pan
marszałek ogłaszał czy pani marszałek ogłaszała
wyniki głosowania nad wnioskiem formalnym,
po czym zabrał głos senator Skurkiewicz i poprosiłem o chwilę, dosłownie chwilę na to, żeby pan
Skurkiewicz dokończył swoją wypowiedź. I po tym
miałem wpisać panią senator. Wytłumaczyłem to
pani senator, ale pani senator się uniosła i reaguje
w ten sposób. Mogę tylko nad tym ubolewać, bo,
tak jak mówię, jestem senatorem piąty rok i nigdy
do tej pory nie zdarzyła się taka sytuacja, nie było
żadnych skarg. Było głosowanie nad wnioskiem
formalnym, a pani senator w chwili, kiedy było głosowanie nad tym wnioskiem, zaczęła mnie wypytywać, prosić o wpisanie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Pragnąłbym pouczyć wszystkich senatorów
sekretarzy, że składane zgodnie z trybem wnioski formalne, a każdy senator w każdym momencie ma możliwość złożenia wniosku formalnego,
zaś charakter tych wniosków bardzo wyraźnie

Dziękuję, Panie Senatorze, za te wyjaśnienia. Odniesie się do nich w tym momencie pani
senator. Ja na tym głosie pani senator, i proszę
zrozumieć moje intencje, zakończę tę wymianę
zdań, bo mam nadzieję, że także państwo z Prawa
i Sprawiedliwości uwierzycie mi, iż jestem szczerze
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przekonany, że mamy tutaj po prostu do czynienia
z jakimś nieporozumieniem. Po oddaniu głosu pani
senator ja wyrażę moją i, jak mniemam, także całej
Izby nadzieję, że państwo senatorowie wyjaśnicie
sobie tę sprawę prywatnie i nie będziemy jako Izba
absorbowani tym, jak mniemam, niepotrzebnym i,
jak mniemam, przypadkowym konfliktem.
Bardzo proszę, Pani Senator. I bardzo bym
prosił, byśmy zakończyli już ten niesympatyczny
element.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Sytuacja wyglądała inaczej, niemniej jednak
zgadzam się z opinią pana marszałka, że nie jest to
miejsce, żebyśmy ten spór rozwiązywali. Niemniej
jednak będę domagała się rozwiązania tego sporu.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, ja zakończę tę wymianę zdań.
Proszę mnie zrozumieć, że ja zakładam dobrą
wolę i pani senator, i pana senatora sekretarza.
Zakładam, że doszło tu do jakiegoś nieporozumienia, i miejmy nadzieję, że ono zostanie jak najszybciej wyjaśnione.
Kontynuujemy debatę.
Bardzo proszę o zabranie głosu przebywającego w sali nr 182 pana senatora Kazimierza Michała
Ujazdowskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Trzeba zacząć od kwestii zasadniczej. Warto
sobie wyobrazić, jak na tak dramatyczne zjawisko powinna reagować odpowiedzialna władza.
Powinna wszystkie swoje wysiłki skoncentrować
na zwalczeniu epidemii i na powstrzymaniu ryzyka negatywnych konsekwencji dla gospodarki
oraz szukać porozumienia. Powinna także przesunąć wybory na okres, w którym będzie jasne, że

to zjawisko zostało przezwyciężone, że epidemia
została pokonana, stosując typowe, standardowe
konstytucyjne rozwiązanie, jakim jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.
Ja należałem do tych, którzy mieli nadzieję,
że większość polityczna, obóz rządowy, rozważy taką ścieżkę. Napisałem o tym kilka tekstów
wspólnie z panem posłem Pawłem Zalewskim. I to
nie jest wyraz idealizmu. Bywało tak w polskiej polityce, że w obliczu nadzwyczajnych wyzwań potrafiliśmy kooperować ze sobą ponad podziałami.
Gdyby takie nieszczęście dotknęło nas w okresie rządów Akcji Wyborczej Solidarność, a nawet
w okresie rządów lewicowych, wobec których PiS
i Platforma Obywatelska były w opozycji, potencjał współpracy i gotowość do współpracy ponad
podziałami byłyby znacznie większe, bo poczucie
odpowiedzialności było większe.
Obóz rządowy wybrał inną drogę, drogę rządzenia arbitralnego. Nawet odrzucił poważne konsultacje ustawodawstwa przeciwko epidemii. Stąd
częstokroć jesteśmy w takim położeniu, że musimy
poprawiać błędy popełnione przez rząd, a nawet
sam rząd prosi Senat o to, by od czasu do czasu
poprawić błędy legislacyjne. To wszystko to skutek
obrania drogi rządzenia arbitralnego.
Przeforsowano także specustawę wyborczą,
wykorzystując zdalny tryb pracy Sejmu, który
przecież był ustanowiony po to, by opinia publiczna
miała jasność, iż wykorzystuje się ten instrument
wyłącznie po to, by zwalczać epidemię i ustanawiać
legislację przeciwko epidemii. W sposób uwłaczający standardom legislacyjnym przeprowadzono
specustawę wyborczą.
Senat jest w sytuacji instytucji, która musi wykonywać konstytucję. Bo to nie tylko Trybunał
Konstytucyjny, dziś zresztą pozbawiony niezależności, jest instytucją stosującą konstytucję. Każdy
organ władzy państwowej musi respektować konstytucję. Stąd wczoraj, w obronie bezpieczeństwa
obywateli i regulacji konstytucyjnych, Senat odrzucił specustawę wyborczą sprzeczną ze standardami
konstytucyjnymi i odbierającą dużej części wyborców możliwość brania udziału w wyborach.
Uchwała w sprawie klęski żywiołowej jest logiczną konsekwencją naszego stanowiska. Jest
wyrazem odpowiedzialności za rozwiązanie tego
problemu. Nie jest wyrazem żadnej gry politycznej,
o której zaraz jeszcze powiem, ale wykonaniem zobowiązania konstytucyjnego.
W trakcie rundy pytań padło tutaj kilka argumentów, do których trzeba się ustosunkować.
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Po pierwsze, pan senator Bierecki i występujący po nim senatorowie PiS właściwie stwierdzili,
że polski system konstytucyjny zawiera instytucję z gruntu niebezpieczną dla nas, dla państwa
polskiego, przekonując w złej wierze, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pociągnie za sobą
jakieś gigantyczne odszkodowania. No, jeśli mamy
wierzyć w to, że ktoś popełnił błąd i że polski system konstytucyjny zawiera instytucję z gruntu
niebezpieczną dla finansów publicznych państwa,
to dlaczego nie zaproponowaliście nowelizacji tych
przepisów? Przecież my jesteśmy gotowi na to,
by skorygować ustawę wykonawczą wobec konstytucji, ustawę o stanie klęski żywiołowej, a także
wszystkie ustawy, całe to ustawodawstwo towarzyszące, jeśli identyfikujecie to niebezpieczeństwo
jako tak wyraźne. Ale ja pierwszy raz w debacie publicznej słyszę taki głos, iż ta cała instytucja konstytucyjna jest niebezpieczna dla państwa,
bo oznacza gigantyczne roszczenia korporacji zagranicznych. Jeśli takie niebezpieczeństwo istnieje,
to rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien podjąć,
jako pierwszą inicjatywę, właśnie nowelizację tej
ustawy, by takie ryzyko nie istniało.
I wreszcie sprawa chaosu – bo stawia nam się
zarzut, że rzecznicy podjęcia uchwały o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej doprowadzają do
chaosu w państwie. Chaos jest efektem działań
arbitralnych. To nie Senat wywołuje chaos. Chaos
jest skutkiem tego, iż przeprowadzono arbitralną
decyzję, która napotkała na opór wewnątrz większości w Sejmie. No, skoro z rządu odchodzi wicepremier w proteście przeciwko uchwaleniu ustawy,
specustawy wyborczej, to kto jest sprawcą chaosu?
Ci, którzy podejmują arbitralną decyzję. I dzisiaj
obóz rządzący rzeczywiście staje w obliczu ryzyka wielkiego chaosu, dlatego że nie ma nawet
większości w Sejmie dla poparcia swoich decyzji,
i to w sprawie, która powinna być przedmiotem
szerokiej współpracy politycznej. My jesteśmy
gotowi na pracę nad prawem wyborczym w formule pracy ponad podziałami, w formule konsensusu, i na przygotowanie prawa wyborczego na
okres, w którym epidemia będzie już absolutnie
przezwyciężona. Ale, krótko mówiąc, rolą Senatu
w sytuacji podejmowania arbitralnych i nieodpowiedzialnych decyzji jest wyrażenie respektu dla
konstytucji, wybieranie ścieżek zgodnych z konstytucją i zachowywanie się w sposób odpowiedzialny
za bezpieczeństwo obywateli. Stąd 2 decyzje – ta,
którą podjęliśmy wczoraj, o odrzuceniu specustawy
wyborczej, i ta, którą, mam nadzieję, podejmiemy

dzisiaj, apelując o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – będące wyrazem odpowiedzialności
za konstytucję i za dobro oraz bezpieczeństwo obywateli. Nie wiemy, co zrobi większość polityczna
w Sejmie, ale my wywiązujemy się ze swojego zobowiązania. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu również przebywającego w sali nr 182 pana senatora Bogdana
Zdrojewskiego. Bardzo proszę.
SENATOR
BOGDAN ZDROJEWSKI
Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Będę w pewnym sensie kontynuował to, o czym
mówił mój kolega, senator Kazimierz Michał
Ujazdowski. Z mojego punktu widzenia ustawa
o stanie klęski żywiołowej nie musi być uznawana za idealną, za ten najlepszy sposób rozwiązania
wszystkich problemów, ale bez wątpienia została przygotowana, przyjęta przez Sejm i podpisana
przez prezydenta z określonych, bardzo konkretnych powodów. Zresztą wystarczy dobrze jej się
przyjrzeć, aby zwrócić uwagę na to, co się w niej
znajduje, jakie uprawnienia dla rządu, dla premiera w stanach nadzwyczajnych, w tych stanach
wyjątkowych. Otóż pojawiają się tam np. możliwości objęcia całych grup społecznych obowiązkiem
poddania się badaniom lekarskim, obowiązkiem
poddania się kwarantannie, obowiązkiem opróżnienia lub zabezpieczenia lokali, jak to się działo
np. w przypadku akademików, po to, żeby stworzyć
miejsca dla tych, którzy będą objęci kwarantanną.
Znajdują się tam zapisy dotyczące czynnego udziału w ratowaniu – w działaniach ratowniczych,
także w tych medycznych – oddania do używania
posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych,
udostępniania pomieszczeń osobom, które są dotknięte, tak jak w tym wypadku, pandemią, czy też
użytkowania nieruchomości w określony sposób.
To wszystko jest zapisane w ustawie o klęskach
żywiołowych.
Skoro więc mamy do czynienia z ustawą, która
precyzyjnie mówi o narzędziach, z jakich korzysta w chwili obecnej rząd, powołując się na inne
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rozstrzygnięcia, inne ustawy, to według mojej oceny czyni on błąd. Nie pokusiłbym się w tym wypadku o powiedzenie, że rząd działa nieprawnie albo
że nie ma żadnej podstawy prawnej, ale te podstawy prawne, które są w chwili obecnej budowane,
są niestety przynajmniej wadliwe.
Dwie kwestie są dla mnie bardzo istotne, ważne.
Proszę zwrócić uwagę na to, jak ta ustawa została
skonstruowana – mówię o tej o klęskach żywiołowych. Ona została skonstruowana nie po to, żeby
walczyć z koronawirusem, ale po to, żeby walczyć
ze skutkami, w tym wypadku pandemii. Twierdzę
też, że dzisiejsza sytuacja to nie jest najlepszy moment na to, żeby rzeczywiście uruchomić tę ustawę, uruchomić ją, podjąć decyzję o stanie klęski
żywiołowej. Ten najlepszy na to czas był na początku marca. Wtedy mieliśmy do czynienia z sytuacją,
w której pandemia się rozpoczynała, więc oczywiście uruchomienie tych wszystkich instrumentów
dawałoby wyższą skuteczność, mniejszą zachorowalność i w efekcie także mniejszą śmiertelność.
Chcę też zwrócić uwagę na to, że debatowaliśmy w Senacie nad dwiema ustawami – my je
nazywamy „koronawirus 1 i 2” – które były takimi bublami legislacyjnymi, że przejdą do historii i będą przedmiotem odrębnych opracowań.
Ale chcę je przypomnieć i przywołać właśnie dlatego, że były w nich zapisane te rozmaite uprawnienia, które są w ustawie o klęskach żywiołowych.
Skoro więc mamy gotowe narzędzie – jak podkreślam, niedoskonałe – ale korzystamy z narzędzia
dużo gorszego, źle przygotowanego, to wniosek narzuca się sam: trzeba ten stan klęski żywiołowej,
koniec końców, ogłosić.
I druga kwestia, dla mnie bardzo istotna i ważna, à propos rozmaitych roszczeń. Otóż jeżeli
prawo stosowane dzisiaj ma charakter ułomny,
niedoskonały, ale jest to podstawa prawna do podejmowania bardzo ważnych decyzji wywołujących
ogromne skutki finansowe dla wielu obywateli,
dla wielu podmiotów gospodarczych, to oczywiście
skala roszczeń w związku z tym może być dużo
większa, dużo bardziej bolesna, a także po prostu trudna do oszacowania z finansowego punktu
widzenia. W związku z tym, że ten najlepszy na
wspomniane działanie czas już upłynął i niestety
mamy prawdopodobieństwo określonych roszczeń,
to warto je ograniczyć, właśnie korygując tę podstawę prawną, aby nie było wątpliwości.
Ja już pomijam kwestie, które są związane
z niespójnością decyzji podejmowanych przez
rząd, właściwie takich od ściany do ściany, bez

odpowiedniego uzasadnienia. Np. możemy dzisiaj
na ulicy kupić gofra, ale nie możemy go zjeść; możemy być w autobusie ściśnięci na 30, 40 m w 15 czy
20 osób, ale 2 osoby nie mogą na otwartym korcie
rozegrać meczu tenisa; mamy taką sytuację, że rząd
zakazuje wstępu do lasu wtedy, kiedy tak naprawdę nie ma żadnych zagrożeń, ale pozwala wejść do
tego lasu wtedy, kiedy mamy suszę i trzeba te lasy
zamykać przede wszystkim w obawie o to, aby nie
pojawiły się pożary. Te liczne przykłady pokazują,
po pierwsze, niekonsekwencję, niekoherentność,
nieadekwatność działań, a po drugie, w dodatku, to, że choć przygotowane podstawy prawne
do podejmowania określonych decyzji są zawarte
w ustawie o stanie klęski żywiołowej, to rząd permanentnie je buduje w tych wspomnianych przeze
mnie ustawach w sposób niekoherentny, według
mojej oceny wadliwy prawnie, niekonsekwentny,
nieczytelny, nietransparentny.
I teraz, na koniec, słowo o wyborach. Oczywiście
jest tak, że uruchomienie ustawy o stanie klęski
żywiołowej nie daje możliwości przeprowadzenia
żadnych wyborów. Słusznie zwracano także uwagę,
że nie pozwala na to, aby uchwalić zmiany w kodeksach wyborczych. Dziś jesteśmy w związku
z tym w bardzo trudnej sytuacji, bo rządowi udało
się, przez działania większości sejmowej, doprowadzić do absolutnej dewastacji systemu wyborczego.
I dziś Sejm ma rzeczywiście gigantyczny problem,
co z tym fantem tak naprawdę zrobić. Nie ma już
dobrego wyjścia z tej sytuacji. PKW została pozbawiona określonych uprawnień. Wiadomo, że samorządy także zostały pozbawione określonych
uprawnień, a ludzie, którzy zawsze byli zaangażowani w kampanię wyborczą, protestują, odmawiają
wykonywania określonych czynności. Z kolei na
poczcie ciążą w chwili obecnej obowiązki, które zostały według mnie narzucone w sposób ustawowo
wadliwy, a których ona nie jest w stanie wypełnić.
Dlatego też od razu powiedziałem, że to nie jest
najbardziej fortunny moment na to, aby wprowadzać stan klęski żywiołowej. No, de facto trzeba by
było najpierw przywrócić ten stan prawny, który
dawał szansę na przeprowadzenie wyborów bez
wady prawnej, w sposób rzetelny, transparentny,
uczciwy, tajny i niezagrażający zdrowiu obywateli. Niestety ta nasza dzisiejsza inicjatywa pokazuje, że nie można czekać z takimi żądaniami
wobec premiera, wobec rządu. Trzeba to wszystko uruchamiać natychmiast, bo nasza cierpliwość
powoduje już pewnego rodzaju koszty. My dzisiaj
nie mówimy, że trzeba ten stan wprowadzić dziś,
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jutro, pojutrze, tylko że trzeba wreszcie uporządkować wszystkie kwestie prawne, zadbać o podstawy
prawne – te najwłaściwsze, najbardziej klarowne,
przygotowane w 2002 r. – i zastosować te przepisy
w sposób prawidłowy, tak aby ograniczyć roszczenia, aby nadać temu wszystkiemu pewną racjonalność, uporządkować wreszcie te wszystkie kwestie,
o których mówiłem na samym początku, doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie sprawy, do
tej pory tak bardzo nieracjonalnie prowadzone, zostałyby, krótko mówiąc, uporządkowane. Dziękuję
bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Jana Marię Jackowskiego. Bardzo proszę.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
No, mamy do czynienia z uchwałą, która wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej
na całym terytorium państwa polskiego. Już kilka
godzin debatujemy. Była seria pytań, w tej chwili
trwa dyskusja.
Rodzi się kilka pytań związanych z tym projektem uchwały. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa,
jest takie: czy stan epidemiczny, który obecnie obowiązuje w Polsce, odpowiada na wyzwania chwili
i daje władzom publicznym, w tym służbie zdrowia, służbom porządkowym, służbom sanitarnym
i wszelkim innym, instrumenty niezbędne do podjęcia właściwych działań, czy nie? W moim przekonaniu te działania mają taką podstawę prawną.
Niemniej jednak zgadzam się z pojawiającymi
się w toku tej dyskusji głosami, które wskazywały
na to – to jest, uważam, jeden z dosyć dyskusyjnych
elementów – że przy okazji tych rozwiązań wprowadzono cały szereg różnych obostrzeń i zmian
w tych obszarach, które niekoniecznie musiały być
przy tej okazji regulowane. Myślę tutaj chociażby
o sprawie sławetnych wież czy różnych instalacji
infrastrukturalnych. No, tutaj uproszczono procedury budowlane, naruszając w moim przekonaniu

prawo własności i zaburzając te zasady, które do
tej pory obowiązywały, chociażby w postaci wymogu uzyskania stosownych uzgodnień środowiskowych czy zgody służb budowlanych. Ale to jest
przeszłość.
Generalnie trzeba powiedzieć, że wszystko
wskazuje na to, że większość Polaków… Pokazują
to również sondaże, badania społeczne. Ponad 50%
Polaków, jak wynika z tych badań, które znam, pozytywnie ocenia działania rządu i administracji
państwowej, jeżeli chodzi o zwalczanie epidemii
koronawirusa.
Drugie pytanie: czy w trakcie tej pandemii czekają nas wybory prezydenckie? Tak, czekają nas
wybory, ponieważ wynika to z kalendarza, z polskiej konstytucji, z tego, że kadencja prezydenta
Rzeczypospolitej trwa 5 lat. Czy te 2 rzeczywistości się zbiegają, nakładają na siebie? Tak, nakładają
się, bo w cieniu walki z koronawirusem toczy się
specyficzna kampania wyborcza. Póki co ta kampania formalnie trwa. No, nikt jej nie zawiesił, nie
jest ona zawieszona.
I rodzi się trzecie pytanie: czy ta sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy – myślę tutaj o tej pandemii – jest zawiniona przez kogoś? Nie. To jest
obiektywna przyczyna, która spowodowała, że
rzeczywistość, do której byliśmy przyzwyczajeni
przez lata, w kolejnych wyborach prezydenckich
w Polsce, uległa znacznemu… po prostu zupełnej zmianie. I trudno nam się z tym wszystkim
pogodzić.
Dziś jesteśmy w takiej oto sytuacji, że 3 dni
przed ciszą wyborczą – bo to w piątek od 24.00
oficjalnie, przynajmniej na razie taki jest stan
prawny, będzie obowiązywała w Polsce cisza wyborcza – nie wiemy, według jakiej ordynacji te wybory się odbędą i czy odbędą się 10 maja, czy się
nie odbędą. I co w tej sytuacji proponuje opozycja? Moim zdaniem w takiej sytuacji optymalnym
rozwiązaniem byłby dialog, byłoby poszukiwanie
odpowiednich rozwiązań formalnoprawnych, ale
też i politycznych. A parlament jest do tego bardzo
dobrym miejscem, ponieważ tu są reprezentanci
wszystkich sił, którzy uzyskali mandaty w wyniku
obowiązujących w Polsce procedur demokratycznych. To jest dobre miejsce, żeby poszukiwać takich
rozwiązań, które uzyskiwałyby jak najszerszy konsensus. Niestety, z różnych powodów nie udaje się
takiej sytuacji wypracować.
Opozycja od kilku tygodni powtarza, że jest konieczność wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych. Proszę tutaj mnie dobrze zrozumieć,
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bo ja wsłuchiwałem się w odpowiedzi i w pierwszą
wypowiedź pana senatora Wcisły, który jest sprawozdawcą i przedstawicielem wnioskodawców, ale
właściwie 50% pana wystąpienia dotyczyło wyborów prezydenckich, więc trudno nie widzieć związku tej uchwały czy projektu uchwały z wyborami
prezydenckimi.
Pytanie jest takie: czy panaceum na wybory
prezydenckie ma być wprowadzenie stanu nadzwyczajnego? No, przecież nie taki cel przyświecał
twórcom konstytucji, żeby wpisywać możliwość
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, aby rozwiązywać problemy związane z ordynacją wyborczą.
A więc rodzi się pytanie o intencje tej uchwały.
Ja nie twierdzę, że na 200% w Polsce nie będziemy mieli któregoś ze stanów nadzwyczajnych. Być
może w wyniku tej sytuacji, która jest teraz, a którą porównałem do węzła gordyjskiego, ponieważ
w tej chwili mamy tak skomplikowaną sytuację
i mamy równanie z tak wieloma niewiadomymi,
w którym te niewiadome cały czas są niewiadomymi… W związku z tym trudno dojrzeć, jakie jest
rozwiązanie tego równania. Być może jest to już
sytuacja znana z historii, określona mianem węzła
gordyjskiego – jak wiemy, mieczem trzeba było
ten węzeł przeciąć – być może tak jest, tego nie
wiem, nie mam pełnej wiedzy i nie znam wszystkich aspektów i okoliczności. Ale wydaje mi się,
że jeżeli zostałby czy miałby być wprowadzony
któryś ze stanów nadzwyczajnych… Tutaj wnioskodawcy mówią o stanie klęski żywiołowej,
a jest jeszcze stan wyjątkowy. Ale żeby taki stan
został wprowadzony, muszą być spełnione przesłanki konstytucyjne. Wnioskodawcy proponują
odwołanie się do definicji stanu czy motywacji
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej z zapisów
konstytucyjnych, bo to najbardziej odpowiada sytuacji, w której jest obecnie Polska. No ale mamy
stan epidemiczny, który został już ogłoszony.
On nie ma tych negatywnych skutków, które ma
wprowadzenie któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych, a daje administracji publicznej instrumenty do walki z koronawirusem.
Mówię o tym wszystkim, żeby uświadomić,
jak ta sytuacja jest moim zdaniem skomplikowana. I w związku z tym rodzi się kilka pytań, takich hipotetycznych. Bo co by było, gdyby któryś
ze stanów nadzwyczajnych został wprowadzony?
Każdy z tych stanów, jak wspomniałem, ma trochę
inną procedurę… Mówię o 2 stanach, żeby była jasność. Odkładam zupełnie na bok stan wojenny,
bo to absolutnie nie jest taka sytuacja, w której

możemy snuć jakiejkolwiek takie analogie, po prostu Polska musiałaby być w stanie wojny z jakimś
innym państwem, żeby w ogóle można było rozważać coś takiego i myśleć o czymś takim. Takiej
sytuacji absolutnie nie ma – żeby była jasność
w tym zakresie. Te stany – mówię o stanie klęski żywiołowej czy stanie wyjątkowym – są wprowadzane w innych reżimach. Co one powodują?
Tu też nie ma jasności. No, wiemy jedno: z zapisu
konstytucyjnego, z art. 228 ust. 6 jasno wynika, że
po wprowadzeniu tych stanów nie można zmieniać konstytucji i nie można zmieniać ordynacji
do Sejmu, Senatu, w wyborach samorządowych
i na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Tak więc
gdybyśmy ten stan wprowadzili, jak chcą wnioskodawcy, to wybory po ustaniu takiego stanu plus 90
dni musiałyby się odbyć na podstawie obecnie obowiązującej ordynacji. A jaka to jest ordynacja? To
jest ordynacja, która daje możliwość głosowania
korespondencyjnego seniorom, czyli osobom 60+,
daje możliwość głosowania korespondencyjnego
osobom objętym kwarantanną oraz osobom niepełnosprawnym. Wymaga 14 dni na to, żeby powiadomić o zamiarze takiego głosowania, i jest stosowna
procedura. Ale ta ordynacja również zakłada, że pozostali obywatele mogą brać udział w wyborach tylko i wyłącznie poprzez fizyczną obecność w lokalu
wyborczym. Teraz rodzi się pytanie: no a co będzie, jeżeli przez dłuższy czas to kryterium będzie
ze względów bezpieczeństwa nie do spełnienia?
To jest jakaś pułapka. I ja tu zadaję pytanie. Zadaję
to pytanie wnioskodawcom.
Po drugie, trwa spór prawny na temat tego,
w jakiej procedurze wyborów prezydenckich będziemy się znajdowali, gdyby np. w najbliższym
czasie został wprowadzony – mówię to hipotetycznie – któryś ze stanów nadzwyczajnych.
No, w takiej, że się mrozi kampanię wyborczą.
Spór jest taki, że np. niektórzy konstytucjonaliści,
co prawda jest to pogląd mniejszościowy, uważają,
że jest możliwość uruchomienia procedury wyborczej od nowa, tzn. rejestracji komitetów, zgłaszania
kandydatów, zbierania podpisów itd., itd., całego
tego kalendarium. Większość opisuje to tak, że to
jest stan zamrożenia, czyli te osoby, które są zarejestrowane, te osoby, które zebrały podpisy,
są kandydatami, co najwyżej taka osoba może zrezygnować, natomiast nie może być kogoś nowego, kto się zgłosi w tych wyborach. Ale nie mamy
co do tego do końca jasności. Poza tym wiemy
już z art. 228 ust. 6, że te wybory musiałyby się
odbyć w reżimie obecnie obowiązującego stanu
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prawnego, przy założeniu, że skoro został wprowadzony stan nadzwyczajny, nie obowiązuje stan
epidemiczny, to ten słynny art. 102 tej ustawy
COVID-owej, który zawiesza PKW, zawiesza możliwość głosowania korespondencyjnego, automatycznie nie obowiązuje.
Mówię o tym wszystkim, żebyśmy znali scenariusze. I na to wszystko jeszcze nałoży się walka
polityczna, jak znam życie. Proszę mi wybaczyć,
ale na to nałoży się walka polityczna dotycząca
jednak de facto toczącej się kampanii wyborczej.
Choć ona formalnie byłaby zawieszona, kandydaci w jakiś sposób pokazywaliby swoją aktywność,
chociażby poprzez wypowiedzi na temat palących
bieżących problemów. Do tego zaczęłyby się różne
spory interpretacyjne: co w takiej sytuacji, czy rzeczywiście obowiązuje ta ordynacja? A może by była
próba np. porozumienia ponad podziałami i próba wypracowania jakiegoś docelowego modelu ordynacji, w którym każdy, kto by chciał głosować
korespondencyjnie, mógłby to zrobić, a nie tylko
seniorzy i osoby, które są objęte kwarantanną?
Tak więc tu się pojawia nowe pasmo pytań.
Mówię o tym wszystkim dlatego, żeby uzmysłowić,
że to nie jest tak, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest panaceum na sytuację i rozwiązuje
wszystkie problemy. Doraźnie, z punktu widzenia
czysto konstytucyjno-formalnoprawnego, rzeczywiście mrozi kampanię wyborczą i w zależności
od tego, jak długo by trwał i w jakim reżimie… który ze stanów byłby wprowadzony, rodzi możliwość
przesunięcia wyborów. I to jest główny cel, moim
zdaniem, tej uchwały, a nie faktyczna walka z koronawirusem, ponieważ z tego punktu widzenia
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie daje
administracji publicznej znacznie większych instrumentów do zwalczania tej pandemii. Może natomiast otworzyć – podkreślam: może, nie musi,
ale może otworzyć – proces odszkodowawczy,
który będzie obciążeniem dla polskiego podatnika. Wydaje mi się, że w mojej wypowiedzi starałem się przedstawić tło i okoliczności dotyczące tej
uchwały. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator
Agnieszkę Gorgoń-Komor, która połączy się z nami
zdalnie. Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie
i Szanowni Panowie Senatorowie!
Chciałabym pokrótce nawiązać głównie do tekstu proponowanej przez senatorów koalicyjnych
uchwały, aczkolwiek mój przedmówca zadał kilka pytań, na które może ja też spróbuję odpowiedzieć, chociaż teraz jest debata i dyskutujemy na
ten temat… Ale wracając do definicji stanu klęski
żywiołowej, takiej skróconej definicji, którą określa ustawa z 2002 r., powiem, że jest w niej mowa
m.in. o masowym występowaniu chorób zakaźnych u ludzi. I wprowadza się ten stan wtedy, według tej ustawy zasadniczej, kiedy istnieje sytuacja
szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa obywateli. Co do masowego wystąpienia chorób zakaźnych,
to jest to jednoznacznie zdefiniowane, ale przytoczę tutaj słowa ministra Łukasza Szumowskiego,
który w dniu wczorajszym wypowiedział się,
że przed nami jeszcze wszystko. To nie jest tak,
że ta pandemia słabnie, co wielu moich przedmówców tu już powiedziało. Myślę, że ograniczenia swobód obywatelskich, które zostały wcześniej
wprowadzone, zostały wprowadzone dlatego,
że rząd nie mógł sprostać potrzebom społecznym
i potrzebom środowiska lekarskiego co do środków ochrony indywidualnej. I tu muszę znowu
przypomnieć, że samorządy oraz społeczeństwo
przejęły te zadania od rządu, udostępniając medykom takie środki we własnym zakresie. Cały czas
więc istnieje zagrożenie bezpieczeństwa. W związku z tym… W medycynie nic nigdy nie jest jednoznaczne. Myślę, że pan minister też się obawia,
że istnieje możliwość masowego wystąpienia chorób zakaźnych. Mam nadzieję, że pana senatora
Jackowskiego usatysfakcjonuje moja odpowiedź.
A ponieważ to posiedzenie plenarne obfitowało
w różne cytacje, chciałabym do senatorów PiS, którzy nas tu ciągle posądzają o politykę, wypowiedzieć
się słowami znanego hierarchy Kościoła katolickiego, pana Kazimierza Nycza, kardynała Kazimierza
Nycza, który w ostatnią niedzielę w czasie liturgii z udziałem władz państwowych wypowiedział
się bardzo dojrzale i myślę, że to było oczekiwane przez wielu z nas, przez nasze społeczeństwo.
Cytuję: „Zachęcamy, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnej i podejrzenia nie tylko
naruszenia obowiązującego ładu konstytucyjnego,
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ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie
zasad wolnych i uczciwych wyborów”.
Nie chciałam w tym punkcie wracać do punktu
pierwszego, o którym wcześniej debatowaliśmy,
odnośnie do wyborów, ale to państwo, moi przedmówcy, senatorowie PiS, do tego ciągle wracają. Ale
chciałabym się odnieść do pewnych rządów autorytarnych, które niestety nam grożą, i takie jest też
odczucie społeczne. Każda władza deprawuje, ale
władza absolutna deprawuje absolutnie – to słowa
wybitnego chrześcijańskiego liberała, lorda Actona.
Ta pokusa jest odwieczna i tej pokusie nie oparły
się również PiS i władza rządząca. Władza zawsze
będzie dążyła do tego, by się rozrastać, poszerzać
zakres i intensywność swojego oddziaływania.
Dlatego bariery, jakie stawiają władzy instytucje
polityczne, są w interesie dobra wspólnego, a ich
zadaniem jest nie dopuścić do powstania wykluczających politycznie i gospodarczo autorytarnych
rządów. Gdy taka władza nie napotyka na żaden
opór, zwiastuje to bliski koniec demokracji, o której tak państwo ciągle mówicie, i koniec dobrobytu każdego narodu. Taką rolę bufora pełni obecnie
Senat Rzeczypospolitej. To jedyna instytucja polityczna w Polsce w chwili obecnej, która może korygować nieodpowiedzialne działania władz.
Musimy pamiętać, że narody, które odniosły
ekonomiczny sukces – a przecież o taki nam chodzi
– są bogate w wielkim stopniu przez to, że w ciągu
ostatnich 300 lat udało im się rozwinąć polityczne i gospodarcze instytucje włączające, likwidując
monopole i wprowadzając stopniowo pluralizm polityczny i gospodarczy. Uruchomiły one koło sukcesu, powodując mozolny rozwój państw w kierunku
dobrobytu swoich obywateli. Nam też o to chodzi.
W ustrojach, w których został zablokowany pluralizm polityczny, wartość władzy polega jedynie
na tym, że nie podlegając żadnej kontroli, przynosi jej beneficjentom wielkie korzyści materialne.
Przez ostatnie 6 lat PiS zawłaszczył w zasadzie
wszystkie instytucje polityczne państwa. Senat
Rzeczypospolitej stał się ostatnią barierą mogącą
powstrzymać władze od nieracjonalnych działań.
Demokracja to niełatwy system i wszyscy o tym
wiemy, ale dzisiaj lepszego nie mamy. Demokracja
to konieczność ciągłej rozmowy, prowadzenia dialogu i dyskusji. Tak zaprojektowano to narzędzie
sprawowania polityki, czyli roztropnej troski o dobro wspólne. Demokracja to rozmowa, przekonywanie do swoich racji, to również wskazywanie na
niebezpieczeństwa niektórych rozwiązań, bo kiedy
zawłaszczą one całą władzę dla jednego aktora sceny

politycznej, to zawsze jest to niebezpieczne i może
doprowadzić do wykluczenia innych, prowadząc
w perspektywie czasu ponad wszelką wątpliwość
do likwidacji pluralizmu w polityce i w gospodarce,
a to, jak pokazuje historia krajów rządzonych autorytarnie, kończy się zawsze tragicznie.
Szerząca się pandemia i idące za nią działania
rządu dobitnie udowadniają, że w Polsce trwa nieprzerwanie właśnie taki spektakl jednego aktora. Bo
nie da się inaczej nazwać ograniczeń w tym zakresie praw człowieka, wolności osobistych i obywatelskich, które zastosowano, często rozporządzeniami
ministra lub Rady Ministrów, a więc wbrew przepisom Konstytucji Rzeczypospolitej. Zmuszono
Polaków do podporządkowania się takim decyzjom,
jak choćby przymusowa kwarantanna, ograniczenie
w prawie swobodnego przemieszczania się i gromadzenia. Zawieszono prawo do protestowania,
do zgromadzeń. Sparaliżowanych jest wiele gałęzi
gospodarki. A nad wszystkimi tymi obostrzeniami
górują dotkliwe kary w razie niezastosowania się.
Nie można tego nazwać zwyczajnymi środkami. Są
to ponad wszelką wątpliwość środki nadzwyczajne.
Szanowni Senatorowie, jako lekarz mam doskonałą świadomość tego, z czym musimy się mierzyć,
nawet ponad podziałami politycznymi. Wiem, jak
wyglądają ludzie chorzy. Widzę strach, niepewność
i obawę o to, co przyniesie kolejny dzień. Tak być
nie powinno. Polacy powinni czuć się bezpieczni
i powinni wiedzieć, że rząd podejmuje wszystkie
możliwe działania – i ja chciałabym ten rząd popierać – w trosce o dobro pacjentów Polaków, by
ich uchronić nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale
też gospodarczym, a przede wszystkim, że czyni to
zgodnie z prawem, nie zawłaszczając nielegalnie ich
wolności i praw. A jedyną legalną podstawę większości zakazów, nakazów i ograniczeń wprowadzonych przez rząd może dać ustawa z dnia 18 kwietnia
2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Dlatego wnoszę
o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego
projektu uchwały wzywającej rząd Rzeczypospolitej
Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium państwa
polskiego. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękujemy bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Bogdana Michała Borusewicza.
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SENATOR
BOGDAN BORUSEWICZ
Szanowni Państwo! Panie Marszałku!
Jeżeli można… Ja nie chciałbym mówić o wyborach, ale powiem na końcu kilka zdań na ten temat.
Otóż dla mnie zasadniczą sprawą, która powoduje, że należy, jak uważam, wprowadzić stan klęski żywiołowej, jest znaczące ograniczenie praw
obywatelskich. Jeżeli ktokolwiek mówi, że ustawa
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi jest równoważnikiem ustawy
o klęskach żywiołowych… Chcę przeczytać teraz
tytuły kilku rozdziałów. Rozdział 2 – „Badania
sanitarno-epidemiologiczne”. Kolejny rozdział to
„Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych oraz innych czynności”… itd., tytuł
kolejnego to „Szczepienia ochronne”, następnego – „Inne działania mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym”, kolejnego
– „Postępowanie w przypadku podejrzenia lub
rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej”…
itd. Przeczytałem to, żeby pokazać państwu, że
ta ustawa dotyczy zwalczania chorób zakaźnych,
działań służby zdrowia, finansowania tych działań.
To jest ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych, ale
przez służbę zdrowia. Na jakiej podstawie w związku z tym zostały wprowadzone znaczące ograniczenia w prawach obywatelskich, czyli np. w prawie
do przemieszczania się, czy zakaz zgromadzeń?
To przecież podstawowe prawa obywatelskie,
o których mówi konstytucja. W przepisach ogólnych, w art. 5 ust. 1 pkt 3 jest tutaj zapis mówiący
o stosowaniu się do nakazów i zakazów organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej – i tyle. I tyle. I na
tej podstawie poprzez rozporządzenia ogranicza się
podstawowe prawa każdego z nas.
Nie chodzi tu o to, że uważam, że wprowadzone
ograniczenia nie mają sensu i nie mają uzasadnienia, ale chodzi o ich podstawy prawne. Jeżeli podstawy prawne są słabe, a my na to się zgadzamy,
to jest to niebezpieczny precedens. A konstytucja
w art. 31 ust. 3 mówi, że ograniczenia w zakresie
korzystania z konstytucyjnych wolności i praw
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa,
zdrowia itd. Art. 233 ust. 3 odnosi się bezpośrednio do jednego ze stanów nadzwyczajnych, które
konstytucja przewiduje, tj. właśnie stanu klęski żywiołowej. I ten artykuł mówi, że na podstawie ustawy określającej zakres ograniczeń wolności i praw
człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej

można ograniczyć wolność działalności gospodarczej, wolność osobistą, wolność poruszania się na
terytorium Polski – między innymi. I ten przepis
konstytucyjny jest realizowany w ustawie o klęsce
żywiołowej, która to ustawa wprowadza katalog
ograniczeń, dotyczących zawieszenia działalności
gospodarczej, obowiązku poddania się kwarantannie, zakazu organizowania lub przeprowadzania
imprez masowych, nakazu lub zakazu określonego
sposobu przemieszczania się, a także użycia wojska. Przecież, proszę państwa, to wszystko w tej
chwili mamy poprzez słabo umocowane decyzje
czy rozporządzenia… O co tu chodzi? Dlaczego rząd
nie wprowadza ustawy o klęsce żywiołowej?
I jeszcze kwestia tych olbrzymich roszczeń.
Kwestia roszczeń. Ja rozumiem, dlaczego ta kwestia jest stawiana. Ale nie dlatego, że to pociągnęłoby za sobą jakieś olbrzymie koszty. To nie byłyby
koszty większe niż te, jakie teraz rząd, poprzez kolejne ustawy, tzw. tarcze, czy my musimy ponosić.
W przypadku stanu wyjątkowego przewiduje się
pokrycie strat majątkowych, ale nie utraconych
pożytków. To roszczenia z tego tytułu, z tytułu
utraconych pożytków, byłyby bardzo duże, ale ta
ustawa przewiduje rekompensaty za straty majątkowe. A dlaczego rząd tego nie chce wprowadzić?
Czy dlatego, że to byłyby olbrzymie koszty, większe od kosztów tych tarcz? Nie. Rząd nie chce tego
wprowadzić, ponieważ chce pokazać – i mówi
to wprost – my dajemy wam pieniądze. Nie to,
że wam się należą pieniądze z tytułu strat majątkowych, które ponosicie w związku z tym, że
wprowadziliśmy takie czy inne ograniczenia. Nie.
My wam dajemy. To jest to. To jest to podejście.
I na koniec sprawa wyborów prezydenckich.
Mówię „na koniec”, bo dla mnie nie jest to sprawa najważniejsza. Najważniejsze, powtarzam,
jest to uregulowanie ograniczenia praw i wolności obywatelskich, zgodnie z konstytucją, zgodnie
z przepisami konstytucji. Przecież to jest sytuacja,
która może być niebezpiecznym precedensem.
Oczywiście, wybory. Ale słyszę: chcecie wprowadzić stan klęski żywiołowej dlatego, że przegracie
wybory prezydenckie. No dobrze, ale odpowiem
tak: a wy nie chcecie wprowadzić tego stanu klęski żywiołowej, bo uważacie, że tylko teraz wygracie wybory prezydenckie. Tak jest? Po prostu
tu jest kwestia tego typu decyzji. Ten stan klęski
żywiołowej powinien być już dawno wprowadzony. I naszym błędem było to, że godziliśmy się na
te inkrustacje w ustawach COVID-owych, dotyczące praw obywatelskich, także wyborów. Nie
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powinniśmy głosować w takiej sytuacji, jeżeli do
ustaw dotyczących wsparcia gospodarczego rząd
wprowadza przepisy, które trudno zaakceptować.
Ja mam pewne obiekcje, jeżeli chodzi o tę
uchwałę. Ja będę za nią głosował, ale mam obiekcje związane z tym, że po wyborach prezydenckich,
jeżeli wygracie te wybory prezydenckie, możecie,
powołując się na tę uchwałę, wprowadzić stan nie
ten, o którym mówimy, ale stan wyjątkowy, ponieważ w takiej sytuacji, jaka jest, w sytuacji ostrego
podziału i konfliktu politycznego… Jeżeli te wybory
przeprowadzicie, to część obywateli nie zaakceptuje tych wyborów, nie zaakceptuje. Obawiam się,
że wtedy może zostać wprowadzony nie stan klęski żywiołowej, ale stan wyjątkowy. Obym się mylił. Tego dotyczą moje obiekcje, o których mówię
w sposób jasny. Powtarzam: stan klęski żywiołowej powinien zostać wprowadzony nie po to, żeby
przesunąć wybory, ale po to, żeby była silna podstawa ustrojowa, konstytucyjna i prawna takich
ograniczeń praw i wolności obywatelskich, jakie
w tej chwili zostały wprowadzone i jakie musimy
akceptować.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zacząć od sprostowania, ponieważ
z tej Izby powinna płynąć przede wszystkim prawda. Otóż nie jest prawdą, że w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi
nie ma narzędzi prawnych, które tutaj jako brakujące pan marszałek wymienił. Podam państwu
dokładnie adres ustawowy, to jest art. 46 ust. 4,
i wymienię tylko niektóre z nich: czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się;
czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych
instytucji lub zakładów; zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. I art. 46b:
czasowe ograniczenie określonych zakresów
działalności przedsiębiorców; obowiązek poddania się kwarantannie; nakaz określonego sposobu

przemieszczania się. Wszyscy to znamy, wszyscy
to teraz odczuwamy. A więc te narzędzia są.
I po tej dygresji może zacznijmy od początku.
Otóż mówimy tutaj tak naprawdę o 3 ustawach.
Pierwsza to jest ustawa o stanie klęski żywiołowej… Ja podam daty ich uchwalenia, bo to jest
ważna kwestia. Otóż ta ustawa była uchwalona
w roku 2002, ta o stanie klęski żywiołowej, którego wprowadzenie państwo postulujecie. Druga to
jest ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych
wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
– ja ją będę nazywał w skrócie odszkodowawczą.
Ona również jest z roku 2002, ale późniejszego
miesiąca. Wtedy rządziła – nie wiem, czy państwo
wiecie; no, to nie ma znaczenia większego, chociaż po części ma – koalicja SLD-PSL. Ona wprowadzała te ustawy, uchwalała je dlatego – to był
początek V kadencji – że konstytucja tego wymagała, po prostu to były jakby ustawy wykonawcze do
konstytucji. Wtedy m.in. uchwalono drugi stopień
sądownictwa administracyjnego itd. No i trzecia
ustawa, w tej chwili używana, a mianowicie ustawa
o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
u ludzi, pochodząca z roku 2008.
I teraz pytanie: po co koalicja, już inna,
PO-PSL uchwalała ustawę w roku 2008? No, jeśli
wystarczała ustawa o klęsce żywiołowej, to przecież
ta druga była niepotrzebna, bo była wcześniejsza
ustawa, bodajże z roku 2003, o, ogólnie mówiąc,
zwalczaniu chorób zakaźnych. Po co uchwalono
tę ustawę, skoro była ta bardzo ogólna, o zwalczaniu klęsk żywiołowych? No przecież ta sprawa
zaprzecza połowie waszej argumentacji, proszę
państwa. Wasi poprzednicy – być może po części też wy, którzy większą liczbę kadencji jesteście w Sejmie lub w Senacie – uchwalili ustawę,
która według was jest niepotrzebna. Mało tego,
bo ja tu słyszałem – choć próbowałem z tym walczyć – że ona jest jakby ustawą drugiej kategorii, bo na podstawie ustawy o klęsce żywiołowej
można wprowadzać obostrzenia, a na podstawie
ustawy o chorobach zakaźnych to już nie można.
No, przecież wiadomo, że w konstytucji nie ma
takiego podziału ustaw, wszystkie mają tę samą…
może nie tyle ważność, ile status prawny, oczywiście wszystkie z tych, które obowiązują, to jest jasne. Pytanie jest więc takie: o co wam właściwie
chodzi? Wy i wasi poprzednicy uchwaliliście ustawę narzędziową – tak bym ją nazwał – w kontekście kwestii związanych z ochroną zdrowia,
z chorobami zakaźnymi i z epidemiami, i to
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właściwie w tej ustawie jest opisany stan zagrożenia epidemicznego. A może to było tak, że ona
była potrzebna? Bo ona jest bardzo szczegółowa
w tym zakresie, a ustawa o stanie klęski żywiołowej jest, po pierwsze, krótka, a po drugie, zajmuje
się tyloma różnymi rodzajami klęsk żywiołowych
– począwszy od puszczenia tamy na jakimś zbiorniku wodnym, przez suszę, atak szarańczy, choroby zwierząt… No, nie można w jednym akcie
prawnym umieścić szczegółowych przepisów dotyczących tak różnych kwestii. Wobec tego, skoro
ta ustawa była potrzebna, to używajmy jej, bo daje
więcej narzędzi, więcej narzędzi wyspecjalizowanych i jest nacelowana na ten akurat stan, o który
chodzi. Przypominam, że to nie myśmy ją uchwalili, ona została uchwalona w 2008 r.
No, chodzą również słuchy – i o tym w następnym punkcie – że w uchwaleniu tej ustawy chodziło tak naprawdę o to, aby właśnie nie stosować
ustawy o klęsce żywiołowej, z prostej przyczyny:
żeby nie płacić właśnie tych odszkodowań, które
są naturalną konsekwencją… może nie tyle uchwalenia, ile rozpoczęcia obowiązywania stanu klęski
żywiołowej. O tym mówi właśnie ta wspominana
ustawa odszkodowawcza. Jeśli wprowadzimy stan
klęski żywiołowej, to automatycznie wpadamy
w reżim ustawy odszkodowawczej. I być może wasi
poprzednicy – i niektórzy z was – którzy uchwalili
w roku 2008 ustawę o chorobach zakaźnych, zrobili to po to, żeby nie wpaść w reżim tamtej ustawy,
żeby nie puścić kraju z torbami.
Kwestie legislacyjne – o których ja tu naprawdę
niczego się nie dowiedziałem od przedstawiciela
wnioskodawców… Czy mamy mieć oba stany, czyli
stan klęski żywiołowej i stan epidemiczny na podstawie ustawy o zakażeniach, nazwijmy to, czy
któryś z tych stanów ma być, że tak powiem, zamknięty? Mało tego, czy w ustawie o stanie klęski
żywiołowej są uwzględnione narzędzia, które powinny być uruchomione, ale nie są, bo jest używana tylko ustawa o zakażeniach, o epidemii? Tego
też się nie dowiedziałem. Dowiedziałem się tylko
jednego: że jedna ustawa jest ważniejsza, a druga
mniej ważna. Tylko tego się dowiedziałem. I to jest
kwestia legislacyjna.
Drugi bardzo ważny punkt to jest kwestia
finansowa. Tak jak powiedziałem, być może
przyczyną wprowadzenia ustawy o epidemii i zakażeniach było właśnie to, żeby nie płacić odszkodowań. Tu pan marszałek Borusewicz próbował
wytłumaczyć, że dzięki użyciu tej ustawy specjalnej zapłacimy mniej. No ale eksperci – wy ciągle

powołujecie się na ekspertów i na autorytety,
o których co prawda w konstytucji nie ma mowy
– mówią coś innego, tj. że możecie niestety puścić
kraj z torbami, doprowadzić go do bankructwa.
O to wam chodzi? Pytanie jest bardzo proste: dlaczego wasi poprzednicy nigdy tego stanu klęski
żywiołowej – żadnego z tych stanów, ale właściwie
tylko ten jeden wchodził w rachubę – nie użyli?
A były susze, tornada, powodzie. Dlaczego żeście
tego nie użyli? Być może właśnie dlatego, żeby nie
wpaść w rygory tej ustawy. A rygory tej ustawy
są bardzo proste: zamiast długich procesów cywilnych, które się toczą latami, szybka ścieżka administracyjna, czyli 3 miesiące na decyzję, miesiąc na
wypłatę. To jest pierwsza kwestia. I druga. Jeśli ten
ktoś, kto się stara o to – przedsiębiorca na ogół,
także zagraniczny – uważa, że dostał za mało,
to może wystąpić na sądową ścieżkę cywilną.
Ale wtedy ma pewien bonus: nie musi płacić kosztów procesu. O to wam chodzi?
I ostatnia… A co jest jeszcze ciekawe? Bo być
może ani ja nie mam racji, ani przewodniczący komisji Bierecki jej nie ma. To dlaczego żeście odrzucili możliwość skonsultowania tego z rządem?
Na posiedzenie komisji budżetu można było poprosić kogoś z Ministerstwa Finansów i by nam
powiedział dokładnie – nawet można było utajnić to posiedzenie komisji – czym grozi ta ustawa. Czemu żeście to odrzucili? Czemu nie chcecie
wiedzieć nic więcej? Autorytety i ekspertyzy wam
pomogły? Pokażcie te ekspertyzy i autorytety,
te wyliczenia, bo to już jest policzalne.
No i kwestia trzecia, trzeci zakres zagadnień,
trzeci poziom: wybory, wybory prezydenckie. No,
tak się złożyło nieszczęśliwie, podwójnie nieszczęśliwie, że pandemia się rozpoczęła, a właściwie
w Polsce zaistniała na poważnie, gdy był już rozpisany kalendarz wyborczy. Na wszelkie sposoby
my, Zjednoczona Prawica, próbujemy przeciąć ten
węzeł gordyjski, wyjść z tego stanu: z jednej strony jest stan faktyczny, czyli istniejąca pandemia,
z drugiej strony jest kalendarz, który biegnie, bo
czasu zatrzymać się nie da. I proste pytanie: jak
można pogodzić, tak jak mówiłem, 2 wartości konstytucyjne, a więc życie i zdrowie obywatela z jednej strony, a z drugiej strony demokrację, czyli
wybory, umożliwienie obywatelom wyboru głowy
państwa? Pytanie, gdzie tu ma być styk, jest bardzo
trudne. Czy powinien być na środku, czy go przesuwamy, a jeśli tak, to w którą stronę? Ja jestem
zwolennikiem tego, co robi rząd: najważniejsze jest
życie i zdrowie, nawet jeśli trzeba będzie troszeczkę
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przesunąć ten styk na niekorzyść demokracji. Jak
mówię, w przypadku dostarczania kart do głosowania to jest widoczne. Ale zostawmy poprzednią
ustawę.
Wy nareszcie… Bo wczoraj mówiliście, czego
nie chcecie, czyli takich wyborów, jakie my proponujemy, a dzisiaj mówicie, czego chcecie.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Senatorze, minęło 10 minut.)
Tak, kończę myśl.
Otóż co mówicie dzisiaj? Mówicie, że nie wiecie, czego chcecie. Pan sprawozdawca wyraźnie
powiedział: „Nas to nie interesuje. My was tylko
wprowadzimy w ciemny tunel, a potem se idźcie.
Za 4 miesiące – nie wiadomo, za ile – za 8 miesięcy,
za 10 miesięcy wrócimy do tematu”. No to ja mam
pytanie: w jaki sposób to zrobimy, skoro w ustawie o klęsce żywiołowej nie ma żadnych przepisów
przejściowych, które mówią, co się dzieje z wyborami, gdy stan pandemii czy też klęski żywiołowej
został ogłoszony w momencie, kiedy proces wyborczy już trwa, kalendarz wyborczy został rozpoczęty? I to bardzo proste pytanie – na które powinna
być kategoryczna odpowiedź „tak” albo „nie” – czy
rozpoczynamy kalendarz od początku, czy też kalendarz pozostaje i kontynuujemy proces wyborczy z tymi kandydatami, którzy są zarejestrowani?
Proszę zauważyć, że nawet w tej sali z waszych
ust padły 2 różne odpowiedzi. Ja się nie dziwię,
ja tego nie ganię, bo nie ma żadnej podstawy prawnej. Chcecie nas wprowadzić na pole minowe, jeśli
chodzi o kwestie wyborcze. Ja już nie mówię o tym,
co by było, nie daj Boże…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, minęło 11 minut.)
Tak?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: A nawet 12.)
…Co by było, nie daj Boże, gdybyśmy po 6 sierpnia nie mieli głowy państwa – totalny chaos.
I ostatnie zdanie, Panie Marszałku.
Pytanie, który cel jest najwłaściwszy, według
mnie… to znaczy nie najwłaściwszy, ale najbardziej
przez was pożądany…
I ostatnie zdanie, Panie Marszałku. Pytanie,
który cel jest najwłaściwszy… To znaczy nie najwłaściwszy, ale najbardziej przez was pożądany.
Czy ten polityczny, jeśli chodzi o wybory, czy ten
finansowy? Coraz bardziej zaczynam się skłaniać
do odpowiedzi, że chodzi o cel finansowy. Do niedawna jeszcze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie…)

…spokojna polska krowa dawała się doić. VAT,
dziura VAT-owska, karuzele VAT-owskie na kilkadziesiąt miliardów złotych… To może chcecie ją wydoić inaczej? Za inną dójkę uchwycić?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, bardzo bym prosił…)
Przerwałem już i dziękuję, Panie Marszałku.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Ale, Panie Senatorze, pan nie tylko nadużył czasu, który panu regulamin daje, ale także uczynił
pan coś, czego – jak apelowałem także do senatorów przeciwnej strony – nie powinniśmy robić,
czyli pan obrażał swoich oponentów. I bardzo prosiłbym, by nikt na tej sali drugiej osoby nie obrażał, byśmy przyjęli założenie – wiem, że trudne
– że możemy się mylić i możemy się nie zgadzać,
ale zakładamy, że zarówno senator Czerwiński, jak
i senator Wcisła, że spojrzę na senatorów tu siedzących, mogą się ze sobą nie zgadzać, ale tak samo im
chodzi o dobro Polski. Nawet w bardzo gwałtownym sporze nie zakładajmy, że komuś nie chodzi
o dobro Polski, bo wtedy nie będziemy mogli po
prostu ze sobą normalnie rozmawiać.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie
Marszałku. Historia nas rozliczy.)
Okej, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Takie są fakty.)
Panie Senatorze, chodziło mi tylko o to. Tak jak
będę bronił pana, żeby pana nie obrażać, prosiłbym, by pan również kogoś nie obrażał. Kończę.
Udzielam głosu panu senatorowi Aleksandrowi
Augustowi Pociejowi.
(Głos z sali: Auguście…)
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Panie Marszałku, ja w życiu posługuję się
pierwszym imieniem, tak że Aleksander.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale to nie
było ironicznie, Panie Senatorze, ale ponieważ…)
(Głos z sali: Ale to drugie imię jest szacowne
bardzo.)
Ja muszę się odnieść do tego ostatniego zdania, do którego odnosił się również pan marszałek, o dojeniu, tylko jednym zdaniem. Żadne inne
ugrupowanie, tylko to, które pan reprezentuje,
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nie doczekało się nazwy nie „dobra”, tylko „dojna” zmiana. I proszę pamiętać o tym, gdy się tak
wprost atakuje i tak nieprawdziwie.
Muszę się odnieść do pana tezy. Powiedział
pan: my, Zjednoczona Prawica, właśnie chcemy
wyjść z tej sytuacji. Zapewne pan abstrahuje od
sytuacji w Sejmie, gdzie Zjednoczona Prawica raczej już się wypowiedziała albo za chwilę się wypowie, i wtedy będziemy mogli to skonfrontować,
bo Zjednoczona Prawica w pewnej mierze już nie
istnieje. Zobaczymy więc, czy chcecie państwo
z tego wyjść jako jedno ugrupowanie, czy znaleźli
się w waszych szeregach ludzie, którzy zorientowali się, w którym kierunku prowadzicie nasz kraj.
Użył pan senator takiego słowa, które chyba
w całej naszej dyskusji od 5 lat jest słowem-kluczem: my chcemy troszeczkę przesunąć demokrację. Od prawie 5 lat co miesiąc, co posiedzenie
Senatu, wy troszkę przesuwacie demokrację. I tak
udało się Prawu i Sprawiedliwości troszkę przesunąć tę demokrację, że we wszystkich światowych rankingach zaufania, siły państwa, właśnie
z tego powodu przesuwania troszeczkę demokracji
spadamy na łeb, na szyję. Jaka będzie tego konsekwencja, zobaczy pan senator, niestety, obawiam
się, w najbliższym czasie, kiedy wszystkie te przesunięcia skumulują się po 5 latach.
Ja wcześniej, zanim padły te stwierdzenia ze
strony pana senatora, chciałem zacząć tam, gdzie
skończył pan senator, marszałek Borusewicz. Otóż
chciałbym panu powiedzieć, że ja właśnie z tego
powodu jeszcze nie jestem pewien, jak zagłosuję,
bo ja też się boję, że to może zostać wykorzystane
w inny sposób niż założony cel tego, co przewidziano w konstytucji. I chciałbym zwrócić uwagę
pana senatora na pewien ciąg zdarzeń, bo pan senator odwraca ten ciąg zdarzeń. Pan senator mówi:
„No, przecież uchwaliliśmy ustawę. A wy, państwo
wzywacie teraz, żeby uchwalić drugą. I która będzie ważniejsza?”. To jest właśnie to lekceważenie
pewnej hierarchii. A pan powtórzył to parokrotnie.
Która? Ta jest lepsza. Ta jest gorsza. A dlaczego ta
powinna być? A dlaczego tamta? No, nie ma żadnej
wątpliwości, że powinno się było 2 miesiące temu
czy półtora miesiąca temu porozmawiać z opozycją, siąść i powiedzieć: słuchajcie, mamy jakieś informacje wywiadu – a były te informacje, zostało to
podane do publicznej wiadomości – że ta pandemia
jest groźna. Dlaczego nikt z rządu wtedy nie zareagował? Bo tak naprawdę, tak modelowo, to trzeba
byłoby zadziałać wtedy właśnie i zacząć od tego, co
jest bazą, czyli od konstytucji.

Co by to spowodowało? Pan senator cały czas
abstrahuje od ostatniego półtora miesiąca, kiedy
ten stan, który oczywiście jest niezależny od państwa… Ja wiem, że nie państwo to sprowadziliście
i że nie jesteście za to odpowiedzialni. Ale czy pan
senator zabrał wtedy głos i powiedział: „No, tak
nie można, mamy przecież kampanię, jesteśmy
w środku kampanii wyborczej. Nie można tak zrobić, żeby 9 czy 10 kandydatów nie mogło prowadzić
kampanii, a tylko jeden mógł prowadzić”. Jak pan
senator dzisiaj mówi o tym, że panowie, politycy
z Prawa i Sprawiedliwości próbujecie to zmienić…
Mówicie tak: trzeba zmienić i możemy zmienić tę
datę. No, nie udało się dziesiątego, mimo że mówiliście panowie, państwo przez półtora miesiąca,
że 10 maja na pewno wszystko będzie w porządku. Nikt z państwa obozu w tej chwili nie mówi,
że to w ogóle jest możliwe dziesiątego. I mówicie:
a, to może być siedemnasty albo dwudziesty trzeci.
Gdyby pan senator słuchał wszystkich tych konstytucjonalistów, którzy tutaj byli… Oni podkreślali,
że to nie jest jedna data, która jest wyabstrahowana, niezależna. Nie, wszyscy podkreślali, że to jest
cały proces. I jeżeli się przesuwa dzień ostatni, to
trzeba wszystko zresetować, bo wtedy żadne normy
konstytucyjne nie są zachowane w przypadku dnia
pierwszego, inicjującego. Konstytucja to nie jest taśma z gumy. I to nie tak, że jeżeli cokolwiek uwiera,
to my sobie przesuniemy albo tu w lewo, albo tutaj
w prawo. To jest fundamentalny nasz spór od czterech i pół roku. I wracam do pana stwierdzenia, bo
rząd, tak jak pan to powiedział… Powiedział pan:
„przesuńmy demokrację”. Powiedział pan to tutaj,
z tej mównicy. I ja do tego nawiązuję.
Mieliśmy wczoraj wielokrotnie powtarzane –
i to jest bardzo ważne dla dzisiejszej debaty – „wychodzimy z pandemii”. No, przecież Ministerstwo
Zdrowia, minister zdrowia zapewnia. Z całym
szacunkiem, ale jeżeli popatrzy pan na działania ministerstwa, to będzie musiał pan przyznać,
że próby sprawdzenia, co z tą pandemią, wyglądają jak w dowcipie, kiedy radziecki saper… Był
taki dowcip. Radziecki saper szuka miny, maca
nogą i sprawdza – wybuchnie przed nim czy
nie? Maseczki były złe – potem są obowiązkowe.
Wchodzimy do lasu – po tygodniu wychodzimy
z lasu. Zapewniano nas, że przez 2 lata nie będzie można zrobić wyborów, żadnych wyborów.
Wczoraj usłyszeliśmy od wiceministra zdrowia, że
nie będzie można przez 2 lata zrobić żadnych wyborów, przynajmniej takich normalnych, w dotychczasowym kształcie. I teraz zapewniam państwa…
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(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, trochę mnie to rozprasza.
No, padło takie zapewnienie. Dzisiaj już wiemy,
że jeżeli będziecie państwo chcieli… Przepraszam,
jeżeli rząd będzie chciał zrobić wybory, to będą to
wybory hybrydowe. Częściowo będzie to głosowanie korespondencyjne, ale już imienne – imienne
w takim sensie, że z poświadczeniem odbioru i zarezerwowane dla seniorów, dla niepełnosprawnych
– no a dla pozostałej części społeczeństwa będzie
to normalne głosowanie.
Jak mamy wierzyć tak niespójnym sygnałom
dotyczącym tego, co się dzieje w sprawie tej pandemii? W jednym momencie minister mówi, że
przez 2 lata – znowu do tego wracam – na pewno
nie będziemy mogli w normalnym systemie głosować, a chwilę później, pytany, czy następne ruchy,
które pozwolą odmrażać gospodarkę, będą za tydzień, czy za 2 tygodnie, mówi: nie wiem. Ale tego,
że na jesieni będzie następna fala pandemii, to już
jest pewien.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
No, to nie są wiarygodne argumenty, to nie jest
wiarygodny partner do rozmowy. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Pociej: Bardzo przepraszam, jeżeli przekroczyłem czas.)
Nie, było 10 minut.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, jeśli można, powiem jedno zdanie sprostowania…)
Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: …bo moja wypowiedź została źle przytoczona.)
Jaka wypowiedź? Nic nie zostało przytoczone,
bo pan nie został wymieniony. A to, że pan senator
Pociej na pana patrzył, nie może być pretekstem do
tego, żeby pan wchodził…
(Senator Aleksander Pociej: …Mikrofon.)
…w polemikę.
(Senator Jerzy Czerwiński: Tu nie chodzi o polemikę, Panie Marszałku, naprawdę.)
Nie…
(Senator Jerzy Czerwiński: Tylko jedną kwestię…)

Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem, że tak
traktuje pan senatorów z PiS…)
Nie dopuszczę pana do głosu.
(Senator Jerzy Czerwiński: …a inaczej senatorów z tamtej strony. Dziękuję panu bardzo za równoprawne traktowanie.)
Niech pan nie przesadza, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka
Borowskiego.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę państwa, ja upraszam o jakieś minimum
logiki. W jakiej sytuacji dzisiaj jesteśmy? Czy wybory mogą się odbyć w maju? Nie, te wybory nie mogą
się odbyć. W dniu 10 maja wybory odbyć się nie
mogą, to już doskonale wszyscy wiemy. Pani marszałek Witek zadaje Trybunałowi Konstytucyjnemu
absurdalne pytanie, czy ona może ogłosić wybory
17 lub 23 maja. No, to jest absurdalne przecież.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No ale, proszę państwa, Trybunał Konstytucyjny nie jest od tego, żeby odpowiadać pani marszałek Witek…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale chwileczkę. Nie jest od tego, żeby odpowiadać pani marszałek Witek, czy ona może następne
postanowienie wydać.
(Senator Stanisław Gogacz: No a jak odpowie?)
No, na pewno odpowie.
(Głos z sali: Bez dyskusji.)
Proszę państwa, stworzyliście taki Trybunał
Konstytucyjny, który nie jest trybunałem, tylko
atrapą trybunału, i działa na życzenie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A teraz…
(Głos z sali: Nie, pana sędziego Zaradkiewicza…)
Tak jest, tak jest.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie,
proszę nie dyskutować.)
W ten sposób można wszystko ustalić. Na każde
pytanie Trybunał Konstytucyjny odpowie w ciągu
5 minut. Nie widzicie tego?
Ale żeby wyjaśnić, dlaczego to jest niemożliwe,
powiem państwu, że odezwał się pewien pan, który
12 maja kończy 35 lat. On powiedział, że gdyby wiedział, że wybory zostaną przesunięte na 17 maja,
toby wystartował na prezydenta. No, on 12 maja
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kończy właśnie 35 lat, czyli miałby do tego prawo.
Gdyby w styczniu ogłoszono taki termin wyborów,
miałby prawo wystartować. Niestety teraz już nie
ma na to szans. Tu musi być zachowany cały kalendarz, a tego kalendarza oczywiście się zachować nie da.
Teraz jest drugi powód, dla którego oczywiście
tych wyborów nie będzie. Albo ta ustawa kopertowa zostanie przyjęta, albo zostanie odrzucona.
Jeżeli zostanie odrzucona, to pytam: w jakim trybie
te wybory się odbędą? Zgodnie z tą ustawą, która
obowiązuje obecnie? Przecież Państwowa Komisja
Wyborcza nie jest w stanie ich zorganizować.
(Głos z sali: To się okaże.)
Nie, nie jest w stanie ich zorganizować, bo została pozbawiona uprawnień, waszymi ustawami.
A jeżeli ta ustawa zostanie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Przyjęta.)
…przyjęta, to nie dacie rady zorganizować wyborów ze względów, o których tu mówiłem i które
wam pokazałem, naocznie. Nie jesteście po prostu
w stanie policzyć tych głosów w sensownym terminie. Po prostu tak tę ustawę skonstruowaliście.
I w takiej sytuacji trzeba się przecież chwilę zastanowić, jak z tego wyjść. Jest pomysł na zmianę konstytucji. Daleko idący pomysł na zmianę
konstytucji. Kiedy? W jakim momencie to zrobić?
10 maja jest za chwilę. Jest rozwiązanie: stan klęski
żywiołowej. Nie upór, jakiś zupełnie ośli, mówienie: my tego stanu nie wprowadzimy.
(Głos z sali: Z nowym rozdaniem?)
Nie, bez nowego rozdania, bez nowego. Bo
w konstytucji jest jasno powiedziane, że terminy się
przesuwają i koniec, wszystko. Kandydaci pozostają, wszystko zostaje, tylko terminy się przesuwają.
I gdyby ten stan klęski żywiołowej był tylko jakimś wytrychem, tzn. gdyby nic się w Polsce nie
działo, a ktoś by nagle wymyślił, że trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej, żeby przesunąć wybory, tobyście mieli rację, że przecież to absurd. No,
co to jest za polityka, o co tu chodzi? Ale przecież
są poważne powody do tego.
Teraz mówi się tutaj: przecież jest ustawa epidemiczna, to po co stan klęski? No, ustawą epidemiczną wyborów nie przesuniecie, zdecydowanie. Ale
jeśli już chodzi o ustawę epidemiczną, powołujecie
się tutaj na to, że ona była uchwalona jeszcze za dawnych, dawnych rządów, Platformy Obywatelskiej
i PSL, w 2008 r. Ja się temu przyjrzałem. Otóż to, co
zostało uchwalone w 2008 r., nijak się ma do tego,
co jest w tej chwili. Dlatego że poprawkami, które
wprowadziliście 2 marca, rozszerzyliście katalog

ograniczeń praw obywatelskich w tej ustawie. W tej
ustawie pierwotnej były bardzo skromne ograniczenia. Bardzo znacznie je rozszerzyliście. Dlaczego?
Bo unikaliście wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. A właśnie w ustawie o stanie klęski żywiołowej
te wszystkie uprawnienia, które przerzuciliście do
ustawy epidemicznej, są.
I różnica między jedną i drugą ustawą polega
na tym… Pan senator Czerwiński mówił: co to za
2 gatunki ustaw, jedna lepsza, druga gorsza? A tak
właśnie jest. Oczywiście. Ponieważ konstytucja stanowi, że ograniczeń praw obywatelskich nie wolno wprowadzać rozporządzeniami, one muszą być
w ustawie, muszą być wyraźnie napisane. Nie jako
delegacja, tylko wyraźnie napisane. A jeżeli jest stan
nadzwyczajny, to owszem, można rozporządzeniami. I na tym polega różnica. I dlatego te wszystkie
rozporządzenia, które zostały przyjęte, najpierw
przez ministra zdrowia – to już w ogóle nielegalnie,
dlatego że minister nie miał w ogóle uprawnienia
do tego, tylko ewentualnie Rada Ministrów – a potem przez Radę Ministrów… To są rozporządzenia
ograniczające prawa obywatelskie. Ja w tej chwili
nie mówię o ich słuszności czy niesłuszności, żeby
sprawa była jasna, tylko o tym, że one są bezprawne, ponieważ są oparte na delegacji ustawowej, a nie
na ustawie o stanie nadzwyczajnym. Gdyby były
oparte na ustawie o stanie klęski żywiołowej, byłoby wszystko w porządku. To jest pierwsza sprawa.
Pan pytał: a które to które? Ja powiem: np. zakaz działalności gospodarczej. Zakaz, nie ograniczenie. Bo w ustawie epidemicznej była mowa
o czasowym ograniczeniu działalności niektórych
tam części działalności itd. Tu nie było żadnego
czasowego ograniczenia, bo tu żaden termin nie
został podany, żadnego częściowego, tylko był po
prostu zakaz. Otóż prawo do takiego zakazu istnieje
w ustawie o klęsce żywiołowej. Nawet nie przepisaliście – przepraszam, że mówię „wy”… Państwo
nawet nie przepisaliście go do ustawy epidemicznej, chociaż wtedy mogliście wszystko, bo wtedy
wszystko przechodziło. To oczywiście powoduje,
że nawet na tej ustawie to nie było oparte, a już na
pewno nie było oparte na konstytucji.
Teraz jeżeli chodzi o koszty… No, proszę państwa, jakże jest nielogiczne to, co tutaj państwo
mówicie. To znaczy tak, można np. zarekwirować
samochód ciężarowy w przypadku klęski żywiołowej nienazwanej klęską żywiołową i wtedy się nic
nie płaci właścicielowi, ale jak się zarekwiruje na
mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej, to wtedy trzeba płacić. To absurd. Trzeba płacić tak czy
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owak, w jednym i w drugim przypadku. Różnica
polega tylko na tym – tu już o tym było mówione…
Pan senator Czerwiński pytał o te autorytety, które się ewentualnie wypowiadały… No, nie wiem,
kto jest dla kogo autorytetem, ale dla mnie z całą
pewnością autorytetem jest pani prof. Łętowska,
konstytucjonalistka, która – przepraszam za kolokwialne określenie – zęby na tym zjadła. Ona się
w tej sprawie wypowiedziała. I powiedziała wyraźnie, że twierdzenie, że nie można wprowadzić
stanu klęski żywiołowej, bo państwo zbankrutuje,
określa jako blef, szwindel, interesowną manipulację, by obrzydzić stan klęski żywiołowej. I kiedy
już to wyjaśniała, że tak powiem, szerzej, to powiedziała: „Jest to rozwiązanie klasyczne: stany
nadzwyczajne nakazują odstępstwo od normalnie
obowiązującej zasady pełnej rekompensaty szkód.
Bo stany nadzwyczajne to taki państwowy stan
wyższej konieczności, nieuchronnie zmuszający
do ograniczenia wolności i praw”. I dalej powiedziała, że chodzi tylko o straty majątkowe – właśnie
o to, że komuś się rekwiruje mieszkanie, rekwiruje samochód – ale w żadnym razie nie o utracone
zyski biznesowe itd.
Nie chciałbym być złym prorokiem – naprawdę
nie chciałbym – i nie życzę tego Polsce, ale naprawdę kancelarie prawne, myślę, już bardzo studiują to
wszystko, co się działo do tej pory w tym zakresie,
I że ustawa o stanie klęski żywiołowej nie mówi
o epidemii – tu jeden z senatorów… No mówi, wyraźnie mówi o chorobach zakaźnych, o szerzeniu
się chorób zakaźnych jako jednym z typów klęski
żywiołowej. Ale ona nie mówi tak szeroko jak ustawa epidemiczna o tym, co trzeba robić. Ona w tych
kwestiach mówi dość wąsko. Mówi np. o kwarantannie, o szczepieniach ochronnych. A ustawa
epidemiczna, jak rozumiem, była pewnym rozwinięciem. Tam jest cała masa informacji, jak lekarze
mają postępować, pielęgniarki. Tam jest cała masa
rzeczy. Ten, kto to przeczyta, to…
(Głos z sali: I jednocześnie mogłyby obowiązywać.)
Nie, nie, dlatego że gdyby weszła ustawa o stanie klęski żywiołowej, to wyłącznie rozporządzenia
by się zmieniły i można byłoby z pewnych rzeczy
rezygnować, a z innych nie itd.
I wreszcie tutaj też była mowa o tym, że jak
się wprowadzi stan klęski żywiołowej, to przecież
obywatele mogą się poczuć zagrożeni, bo, no nie
wiem, będzie można wobec nich stosować jakieś
daleko idące ograniczenia. Proszę państwa, już te,
które się dzisiaj stosuje, są daleko idące. Ja sobie

nie bardzo wyobrażam, żeby rząd chciał ryzykować takie rzeczy. A konstytucja mówi wyraźnie:
stosuje się tylko te, które są niezbędne. Ale tam są
i inne, których oczywiście nie ma żadnego powodu stosować.
Tak że konkludując, proszę państwa… Aha, jeszcze jedno. Pan senator Jackowski powiedział o tym,
że w czasie stanu nadzwyczajnego oraz 90 dni po
tym stanie nie można dokonywać zmian w ordynacji. No chyba trochę nie doczytał. Ten ust. 6 mówi, że
nie można organizować wyborów i nie można zmieniać ordynacji, ale tylko w trakcie trwania stanu
nadzwyczajnego, w ciągu następnych 90 dni można.
I proszę państwa, konkludując i kończąc, powiem, że gdyby rząd, gdyby PiS chciał tę sprawę
jakoś załatwić tak, żeby państwo polskie wyszło
z tego cało, żeby nie doprowadzić do kryzysu konstytucyjnego, to przecież usiadłby z tą opozycją
i powiedział: dobrze, wprowadzamy stan klęski
żywiołowej i proszę bardzo, siadamy, opracowujemy ordynację wyborczą, którą przyjmiemy wtedy, jak to będzie możliwe, a która będzie zawierała
i wybory korespondencyjne dla tych, którzy chcą,
i wybory normalne, że tak powiem, przy urnach
i w lokalach wyborczych…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję,
Panie Senatorze…)
…a wejdzie to wszystko w życie po zakończeniu
tego okresu.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie…
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Marcin
Bosacki.)
Kto?
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Marcin
Bosacki.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marcina
Bosackiego…
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Sala nr 217.)
…z sali nr 217.
SENATOR
MARCIN BOSACKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Powinniśmy sobie odpowiedzieć, dyskutując
o tym projekcie uchwały, na 3 pytania: w jakim
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stanie epidemicznym jesteśmy, w jakim stanie
jest polska gospodarka i w jakim stanie – owszem,
również – jest polskie życie polityczne?
Jeśli chodzi o 2 pierwsze pytania, czyli stan epidemii i gospodarki oraz przeciwdziałanie przez
rząd zarazie koronawirusa oraz przeciwdziałanie największemu od 1989 r. kryzysowi gospodarczemu, to wiemy, że jesteśmy w chaosie. Wiemy,
że jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, to sam
minister Szumowski nie dalej jak dzisiaj rano przyznał, że szczyt epidemii jest jeszcze przed nami.
Senatorowie PiS tutaj, w tej sali, czy właściwie salach, powtarzali wielokrotnie, że po co stan klęski żywiołowej, skoro rząd realizuje wszystkie
swoje cele w walce z epidemią. No przepraszam
bardzo, jakie to cele realizuje, skoro sam minister
Szumowski przyznaje się do porażek? Skoro nie
dalej jak wczoraj doszły informacje z pierwszej
ligi piłkarskiej, z ekstraklasy, że przebadano kilkuset piłkarzy i kilkudziesięciu z nich jest bezobjawowymi nosicielami wirusa, ponieważ absolutna
większość tych, którzy przenoszą tego wirusa, nie
ma objawów, ale zaraża innych? Jakie cele realizuje, skoro wczoraj mieliśmy największy od ponad
2 tygodni dobowy stan zarażeń, 425 osób, a jeśli
dzisiaj za parę minut w podanym komunikacie
wieczornym powtórzą się dane z rana, to znowu
będziemy mieli grubo ponad 400 osób zarażonych?
Nie jesteśmy w fazie schyłkowej czy nawet schodzącej epidemii. Jesteśmy, jak mówi minister
Szumowski, przed najgorszymi jej fazami.
I to jest pierwszy powód. Bo senatorowie PiS
pytają, jakie są cele tego proponowanego przez nas
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. No właśnie
celem jest lepsza, skuteczniejsza walka z epidemią,
bo na razie to, co proponuje rząd, to chaotyczna strategia, która polega na tym, że albo wzorem krajów
najuboższych zamykamy wszystkich – nieważne,
czy zdrowych, czy chorych – na wiele tygodni de facto w domach i wtedy mamy rzeczywiście relatywnie
niski poziom zakażeń, albo trochę luzujemy i mamy
wysoki poziom zakażeń, ponieważ nie testujemy
i nie inwestujemy w służbę zdrowia. Po to się zamyka gospodarki, po to to robią poważne kraje, poważne państwa, które walczą z tą epidemią, jak Niemcy,
Korea Południowa, Dania i Oceania, Nowa Zelandia,
które już są zdecydowanie w fazie schodzącej epidemii, żeby jak najwięcej testować, patrzeć, gdzie
jest epidemia, i w tym czasie przygotować służbę
zdrowia. My tego nie zrobiliśmy. Służba zdrowia jest
w gorszym stanie, niż była 2 miesiące temu, kiedy
epidemia w Polsce się zaczynała.

Drugi cel wprowadzenia stanu klęski żywiołowej to jest zalegalizowanie, zgodne z konstytucją,
ograniczenia praw obywatelskich. Wy to robicie
bocznymi drzwiami, na granicy albo łamiąc prawo i konstytucję, podczas gdy jest absolutnie jasne, że zgodnie z ustawą zasadniczą, z najwyższym
prawem Rzeczypospolitej, można to zrobić tylko
w jeden sposób, czyli właśnie wprowadzić stan klęski żywiołowej. Ja przypomnę art. 233 konstytucji, który mówi jasno, że ustawa określająca zakres
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela
w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa. I tak np. wolność poruszania się
i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej – z całą
pewnością ograniczono; np. prawo własności
– z całą pewnością je ograniczono, ponieważ nie
można używać własności, skoro zamykane odgórnie są biznesy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej…
Zgodnie z konstytucją umożliwia to stan klęski żywiołowej, a nie stan epidemii.
Używacie… wielu z was, zwłaszcza senator
Piecha, ale w kilku innych wystąpieniach też to
wybrzmiało, używa argumentu typu: cały świat
przeprowadza wybory, a tylko oszalała polska
opozycja nie chce do nich doprowadzić. Senator
Piecha mówił wręcz, że w Stanach Zjednoczonych
przeprowadza się normalnie prawybory. No to są
oczywiście bajki, wynikające być może z tego, że
senatorowie z PiS zbyt dużo oglądają partyjnej telewizji zwanej TVP, a zbyt mało sięgają po niezależne i prawdziwe źródła informacji. W Stanach
Zjednoczonych w 15 stanach prawybory odwołano
lub przełożono na później. W 1 stanie, w którym je
przeprowadzono podczas szczytu epidemii, niedawno, w Wisconsin, zaraziły się 52 osoby spośród
tych, którzy byli w komisjach wyborczych. Ktoś
powie: mało. Ale Wisconsin ma 5 milionów ludzi.
W Polsce byłoby to kilkaset zarażeń wśród tych,
którzy są w komisjach, ponieważ Polska jest 8 razy
większa niż Wisconsin.
Mówicie również drwiąco, że to, co my proponujemy, to jest rzekoma szczepionka na koronawirusa. Ja bym na waszym miejscu był naprawdę
mocno ostrożny w mówieniu o szczepionkach.
To, co wykonał wczoraj rząd pana Morawieckiego,
czyli to zadeklarowanie na europejski fundusz,
który ma wynaleźć szczepionkę, czyli jedyną skuteczną metodę walki z koronawirusem, czyli 750 tysięcy euro… Nie chcę używać zbyt dużych słów,
ale to z całą pewnością kompromituje… może nie
Rzeczpospolitą, ale ten rząd. Jest to prawie 20 razy
mniej niż przeznaczyła na to milionowa Słowenia
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i prawie 1 tysiąc razy mniej niż przeznaczyły na
to, każde z nich, Francja albo Niemcy, prawie 1 tysiąc razy mniej, bo one przeznaczyły pół miliarda.
Taki jest wasz stosunek do walki z tą epidemią, taki
jest wasz szczyt ambicji w Europie, taki jest wasz
szczyt ambicji w polityce zagranicznej.
Chciałbym zakończyć 2 uwagami. Po pierwsze, odwróćmy to pytanie, tzn. zapytajmy nie o to,
dlaczego my chcemy wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej, tylko o to, dlaczego wy, wbrew rozsądkowi, wbrew zdrowiu i życiu Polaków, wbrew
interesom Polek i Polaków i wbrew przykładom
z całego świata – kilkadziesiąt krajów odwołało różnego typu wybory w ostatnich tygodniach
–przecie do wyborów. Bo wiecie, że tylko w takich
warunkach – w sytuacji braku kampanii wyborczej, całkowitej dominacji waszej kłamliwej telewizji państwowej na rynku informacji – wasz
kandydat ma szansę wygrać. I dlatego do wyborów
przecie. Ponieważ lokator Nowogrodzkiej chce domknąć projekt kończenia prawdziwej demokracji
w Polsce i wprowadzenia rządów autorytarnych
pod pozorem walki z epidemią.
I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bardzo
jasno. Różnica między stanem klęski żywiołowej,
co my proponujemy, a stanem wyjątkowym, co podobno rozważa pan Kaczyński i jego akolici, jest
absolutnie fundamentalna i tego drugiego stanu
wyjątkowego, zgodnie z prawem polskim, zgodnie
z konstytucją, nie można wprowadzić. Otóż jasno
jest powiedziane, że w celu zapobieżenia skutkom
katastrof naturalnych trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej. Nie są natomiast spełnione warunki konieczne do wprowadzenia stanu wyjątkowego
przez prezydenta Rzeczypospolitej, bo tym warunkiem jest: w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa. Nie mamy takiego zagrożenia.
I nie można tego stanu wprowadzić, chcę powiedzieć to jasno zawczasu.
Kończę pewnym apelem do posłów i posłanek w Sejmie, którzy w najbliższych godzinach albo dniach będą decydowali o przyszłości
Rzeczypospolitej, głosując nad wetem Senatu do
absolutnie skandalicznej, zagrażającej życiu i zdrowiu Polaków i łamiącej konstytucję ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, a być może będą
również mieli możliwość głosowania nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Chcę zwrócić
się zwłaszcza do tych młodszych kolegów i koleżanek posłów, z różnych ugrupowań, nie tylko
z Porozumienia, ale też z innych ugrupowań, którzy dzisiaj, jak wiemy, są kuszeni brutalnie, robi się

wiele, aby łamać im sumienia, aby ich przekupywać politycznie i nie tylko politycznie, aby ich szantażować, by zmienili swoje poglądy. Patrzcie nie
na swój interes, tylko na interes Rzeczypospolitej.
Moje pokolenie w waszym wieku, w wieku lat dwudziestu, dwudziestu paru czy trzydziestu paru,
miało zaszczyt uczestniczyć we wspaniałych sukcesach naszego kraju: w odzyskaniu niepodległości
w 1989 r., w wejściu do NATO, w wejściu do Unii
Europejskiej, w bezprecedensowym, wspartym
tym wejściem do Unii Europejskiej, ale opartym na
ciężkiej pracy Polek i Polaków, wzroście gospodarczym przez 25 lat. A wy staniecie przed wyborem,
czy tę drogę kontynuować, czy Polskę wzmacniać
i budować ją, coraz bardziej stabilną, odporną na
takie kryzysy jak dzisiaj i bogatą, czy też zmienić
ją w państwo modelu coraz bardziej wschodniego, żeby nie powiedzieć: rosyjskiego. W państwo…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze…)
…w którym…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …dziękuję
serdecznie…)
…w którym liczy się tylko i wyłącznie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …niech
pan kończy.)
…głos i wola jednego człowieka, coraz bardziej
oderwanego od rzeczywistości w swoim bunkrze
na Nowogrodzkiej.
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią marszałek, senator Grażynę Morawską…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Gabrielę.)
Gabrielę Morawską-Stanecką. Przepraszam,
Pani Marszałek.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
W sytuacji kryzysowej odpowiedzialny rząd
szuka racjonalnych rozwiązań, i to takich rozwiązań, które jak najpełniej będą służyły walce
z kryzysem, z jakim się spotkano, akurat w tym
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wypadku walce z pandemią. Nasz rząd jednak nie
stanął na wysokości zadania. Ja pominę lekceważenie tej epidemii w styczniu i w lutym tego roku, zostawmy to już. Ale nie możemy przejść do porządku
dziennego nad tym, że zignorowano, zlekceważono wnioski opozycji, i to całej opozycji, wszystkich opcji politycznych, o wspólne pochylenie się
nad tym problemem, o wspólne ustalenie, ponad podziałami, strategii walki z koronawirusem.
Zlekceważono wnioski legislacyjne, w tym wnioski
Senatu. Zlekceważono wysiłki Senatu, który podjął
inicjatywę ustawodawczą, która to leży w Sejmie
do dziś, nierozpoznana, oraz Senat, który składał
słuszne i rzeczowe poprawki do uchwalanych w pośpiechu, byle jak ustaw. Racjonalny rządzący w obliczu takiej tragedii, jaką jest dla społeczeństwa,
dla gospodarki ta pandemia, stara się uzyskać pomoc i współdziałanie wszystkich sił politycznych.
Ale niestety, nasz rząd tego nie uczynił. I możemy
sobie zadawać pytanie: dlaczego? Odpowiedź jest
bardzo prosta: gdyż dla rządu najistotniejszą kwestią – śmiem twierdzić, że już w lutym, a na pewno
w marcu – było doprowadzenie za wszelką cenę do
wyborów 10 maja. To był kluczowy i najważniejszy
cel. I to zaburzyło rządzącym postrzeganie otaczającej ich rzeczywistości.
Przed świętami zamknięto ludzi w domach, łudząc się, że spowoduje to zmniejszenie liczby zakażeń i pomoże jednak przeprowadzić te wybory.
Niestety, to nie nastąpiło. Jest dzisiaj 6 maja i codziennie przybywa zakażeń, i codziennie przybywa zgonów. Oczywiście przybywałoby ich więcej,
gdyby przeprowadzano więcej testów każdego dnia,
ale jakimś dziwnym trafem w ostatnich dniach testuje się mniej.
Dlatego też do ustaw, które służyć miały naszym
obywatelom, udzieleniu im pomocy, dopisywano
przepisy zupełnie niemające związku z walką z koronawirusem, np. zmieniające przepisy kodeksu wyborczego. Dlatego uchwalono również, przepchnięto
niezgodną z konstytucją ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Bo przecież pomysł, żeby w takiej sytuacji przeprowadzić wybory prezydenckie,
jest absurdalny i świadczy o jednym: o zupełnym
lekceważeniu przez państwa urzędu prezydenta.
Ja powiem więcej: państwo zupełnie lekceważą też
prezydenta, co przez ostatnie 5 lat było dla mnie powodem wielkiego zażenowania, chociaż osobiście
nie głosowałam na Andrzeja Dudę, chyba raczej nikt
mnie o to nie podejrzewa. Ale to był prezydent, którego wybrali moi współobywatele, i byłam zażenowana, kiedy lekceważono go w trakcie uroczystości

państwowych, w trakcie spotkań. Również wówczas
gdy przywożono mu w nocy ustawy i oczekiwano,
że je natychmiast podpisze. Jak również wówczas,
kiedy przywożono do niego dublerów, których musiał nad ranem zaprzysięgać.
Lekceważeniem osoby i urzędu jest również
sposób uchwalenia tej haniebnej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym i sposób, w jaki dalej
chce się przeprowadzić te wybory. Przecież wiadomo, że jeżeli prezydent będzie wybrany przy niskiej
frekwencji, nie będzie miał mandatu narodu do piastowania przez kolejne lata swojego urzędu. W innych krajach i organizacjach międzynarodowych
nie będzie w ogóle szanowany. Będzie kwestionowana jego legitymacja. Przecież to jest żenada dla
tego człowieka. To jest dla niego ogromny wstyd,
który chce się mu sprowadzić na kark. Ale przecież
dla PiS jest ważne jedno – aby prezydent miał długopis i przez 24 godziny był gotowy do wypełniania
poleceń. Dlatego PiS chce te wybory przeprowadzić
teraz i za wszelką cenę. Za cenę zdrowia, życia naszych mieszkańców, naszych obywateli. Tych, którzy będą roznosić pakiety i tych, którzy będą się
później narażać, licząc głosy, albo tych, którzy faktycznie będą chcieli jednak zagłosować.
Przez te wszystkie ustawy spowodowano niewyobrażalny chaos prawny i kryzys polityczny.
I nie wmówi się nikomu, że… Kto to spowodował?
To spowodował PiS. To spowodowali rządzący.
Bo to PiS rządzi w tym kraju. Ma władzę wykonawczą, ma większość w Sejmie – przynajmniej miał
– i ma prezydenta. I to PiS ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno za ten chaos, jak i za kryzys
i, co ważniejsze, za skutki tego kryzysu. I chaosu.
Za skutki gospodarcze i za skutki dla naszych
obywateli, ale również za skutki obniżenia rangi
Polski na arenie międzynarodowej. I w związku
z tym chaosem trzeba, nawet gdy od tego uciekacie,
wreszcie zacząć działać. Trzeba wreszcie wykazać
się odwagą. Być może to jest ostatni moment, żeby
ogłosić, mimo że spóźniony już, spóźniony o 2 miesiące, stan klęski żywiołowej. Jedno jest pewne,
to są problemy, które wy spowodowaliście, i to są
problemy, które wy będziecie musieli rozwiązać.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
Poproszę teraz o zabranie głosu pana senatora
Jerzego Chróścikowskiego. Sala nr 182.
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(Głos z sali: Pan senator Chróścikowski jest
tutaj.)
(Głos z sali: Okej, jest źle zapisane, ale…)
Źle zapisane jest…
(Głos z sali: Konieczny jest w sali.)
Aha, senator Konieczny jest w sali nr 182, tak…
Czekamy na pana senatora Chróścikowskiego?
Jest.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dość długo dziś dyskutujemy i wczoraj dyskutowaliśmy, i zastanawiamy się wszyscy nad tym,
jak ważne jest bezpieczeństwo. Wszyscy się troszczymy o bezpieczeństwo obywateli i można powiedzieć, że wszystkie działania, które podejmuje
rząd i które podejmuje opozycja, mają służyć tylko
bezpieczeństwu. Takie jest główne uzasadnienie
tej uchwały, wszystkim zależy na bezpieczeństwie.
Myślę, że nie ma ze strony rządu takiego działania, które miałoby na siłę narazić obywateli, jeśli
chodzi o udział w głosowaniu. Jednak oczywiście
jest też zapis konstytucyjny i my chcemy, żeby
ta konstytucja była przestrzegana. No, można powiedzieć, że państwo dzisiaj tą uchwałą zmuszacie rząd do podejmowania działań. Ale można też
zapytać: dlaczego państwo co najmniej 2 tygodnie
wcześniej nie przeprowadziliście głosowania nad
ustawą wczoraj głosowaną, która dawała szansę
przeprowadzenia wyborów? Dzisiaj rząd rzeczywiście stoi przed trudną decyzją, myśli, co ma zrobić,
i na pewno zastanawia się nad tym, jakie rozwiązanie podjąć. Jednak państwo nie pomogli rządowi
rozwiązać problemu. Wiadomo, że pani marszałek wystąpiła do przewodniczącego Państwowej
Komisji Wyborczej, który stwierdził, że w tej sytuacji nie jest w stanie przeprowadzić wyborów. Jest
to faktem, jest to stwierdzone. W związku z tym to
państwo niejako świadomie politycznie działaliście
w tym kierunku, żeby do tego doszło. A dzisiaj macie przygotowane, też tak powiedzmy, na kolanie,
bo bez opinii rządu, którego nie chcecie, bez powołania komisji finansów, której też nie chcecie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, ale to już jest wasza decyzja i pewnie tak się
stanie, że podejmiecie tę uchwałę bez względu na
to, czy część z naszej strony będzie za, czy przeciw.
Ja chciałbym tylko uzasadnić swoje głosowanie.
Będę głosował przeciw tej uchwale, bo uważam,

że to wszystko zmierza w kierunku gry politycznej. Jest troska o bezpieczeństwo, tak, ale w tle jest
gra polityczna. W związku z tym świadomie będę
głosował przeciwko.
Tu już moi przedmówcy tyle mówili, że trudno powtarzać te same cytaty, czy to za panem
senatorem Jackowskim, czy za innymi moimi
przedmówcami, którzy występowali z Prawa
i Sprawiedliwości. Powiem tak, ja wielokrotnie
pisałem wnioski, jako przewodniczący związku
rolniczej „Solidarności”, oczywiście na wniosek
rolników, pisały też inne organizacje, o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Wielokrotnie pisaliśmy, choćby w 2005 r., kiedy była taka potężna
klęska z powodu suszy. Oczywiście, można powiedzieć, rząd nie chciał wtedy nic zrobić, bo wiedział,
że jeśli będą potężne straty, to będzie to bardzo dużo kosztować państwo. Wtedy oczywiście
uchwalono pomoc dla rolników, ale w sensie takim, że było to bodajże… Mogę się mylić w kwotach, ale było to ok. 400 milionów zł. To pomogło
rolnikom, ale straty wynosiły miliardy. Tak więc
pokazuję tu element działania poprzedniego
rządu, rządu, który w 2005 r. nie podjął decyzji.
Nie ukrywam, że rolnicy podnosili i teraz wielokrotnie podnoszą to, by na skutek suszy wprowadzić stan klęski – ale go nie wprowadzono.
Bo wszyscy boją się kosztów. Oczywiście można
powiedzieć, że te 2 miliardy zł wypłacone rolnikom za rok 2018 to jest jakaś pomoc, ale to też nie
pokrywa kosztów czy strat, które ponieśli rolnicy. To była tylko częściowa rekompensata. Za rok
ubiegły rolnicy dostali do tej pory 1 miliard, jeszcze czekają na wypłatę ok. 1 miliarda, ale nie ma
jej w tej chwili, dlatego że pieniądze, jak stwierdził
rząd, muszą pójść na walkę z epidemią. Tak że rząd
w późniejszym czasie to wypłaci, bo teraz nie ma
środków finansowych. I przeprasza, że w tym momencie dał tylko zaliczki, a nie dał więcej pieniędzy,
ale ich nie ma, bo środki są teraz przeznaczane na
walkę z COVID. Ja, jako przedstawiciel rolników,
rozumiem te działania, no bo jeśli mamy walczyć,
to walczmy wspólnie, a koszty są ogromne. Ale
w związku z tym pokazuję tu, że wszyscy podchodzą do tego tak, że ogłaszanie stanu klęski żywiołowej jest nie na rękę każdej władzy, jaka w danym
momencie jest, bo to oznacza potężne koszty. I myślę, że ta uchwała nie będzie miała znaczenia, jak
i to, czy ją podejmiemy, czy nie, bo rząd świadomie
podejmie decyzję w tej sprawie lub jej nie podejmie.
A państwo oczywiście jesteście winni, że
nie doszło do wyborów… Gdybyście 2 tygodnie
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wcześniej… Może wtedy wybory byłyby inne,
może byłyby jeszcze jakieś nowe zmiany. A teraz,
w tym przypadku, nie miejcie pretensji, że te wybory w takiej formule czy w innej mogą się odbyć.
Dziękuję, Panie Marszałku.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora
Wojciecha Koniecznego. Sala nr 182.
SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Rzeczywiście nasza służba zdrowia, ochrona
zdrowia dzielnie walczy z koronawirusem. Udało
się doprowadzić do tego, że nie mamy takiej klęski
jak we Włoszech czy choćby w Hiszpanii, w niektórych jej rejonach. To jest efekt bardzo dużego wysiłku, okupionego oczywiście również izolacją i tym
wszystkim, co wykonało społeczeństwo, dostosowując się do zaleceń. To jest w pewnym sensie nasz
sukces. Ale musimy powiedzieć sobie też tak: nie
możemy uprawiać propagandy sukcesu. Mówienie
o tym, że jesteśmy pierwsi w Europie, najlepsi, że
u nas wszystko najlepiej się udało, najlepiej wychodzi… No, w czasie, w którym nadal mamy kłopoty
z zaopatrzeniem szpitali w rękawiczki, w najprostszy sprzęt, gdy wykonujemy bardzo mało testów,
jest to propaganda sukcesu nieoparta na faktach.
W czasie okołowielkanocnym pan minister
zdrowia miał przedstawić nam rekomendacje co
do wyborów. Miał je przedstawić na podstawie
raportu głównego inspektora sanitarnego, który miał określić, jak kształtuje się sytuacja epidemiczna, jak to będzie w maju, jak będzie na
początku maja, pod koniec maja itd. No, nie poznaliśmy tych danych, gdyż główny inspektor sanitarny nie mógł się wypowiedzieć w tej sprawie,
bo on też nie znał metody przeprowadzania wyborów. Nie wiedział, do czego tak do końca ma się
ustosunkować, w związku z czym on też nie mógł
określić, czy te wybory będą bezpieczne, czy nie.
Argument, że będą bezpieczniejsze… Oczywiście,
że wybory kopertowe czy korespondencyjne
są bezpieczniejsze od tradycyjnych, czy to w okresie epidemii, czy to w okresie bez epidemii, zawsze takie wybory są bezpieczniejsze. Ale czy one

są bezpieczne? No, tego nie usłyszeliśmy. Słowa
„bezpieczne” nie usłyszeliśmy, bo nie mogliśmy
go usłyszeć. I temu nie należy się dziwić.
Przed ogłoszeniem tych rekomendacji były takie argumenty, że jeżeli epidemia będzie się wygaszać, jeżeli będzie wypłaszczona krzywa, nie będzie
świeżych zachorowań itd., to wybory będzie można
przeprowadzić. Jednak okazuje się, że dzisiaj jest
inaczej. Dzisiaj mamy dane inne. Epidemia jest co
najwyżej przytłumiona. Może wybuchnąć jak pożar w lesie, który się tli, ale za chwilę może zająć
obszar o wiele większy niż do tej pory. My mamy
poluzowanie. Mamy poluzowanie w zakresie żłobków, przedszkoli, ale ono jest dość kontrowersyjne. Wiemy, jak reagują skupiska ludzi, jak reagują
DPS-y, i na ile to wszystko może się przełożyć na
sytuację w przedszkolach, gdzie dzieci w dodatku
mogą przenosić wirusa bezobjawowo. No, nie znamy tej sytuacji, nie wiemy, jak to będzie się rozwijać. Jest to dosyć ryzykowne posunięcie. A chorych
przybywa, i to znowu przybywa duża liczba chorych. W związku z tym myślę, że to, iż sprawa
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej pojawia
się tu na powrót, jest uzasadnione.
Jest tutaj taki przepis… Zgodnie ze wskazanym
przepisem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona
klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada
Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Chcę zwrócić uwagę szanownych państwa na sformułowanie
„w celu zapobieżenia”. Celem jest nie tylko usuwanie
skutków, np. epidemii, ale również zapobieganie im.
Wybory, które wypadają w maju – to jest oczywiście termin konstytucyjny, ale nieszczęśliwy – mogą
nasilić tę epidemię. Jest bardzo dużo opinii, że tak się
stanie. Nie jest to, powiedzmy, 100-procentowa pewność, ale można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że tak się stanie. Naszym obowiązkiem jest
nie tylko usuwanie skutków różnych stanów zagrożenia, ale również zapobieganie im. Jeśli wybory naprawdę mogą być czynnikiem, który przyczyni się do
klęski żywiołowej – a tą klęską w tym momencie jest
epidemia – to należy temu przeciwdziałać. A więc
należy wprowadzić ten stan jako czynnik przeciwdziałający rozwojowi klęski żywiołowej.
Dlaczego? No, dlatego że jest maj, jest już
6 maja, i mamy pewność, że 26 maja epidemia będzie w Polsce nadal trwała, nie zostanie jeszcze
skutecznie odsunięta od naszych mieszkańców,
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naszego społeczeństwa. Dlatego powinniśmy wykorzystać ten zapis, który mówi o przeciwdziałaniu.
To jest dosyć normalne, to jest dosyć zwyczajne.
Weźmy np. przepisy o stanie wojennym. No, wyobrażam sobie, że jeżeli będzie zagrożenie wojenne, to nie będziemy czekać na wybuch wojny, żeby
wprowadzić stan wojenny. Oczywiście im wcześniej to zrobimy, tym lepiej.
Podobnie jest z tym stanem, z którym mamy
obecnie do czynienia. Jest stan zagrożenia epidemicznego, jest stan klęski żywiołowej spowodowanej epidemią, no i jest zdarzenie, które ma nastąpić
niebawem, czyli wybory. Sposobem na to, żeby zapobiec rozwojowi tej klęski, jest właśnie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, gdyż wtedy wybory
zostaną, zgodnie z konstytucją, przesunięte. Mamy
rozwiązanie prawne, rozwiązanie zapisane w konstytucji, co do którego nikt nie ma wątpliwości,
i możemy je spokojnie zastosować.
Sądzę, że te argumenty mówiące o tym, że dzisiaj nie należy tego robić, są nietrafione. W marcu, kiedy epidemia się zaczynała, oczywiście też
można było wprowadzić stan klęski żywiołowej,
ale jeśliby on został wtedy wprowadzony, to tylko ze względu na przewidywany rozwój tej choroby. Mogliśmy zakładać – co prawda było to bardzo
mało prawdopodobne – że ta epidemia nie będzie
tak ciężka, tak straszna, jak się okazało. Wówczas
mogliśmy sądzić, że ten majowy termin wyborów
jest do utrzymania, ale dzisiaj już wiemy, że tak
nie jest. Już od kilku tygodni to wiemy. Już dawno powinniśmy wprowadzić stan klęski, no ale nie
wprowadzaliśmy go. Tak więc ja nie uważam, że to
jest zły termin. Uważam, że jest to ostatni termin,
gdyż 10 maja jest za parę dni.
Namawiam gorąco do zastanowienia się nad
tym aspektem: mamy nie tylko usuwać skutki,
ale również zapobiegać rozwojowi różnych klęsk,
w tym epidemii. I w tym celu należy wprowadzić
stan klęski żywiołowej. Na tematy prawne i inne
nie będę się wypowiadał. Po prostu jest to sposób
na to, aby zapobiec dalszemu rozwojowi epidemii,
więc należy go wykorzystać. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana*.
* Senator Janusz Pęcherz złożył swoje przemówienie
w dyskusji do protokołu. Przemówienie – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Senator Wcisła…)
Już, moment.
W związku z tym, że został złożony wniosek
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt
uchwały do Komisji Ustawodawczej.
Proszę bardzo, pan senator Wcisła. Wniosek
formalny.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Marszałku, chciałbym zgłosić wniosek
o przeprowadzenie trzeciego czytania projektu
uchwały jeszcze na tym posiedzeniu.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
(Głosy z sali: Sprzeciw, sprzeciw!)
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, Panie Senatorze,
uznam, że Senat przyjął przedstawiony wniosek…
Ale usłyszałem sprzeciw, tak więc poddaję ten
wniosek pana senatora Wcisły pod głosowanie.
Kto jest za wnioskiem pana…
Ale ja nie mam swojej karty. Przepraszam, poproszę moją kartę.
Czy już wszyscy senatorowie się zebrali?
Proszę bardzo, Senatorowie, zaraz przystąpimy
do głosowania.
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
Panie Senatorze Kamiński, w porządku?
Spokojnie.
(Głos z sali: Wygląda na to, że tak.)
Tak.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Wcisły?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk
i podnieść rękę.
Kto się wstrzymał? Proszę. Powoli.
(Głos z sali: Jeszcze senator Libicki.)
Jeszcze senator Libicki. Dobrze, dobrze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie. Dzisiaj jest inaczej.
Proszę o wyniki głosowania.
(Głos z sali: Jeszcze chwila, Panie Marszałku,
bo pan senator Bierecki ma problem.)
Senator Bierecki ma problem. Dobrze, niech
rozwiąże ten problem.
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Panie Senatorze Bierecki, czekamy.
Już?
(Głos z sali: Już poszło.)
Zakończyliśmy. W porządku.
Na 85 głosujących senatorów 45 głosowało za,
40 – przeciw. (Głosowanie nr 15)
Wniosek został przyjęty.
Ogłaszam przerwę…
SENATOR SEKRETARZ
RYSZARD ŚWILSKI
5 minut po ogłoszeniu przerwy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam, ale która jest godzina?)
…w sali nr 176 i 179 odbędzie się posiedzenie
Komisji Ustawodawczej poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych do projektu uchwały
wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego.
Sala 176 i 179, Komisja Ustawodawcza.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Ogłaszam półgodzinną przerwę, dokładnie do
18.30.
Po przerwie będzie głosowanie nad tą uchwałą.
Przerwa do 18.30.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 59
do godziny 18 minut 31)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa
Polskiego.
Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu uchwały skierował projekt do Komisji
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu
dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono
w druku nr 109 X.
Przystępujemy do trzeciego czytania.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego
Wcisłę, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
JERZY WCISŁA
Panie Marszałku, Komisja Ustawodawcza większością głosów zaaprobowała projekt uchwały.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze
zabrać głos?
Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania
wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili panowie senatorowie Aleksander Szwed, Jerzy Czerwiński, Rafał Ambrozik i Marek Pęk. Pan senator
Jerzy Wcisła był sprawozdawcą komisji po pierwszym czytaniu.
Nie widzę zgłoszeń.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców
i wnioskodawców, w związku z przedstawionym
dodatkowym sprawozdaniem.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić
takie zapytanie? Nie.
A zatem przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały, a następnie, w przypadku odrzucenia
tego wniosku, nad projektem uchwały zawartym
w druku nr 109 S.
Przypominam, że państwo senatorowie obecni
w sali posiedzeń oraz w salach nr 217 i 182 oddają
głos poprzez naciśnięcie przycisku na aparaturze.
Państwo senatorowie uczestniczący w obradach
w sposób zdalny proszeni są o naciśnięcie przycisku „OK” w celu potwierdzenia chęci wzięcia
udziału w głosowaniu. Decyzja o wzięciu udziału
w głosowaniu powoduje wyświetlenie okna głosowania z 3 opcjami do wyboru: „Za”, „Przeciw”
i „Wstrzymuję się”. Kliknięcie jednego z tych 3
wierszy skutkuje oznaczeniem wyboru w kółku
po lewej stronie. Aby zagłosować, należy wysłać
swoją decyzję do systemu. W tym celu proszę wcisnąć przycisk „Przekaż” – na niektórych tabletach
„Submit” – w prawym górnym rogu okienka oraz
zatwierdzić poprzez naciśnięcie kolejnego przycisku „Przekaż”, który tam się pokaże.
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Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
grupy senatorów o odrzucenie projektu uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 51 – przeciw.
(Głosowanie nr 16)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu uchwały przystępujemy do głosowania nad
projektem uchwały zawartym w druku nr 109 S.
(Rozmowy na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 49 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę wzywającą Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 103,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 103 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, pana
senatora Wojciecha Koniecznego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
WOJCIECH KONIECZNY
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie
Komisji Zdrowia, która na posiedzeniu w dniu
4 maja 2020 r. rozpatrzyła skierowaną przez marszałka Senatu ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw.
Ustawa zakłada ustalenie listy leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, których
nabycie byłoby finansowane w całości ze środków
publicznych.

W trakcie obrad komisji podsekretarz stanu Maciej Miłkowski omówił procedowaną ustawę i przedstawił stanowisko rządu w tej sprawie.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec
przedstawił uwagi o charakterze legislacyjnym.
Senator Wojciech Skurkiewicz zgłosił wniosek
o przyjęcie ustawy bez poprawek, a senator Ewa
Matecka – wniosek o charakterze legislacyjnym do
ustawy, który, tak w skrócie, dotyczy rozszerzenia
zakresu tej ustawy na kobiety w połogu.
Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera
poddała pod głosowanie wszystkie zgłoszone
wnioski. Żaden z wniosków nie uzyskał większości głosów, w związku z czym komisja przedstawia wszystkie poddane pod głosowanie wnioski
do głosowania w trakcie posiedzenia Senatu.
Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zadawania pytań. Państwa senatorów znajdujących się w sali 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań do sekretarza Rafała Ambrozika,
a znajdujących się w sali 182 – do senatora Wiktora
Durlaka. Panów senatorów proszę zaś o przesłanie
list do senatora Ryszarda Świlskiego. Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za
pomocą czatu w aplikacji.
Proszę o to, abyście nie kierowali się państwo
kolejnością zgłoszeń w aplikacji. Informuję, że naprzemiennie będą dopuszczani do głosu senatorowie obradujący w gmachu Senatu i senatorowie
zdalnie uczestniczący w posiedzeniu. Sposób ten
będzie stosowany także podczas zadawania pytań
do przedstawiciela… no, podczas dyskusji… Nie ma
przedstawiciela rządu…
(Głos z sali: A powinien być.)
Nie ma przedstawiciela rządu, a miał być…
(Głos z sali: Tak, tak.)
Czy państwo mogą zadzwonić? Ponieważ projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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To zarządzimy przerwę… Czy pan minister
może…
(Głos z sali: Za 5 minut…)
Czyli zarządzam 5-minutową przerwę w celu
umożliwienia przybycia pana ministra. Dobrze?
5 minut przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 40
do godziny 18 minut 45)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Czy są senatorowie zapisani do pytań?
(Rozmowy na sali)
Do zadania pytań senatorowi sprawozdawcy zgłosiło się 2 senatorów: pani senator Danuta
Jazłowiecka i pani senator Halina Bieda.
Bardzo proszę panią senator Danutę Jazłowiecką o zadanie pytań.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, pani senator Ewa Matecka
podczas prac Komisji Zdrowia złożyła poprawkę,
którą to poprawką rozszerzyła listę uprawnionych
do bezpłatnych leków o kobiety w połogu, u których z chwilą samego urodzenia nie ustępują dolegliwości, a wręcz przeciwnie, kobiety te wymagają
leczenia, tak żeby miały szansę na pełne wyzdrowienie i zajmowanie się dziećmi. Chciałabym zapytać pana senatora sprawozdawcę, czy złożona
przez panią senator Ewę Matecką poprawka wykracza poza zakres tej ustawy. Chciałabym również
zapytać, czy prawdą jest, iż na posiedzeniu komisji
senatorowie PiS byli niechętni wprowadzeniu tej
poprawki i głosowali przeciwko takim zmianom.
Chciałabym również zapytać, czy jest tak – a jeśli jest, to dlaczego – że tej w ustawie są zapisy mówiące o tym, że jeżeli w pierwszym półroczu danego
roku nastąpi faktyczne przekroczenie 60% limitu
wydatków przewidzianych na świadczenie tego bezpłatnego leczenia, to minister właściwy do spraw
zdrowia wdroży mechanizm korygujący w dół…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: Szanowni Państwo, można byłoby ciszej troszeczkę…)

…jeśli chodzi o możliwość korzystania z tego
bezpłatnego leczenia. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, czy może pan odpowiedzieć
na to pytanie?
SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
Oczywiście.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Rzeczywiście poprawka pani senator Mateckiej dotyczy
kobiet w połogu, tak jak mówiłem podczas sprawozdania, i jest to bardzo zasadna poprawka,
gdyż, jak wiadomo, wiele schorzeń, które występują w połogu, jest następstwem ciąży. No, połóg
z kolei jest naturalnym następstwem ciąży, więc
należy rozpatrywać wspólnie te 2 stany. Myślę,
że to pominięcie kwestii połogu to było pewne niedopatrzenie i stąd taki zapis nie znalazł się w pierwotnym projekcie ustawy. Rozmawialiśmy o tym
w czasie obrad komisji, przedstawiano argumenty
za i przeciw. Rzeczywiście było tak, że przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia był przeciwny rozszerzeniu dostępu do tych bezpłatnych leków, objęciu
tym świadczeniem kobiet w połogu. A głosowanie
nad poprawką pani senator przebiegło w ten sposób, że był remis: troje senatorów zagłosowało za,
troje przeciw. Stąd też jest to poddane właśnie teraz
w całości pod ocenę Senatu.
Mogę powiedzieć w ten sposób, argumenty są
takie, że w czasie ciąży tych leków używa się bardzo mało, jest naturalną zasadą to, że ogranicza się
użycie leków do jak najmniejszej liczby. Często są
to leki już refundowane, ponieważ choroby przewlekłe, które występują… To, że ciąża jest w trakcie
leczenia tych chorób, nie zwalnia w żaden sposób
z refundacji tych leków. W połogu zaś rzeczywiście pojawia się sytuacja, w której już jest po ciąży,
i jeżeli matka nie karmi piersią, to może używać
właściwie wszystkich leków. Ta pomoc… No, ze
względu na te zmienione leki, w stosunku do tych,
które kobieta przyjmowała w czasie ciąży, jak najbardziej jest wskazane, aby rozszerzyć ten proces
bezpłatnych leków na okres połogu. Ale, tak jak
mówiłem, tutaj stanowisko wnioskodawcy, czyli
rządu, było inne, a w czasie głosowania był remis.
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Co do 60-procentowego limitu wydatków, to nie
było na ten temat dyskusji w trakcie posiedzenia
komisji. W związku z tym myślę, że w trakcie dyskusji nad projektem będzie przedstawiane stanowisko wnioskodawców, dlaczego akurat taki zapis
się znalazł. W trakcie obrad komisji nie poruszyliśmy tego tematu.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo panią senator Halinę Biedę o zadanie pytania.
SENATOR
HALINA BIEDA
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja mam w zasadzie takie redakcyjne pytania. W pkcie 6 ppkt 1
jest taki zapis: „konieczność zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych tych świadczeniobiorców wynikających z ciąży”. To może nawet nie jest pytanie do
pana senatora sprawozdawcy, ale uważam, że ten
zapis jest niezbyt czytelny. Gdyby może była jakaś
interpunkcja, która w wielu przypadkach… tu też
niezbyt dobrze jest oznaczona. Wydaje mi się też,
że zestawienia powinny dotyczyć liczby zrefundowanych opakowań, a nie ilości, bo opakowania są
policzalne. No, a takie chyba najważniejsze pytanie, to jest pytanie: czy nie można zastąpić słowa
„świadczeniobiorców” słowem „kobiet”? No, to
kobiety są w ciąży. Zdania typu… Wszędzie jest:
świadczeniobiorcom w okresie ciąży. Raczej: kobietom w okresie ciąży. Jako mamie czwórki dzieci
wydaje mi się, że ten zapis jest taki niechlujny, nijaki i tak naprawdę niedookreślony. Wiadomo, że
chodzi o kobiety, które są w ciąży. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Szanowni Państwo, czy można byłoby wyciszyć
telefony komórkowe? To strasznie przeszkadza,
szczególnie w sytuacji, kiedy łączymy się z tymi
salami obok. Senatorowie na sali po prostu nie słyszą tego, o czym mówią tamci senatorowie. Bardzo
proszę o wyciszenie telefonów komórkowych.
Panie Senatorze, bardzo proszę o odpowiedź.

SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
Dziękuję bardzo.
Co do stwierdzenia „świadczeniobiorców”, to
jest to przeniesione z ustawy o działalności leczniczej, wówczas pojawili się świadczeniodawcy,
świadczeniobiorcy zamiast szpitali, zamiast pacjentów. To jest pewnie przeniesienie tych określeń,
rzeczywiście może nietrafionych. Na ten temat dyskusji podczas posiedzenia komisji nie było.
Co do ppktu 1 z pktu 6, to chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście jest to szerokie pojęcie. Ja
myślę, że dobrze, że jest ono szerokie, ponieważ
rzeczywiście wiele schorzeń jest efektem czy skutkiem ciąży, nasilają się one w czasie ciąży, objawiają się schorzenia, których wcześniej nie było. Tak że
może takie szerokie pojęcie nie jest nietrafione, ale
też myślę, że tutaj przedstawiciel wnioskodawców
musi się wypowiedzieć.
Jeszcze na chwilę wracając do pierwszego pytania pani senator Jazłowieckiej, chciałbym dodać,
że legislator obecny w czasie obrad komisji na pytanie, które padło, o to, czy połóg nie jest za dużym rozszerzeniem tej ustawy, stwierdził, że nie,
że to jest z punktu widzenia nie tylko merytorycznego, ale też legislacyjnego również dopuszczalne.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Nie ma już więcej senatorów, którzy chcieliby
zadać pytanie…
(Głos z sali: Agnieszka Gorgoń-Komor w tej
chwili się dopisała.)
W tej chwili zgłosiła się zdalnie jeszcze pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor.
Bardzo proszę, Pani Senator, o zadanie pytania.
SENATOR
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR
Dziękuję bardzo.
Ja mam króciutkie pytanie do pana senatora
sprawozdawcy. Mianowicie wiadomo, że ogólne zalecenia dla kobiet w ciąży są takie, żeby stosować jak
najmniej leków, dlatego że nie prowadzi się żadnych
badań na kobietach w ciąży, bo jest to nieetyczne.
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Są to leki stare i tanie. Ja nie mówię o jednostkach
chorobowych specjalnego nadzoru, wadach serca,
o takich kobietach. Najczęstszymi lekami, które są
przepisywane w ciąży, są suplementy diety, preparaty żelazowe, które uzupełniają niedobory. Mam
pytanie: czy ta ustawa powoduje, że będą refundowane suplementy konieczne do prowadzenia zdrowej ciąży u kobiet, czy będą refundowane właśnie
dzięki tej ustawie? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę o odpowiedź.
SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
Dziękuję bardzo.
No, jest określone w ustawie, co będzie podlegać
refundacji. Lista tych specyfików, które będą poddane refundacji, dopiero zostanie określona przez
ministra zdrowia, więc trudno powiedzieć, co na
niej się znajdzie. To był zresztą przedmiot dyskusji
merytorycznej, w której podnoszono, że właśnie
trudno jest przyjmować ustawę, która ma określić,
że leki będą bezpłatne, a nie wiemy, które leki, gdyż
nie ma dołączonego wykazu. Nie ma tu ani tych
suplementów diety, ani nawet leków, powiedzmy,
recepturowych, nie wiadomo, które będą refundowane. Jest to taka ustawa bardziej intencyjna, która
pozwala z kolei na przedstawienie wykazu leków,
które będą refundowane. Tak więc na tak szczegółowe pytania nie będziemy mogli odpowiedzieć,
dopóki nie będziemy mieli listy stworzonej przez
ministra, i to w dodatku listy, która będzie prawdopodobnie kilka razy w roku zmieniana. Tak że
być może jakieś specyfiki na niej się znajdą, a być
może nie. Ja nie umiem odpowiedzieć, być może
przedstawiciel ministerstwa już jakiś zakres tej listy posiada. My nie mieliśmy jej przedstawionej.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony minister zdrowia.

Jest na sali pan minister Maciej Miłkowski.
Chciałabym zapytać, czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy
i przedstawić stanowisko rządu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Maciej Miłkowski: Tak.)
To proszę bardzo.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ZDROWIA
MACIEJ MIŁKOWSKI
Tak, chciałbym przedstawić stanowisko rządu.
Na wstępie chciałbym powiedzieć parę słów w odniesieniu do pytań, może dopowiedzieć trochę.
Jeśli chodzi o kobiety w połogu, to cała ustawa, cały projekt ustawy był przeznaczony dla kobiet w ciąży i bezpłatne leki są dla kobiet w ciąży.
W związku z tym rząd przyjął tę ustawę jako określającą świadczenia dla kobiet w ciąży. Nie określał
ich jako świadczeń dla kobiet w połogu ani kobiet
w okresie późniejszym, bo wiemy o tym, że również cukrzyca może pozostać i może być w dłuższym okresie. Idąc w tym kierunku, na pewno
można by było rozszerzyć tę listę o kobiety w wieku do 75+, bo wtedy już wchodzimy w inną ustawę,
inne przepisy mówiące o bezpłatnych lekach dla
osób w wieku 75+. No i wydaje się, że to nie jest
zasadne. Zresztą Sejm przyjął zdecydowaną większością głosów, że tak powinno być.
Jeśli chodzi o mechanizm korygujący, to w każdej ustawie musi być… To jest finansowanie ze
środków publicznych, ze środków budżetu państwa, to są dodatkowe środki, w związku z czym
mechanizm korygujący, żeby zmieścić się w budżecie, musi być uwzględniony. I jest uwzględniona również wartość środków finansowych na
ten cel. Jeśli planowane byłoby przekroczenie tego
budżetu, wówczas minister zdrowia ma obowiązek skorygować takie planowane przekroczenie.
Jesteśmy po dużych doświadczeniach związanych
z podobnym mechanizmem, czyli lekami dla osób
75+, i tam takiej sytuacji nie było. Była jedna sytuacja, gdy planowane było, przewidywane wyższe
wykonanie. Wówczas ustawodawca na wniosek
Ministerstwa Zdrowia zmienił ustawę i podwyższył limit roczny tych wydatków, w związku z tym
nie trzeba było korygować tego mechanizmu korygującego w dół i nie trzeba było zmniejszać listy leków refundowanych – akurat tam były one
dla osób 75+. Ponieważ w planie budżetu, planie

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 6 maja 2020 r.

127
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej f inansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

finansów, jest coroczny wzrost o 10% i jest on bardzo wysoki, to nie planujemy, żeby w tym zakresie
coś się zdarzyło.
Oczywiście kobieta w ciąży… Cała ustawa jest
pomyślana… Jest to zmiana ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków
publicznych, która posługuje się określeniami
„świadczeniodawca”, „świadczeniobiorca”, a kobieta w momencie ciąży nie przestaje być pacjentką, kobietą, która ma prawo do bezpłatnych
świadczeń ze środków publicznych, w związku
z tym jest nazwana również świadczeniobiorcą.
Czyli nie definiujemy takiej osoby jako „kobieta w ciąży”, tak samo jak w przypadku zmiany
ustawy dotyczącej leków dla osób 75+ nie definiowaliśmy tych osób jako osób w podeszłym
wieku – to są również pacjenci, nawet jeśli mają
więcej lat.
Jeśli chodzi o suplementy diety, to cała ustawa
jest tak skonstruowana, że leki, które będą na liście leków refundowanych dla kobiet w ciąży… Są to
leki, które zostały przyjęte na listę leków refundowanych, w związku z tym są one przewidziane wyłącznie w trybie na receptę. I z tych leków… Będzie
wyznaczony katalog leków, które kobiety przyjmują w czasie ciąży, które są dla kobiet bezpieczne
i z których kobiety korzystają na dzień dzisiejszy.
Jaki mamy plan? To byłyby te wszystkie leki, z których kobiety do tej pory korzystały.
Tak że to jest ustawa, która stanowi, po kwestii
listy leków dla osób 75+, kolejne poszerzenie grup
upoważnionych do bezpłatnych leków.
Plan roczny na pierwszy pełny rok to 24 miliony zł ze środków budżetu. Jak już powiedziałem,
jest to kwota wystarczająca. Później co roku będziemy ewentualnie to powiększać, jeśli będziemy mieli
dodatkowe środki, o te 10%.
Chciałbym bardzo serdecznie prosić państwa,
żeby ta ustawa przeszła, być może tak jak w Sejmie,
czyli prawie jednogłośnie, i żeby państwo pochylili się nad tym, że to jest dodatkowa ważna sprawa
dla kobiet w ciąży. Oczywiście kwestia kolejnych
uprawnień, dla kolejnych grup osób, to jest element zupełnie odrębnej ustawy i na pewno będziemy myśleli również o tym, ale nie wszystko naraz.
Tak że taką mam prośbę.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do zadania pytań. Państwa senatorów znajdujących się w sali nr 217 proszę o zgłaszanie
się do zadawania pytań do senatora sekretarza
Rafała Ambrozika, a znajdujących się w sali nr 182
– do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów
proszę o przesłanie tej listy do senatora Ryszarda
Świlskiego. Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się
do zadawania pytań za pomocą czatów aplikacji.
Do zadnia pytania zgłosiła się pani senator
Danuta Jazłowiecka.
Bardzo proszę panią senator o zadanie pytania.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, tak naprawdę pana wypowiedź sprowokowała mnie do zadania tego pytania, ponieważ powiedział pan, że macie państwo
bardzo dobre doświadczenia z refundacją leków
dla osób 75+, i w przypadku, kiedy potrzeba jest
większa, zwiększacie to. Stąd moje pytanie: czemu
nie korzystacie z doświadczeń, z dobrych praktyk,
czy one nie mają kompletnie znaczenia dla państwa? Bo w przypadku kobiet w ciąży i w połogu
zapisujecie bardzo sztywno, stosujecie sztywny
zapis, w którym mówicie, że jeżeli w pierwszym
półroczu danego roku nastąpiło wykorzystanie
tych środków na poziomie 60%… A to świadczy,
że tak naprawdę w następnym półroczu też pewnie będzie to 60%, być może nawet więcej. Ale wy
na sztywno zapisujecie, że można to korygować
tylko w dół. Nie rozumiem tego zachowania z państwa strony.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Nie.
W związku z tym otwieram dyskusję…
(Głos z sali: Jeszcze odpowiedź.)
Przepraszam bardzo, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ZDROWIA
MACIEJ MIŁKOWSKI
Oczywiście, bardzo chętnie odpowiem. Sytuacja, o której mówiłem, była taka, że ponieważ planowane wykonanie było wyższe niż przewidywany plan na dany rok, to w związku z tym
trzeba było zmienić ustawę i ten budżet odpowiednio podwyższyć. I była zgoda ministra
finansów, ministra zdrowia. W związku z tym tak
zrobiliśmy.
Ale mechanizm korygujący w przypadku leków 75+ jest analogiczny. Tu również sytuacja jest
taka, że jeśli planowane wykonanie będzie wyższe niż plan na dany rok, to minister zdrowia ma
obowiązek odpowiednio zmniejszyć listę leków
przewidzianych dla… leków 75+. Tak że są to analogiczne przepisy. I dzięki temu… Tak musi być,
ponieważ Ministerstwo Finansów musi mieć przy
planowaniu budżetu państwa pewność, jakie środki ma zabezpieczyć na finansowanie poszczególnych ustaw.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Teraz już otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zabrania głosu.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie chęci zabrania głosu
w dyskusji do senatora sekretarza Rafała Ambrozika, a znajdujących się w sali nr 182 – do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów proszę o przesłanie tej listy do senatora Ryszarda
Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy biorą udział w posiedzeniu zdalnie, proszę o zgłaszanie się do dyskusji za pomocą czatu w aplikacji.
Przypominam państwu senatorom o przekazywaniu przemówień oraz wniosków o charakterze legislacyjnym senatorom sekretarzom,
a w przypadku senatorów biorących udział w posiedzeniu zdalnie – o przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres wskazany w przekazanej
państwu instrukcji.
Do zabrania głosu w dyskusji zgłosiła się pani
senator Beata Małecka-Libera.
Bardzo proszę, Pani Senator, o zabranie głosu.

SENATOR
BEATA MAŁECKA-LIBERA
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście, myślę, że pełna akceptacja dla tej
ustawy nie budzi większych kontrowersji. Wręcz
odwrotnie: uważamy, że jest to dobry kierunek
wspierania kobiet, które chcą mieć dziecko, zachodzą w ciążę, a oprócz tego mają kłopoty zdrowotne, często chorują na jakieś schorzenia przewlekłe,
które wymagają dłuższego okresu leczenia czy
też pobierania leków. Co do tej kwestii nikt z nas
nie ma wątpliwości. Chciałabym jednak zwrócić
Wysokiej Izbie uwagę na taki dość dziwaczny i pokrętny przebieg samego procesu legislacyjnego.
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia pan minister powiedział, że prace nad tą ustawą, która zresztą nie
jest jakaś strasznie skomplikowana i długa, trwały
od poprzedniej kadencji. Jakoś dziwnym zbiegiem
okoliczności akurat teraz, w maju, ta ustawa trafia
tutaj pod obrady, co jednak rodzi dość duże zainteresowanie, dlaczego właśnie ten termin.
Ale nie to jest najważniejsze. Drogie Kobiety,
Drogie Panie, najgorsze w tej ustawie jest to, że
chociaż procedujemy nad nią dzisiaj, to ona wejdzie
w życie dopiero w lipcu. Ale to, że wejdzie w życie
w lipcu, to też jeszcze niewiele znaczy, ponieważ
pierwsza lista leków, które będą bezpłatne i które
będziecie panie mogły otrzymać, trafi do was najwcześniej we wrześniu. Tak więc nie cieszmy się
już w tej chwili.
Uważam, że tego typu ustawa, przygotowywana tak długo, powinna trafić do Komisji Zdrowia
razem z załącznikiem, razem z rozporządzeniem
ministra dotyczącym tego, jakie to leki będą właśnie dla tych kobiet bezpłatne. Dlaczego to jest takie
ważne? Dlatego, że zostaje wyodrębniona specjalna
grupa leków spośród leków refundowanych, która, jak to już tutaj wielokrotnie padło, będzie również limitowana finansowo. Dlatego z jednej strony
oczywiście należy wspierać tego typu kierunek myślenia i działania, ale z drugiej strony pokazuje to
też, że nie do końca, mimo tak długiego procesu,
ta ustawa jest przemyślana.
I druga sprawa, na którą chciałabym zwrócić
uwagę i w której zaapelować, korzystając z forum
Wysokiej Izby. Chciałabym wesprzeć Ogólnopolski
Program Zwalczania Grypy, skąd oficjalnie wystosowano do Komisji Zdrowia pismo w sprawie
wsparcia działań profilaktycznych. I jest to dobra okazja, szczególnie właśnie teraz, w okresie
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pandemii wirusa, kiedy tak wiele mówi się o profilaktyce, o szczepieniach i o potrzebie propagowania tych szczepień, żebyśmy wspólnie podziałali
w tym kierunku i nie tylko edukowali społeczeństwo, ale także do tej grupy leków, które będą lekami bezpłatnymi dedykowanymi kobietom w ciąży,
dopisali również bezpłatne szczepienia przeciwko
grypie. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wojciecha Koniecznego.
SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja zabieram głos, aby poprzeć poprawkę pani
senator Mateckiej odnoszącą się do połogu. Ciąża,
jak wiemy, trwa 9 miesięcy, połóg 6 tygodni, tak
więc zakres tych wydatków, to wielkie rozszerzenie wcale nie jest tak bardzo duże, bo zaledwie jakiś
ułamek okresu ciąży obejmuje ten okres połogu,
więc nie jest to wielka zmiana, która zatrzęsłaby
budżetem czy spowodowałaby, że ta ustawa stałaby się niemożliwa do wprowadzenia. No, musimy zdawać sobie sprawę, że wraz z ciążą pojawiają
się różne schorzenia, one się nasilają, one występują, one się ujawniają, i nie znikają w dniu porodu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Owszem, okres połogu jest często okresem, w którym te schorzenia powoli, ale ustępują, jednak dalej je trzeba leczyć, i to nawet dosyć intensywnie,
często zmieniając te leki, które w czasie ciąży jako
jedyne były dostępne, gdyż są one możliwe do zastosowania właśnie w okresie ciąży, a już inne
są możliwe do zastosowania w okresie połogu.
Tak że jestem gorąco za tą poprawką, tym bardziej
że może się pojawić taka sytuacja, że lekarze, wiedząc, że lek jest refundowany w czasie ciąży, a nie
jest refundowany już w okresie połogu, mogą go
przepisywać więcej. Przecież będą przepisywać
te leki pod koniec ciąży w jakiejś tam ilości opakowań, czy 2 opakowań, czy… no, tylu, ile będzie potrzeba, i w związku z tym pacjentka będzie również
zażywać te leki w okresie połogu. I co wtedy? Czy

zakładamy, że jeżeli lekarz przepisze za dużo tych
opakowań pod koniec ciąży, to będziemy go ścigać, ponieważ wtedy one są już bezpłatne w okresie
połogu, a powinny być bezpłatne tylko w okresie
ciąży, więc powinien, jeśli pacjentka zgłosi się
na 15 dni przed porodem, przepisać 15 tabletek,
mimo że w opakowaniu jest, załóżmy, 60 tabletek?
Czy ma to liczyć? No, powiedzmy, że tutaj jest to
niepotrzebne utrudnienie i można to w prosty sposób rozwiązać, przyjmując tę poprawkę zakładającą również rozszerzenie leczenia na okres połogu.
Zresztą bywa również tak, że czy leczenie przeciwzakrzepowe, czy inne, które jest stosowane w połogu, różnie długo musi być stosowane. Jest choroba
żylna zatorowa, która może się nasilać w okresie
ciąży i w połogu również nie ustępuje od razu, więc
to leczenie jest konieczne. I pytanie: czy ciąża jest
wskazaniem, a już to, co jest po ciąży, nie jest?
Myślę, że poprawka jest i merytorycznie, i nie tylko merytorycznie uzasadniona, tak że gorąco apeluję, aby ją przyjąć.
Apeluję również, aby przyjąć poprawkę pani
przewodniczącej, która wykreśla taki niedobry
zapis w tej ustawie mówiący, że kontrola przepisywania tych leków będzie prowadzona w postaci
takiej weryfikacji, która ma mieć miejsce od 1 lipca,
podczas gdy system komputerowy ma ruszyć dopiero od 1 stycznia 2021 r. Tak więc tutaj jest niepotrzebny okres kontroli, w którym nie ma jak tego
weryfikować. I to jest ta poprawka legislacyjna, ona
jest jak najbardziej uzasadniona. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę
Matecką.
SENATOR
EWA MATECKA
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowne Panie Senator! Szanowni Panowie
Senatorowie!
Przedłożona ustawa rzeczywiście wprowadza kolejne zwolnienie podmiotowe, tyle że jest
ono ograniczone tylko do kobiet będących w ciąży
i do chorób, które wynikają z faktu bycia w ciąży.
Objęcie opieką, troską i szczególną pielęgnacją –
mającą na celu zaspokojenie wszystkich potrzeb
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zdrowotnych – kobiet będących zarówno w ciąży,
jak i w czasie połogu jest wręcz konieczne, jest bardzo ważne. Wszyscy dobrze wiemy, że wiele schorzeń i wiele zmian, które zachodzą w czasie ciąży,
ustępuje bardzo powoli, dopiero w okresie połogu.
Wszyscy dobrze wiemy, że leczenie i prowadzenie
kobiet często musi być kontynuowane również
w czasie połogu.
Konsultowałam tę ustawę zarówno z lekarzami ginekologami, jak i z położnymi. Ich opinia jest
taka, jak przedstawiam w tej chwili. Prowadzone
w czasie ciąży, bardzo ostrożnie oczywiście, leczenie kobiet cierpiących na różnego rodzaju schorzenia z reguły opiera się na stosowaniu takich leków,
jak leki przeciwzapalne, hipotensyjne, leki przeciwgrzybicze i leki krwiotwórcze, które muszą
być stosowane również w okresie połogu. Ponadto
w okresie połogu często dokłada się jeszcze nowe
leki i nowe środki, które pozwalają kobiecie w sposób niezakłócony i łagodny wyjść z tego etapu, który tak naprawdę jest bardzo ściśle związany z całą
ciążą. Ten etap, o którym mówię, etap połogu,
to jest zaledwie 6–8 tygodni.
Uważam, że wykażemy się prorodzinną, prospołeczną postawą i troską o kobiety, jeśli przyjmiemy tę ustawę, rozszerzoną o zaproponowaną
przeze mnie poprawkę dotyczącą kobiet w okresie
połogu, które także wymagają naszej troski, naszej opieki, naszego wsparcia. Uważam, Wysoka
Izbo, że finanse nie powinny mieć tutaj żadnego
znaczenia, zwłaszcza że to z pewnością nie będzie
nadmiernym obciążeniem dla budżetu państwa.
Apeluję do wszystkich panów senatorów i pań senatorek o przyjęcie tej ustawy z wnoszoną przeze
mnie poprawką. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Aleksander Szwed, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor i Maciej Łuczak złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 107,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 107 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora
Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KRZYSZTOF MRÓZ
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
W dniu 5 maja Komisja Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności zajmowała się przedmiotową
ustawą. Odbyła się dyskusja. Na posiedzeniu komisji ustawę referował pan Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu.
Ustawa ta dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego, tzw. dyrektywy
gazowej, która ujednolica przepisy, jeżeli chodzi
o gazociągi przechodzące przez terytorium kilku państw Unii Europejskiej. W Sejmie dodano do tego projektu ustawy art. 2, który dotyczy
zmiany ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Chodzi tutaj
o wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych
dotyczących uzyskiwania przyłączy z tych źródeł
kogeneracyjnych.
Na posiedzeniu komisji odbyła się dość intensywna debata, jednakże ostatecznie projekt ustawy
został przyjęty jednomyślnie, jednogłośnie. Było
10 głosów za, nikt oczywiście nie głosował przeciwko i nikt się nie wstrzymał. Były uwagi Biura
Legislacyjnego, ale one miały charakter uwag nie
tyle merytorycznych, co uwag technicznych, redakcyjnych. Nikt z senatorów nie zgłosił zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne propozycji jako
swoje poprawki. Tak jak już wspomniałem na początku, projekt ustawy został jednomyślnie zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.
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Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zadania pytań.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań do senatora Rafała Ambrozika, a znajdujących
się w sali nr 182 – do senatora Wiktora Durlaka.
Panów senatorów proszę zaś o przekazywanie list
do senatora Ryszarda Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział
w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji. Proszę
o to, abyście nie kierowali się państwo kolejnością
zgłoszeń w aplikacji. Informuję, że naprzemiennie
będą dopuszczani do głosu senatorowie obradujący
w gmachu Senatu i senatorowie zdalnie uczestniczący w posiedzeniu. Sposób ten będzie stosowany
także podczas zadawania pytań do przedstawiciela
rządu i podczas dyskusji.
Do zadania pytania zgłosiła się pani senator
Danuta Jazłowiecka.
Proszę bardzo.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, sprowokował mnie pan do
zgłoszenia się i wyjaśnienia, może niekoniecznie
zadania pytania, ale do wyjaśnienia faktu, że mija
się pan z prawdą. Otóż ten dokument nie został
przyjęty jednogłośnie. Byłam osobą, która wstrzymała się od głosu.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
A wstrzymałam się…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Szanowni Państwo, bo naprawdę nie słychać. Pani
Senator, czy pani senator mogłaby mówić bliżej mikrofonu? Bo nie słychać.)
Tak, oczywiście, Pani Marszałek.
A nie głosowałam za tą ustawą z tego względu, że… Dyrektywa w Parlamencie Europejskim,
w Radzie, została przyjęta w kwietniu 2019 r. Rząd
na implementację tej dyrektywy miał cały rok. Nie
przygotował tej dyrektywy, natomiast zrobił to na
sam koniec, na 2 tygodnie przed terminem umożliwiającym tę implementację w naszym kraju.
W projekcie został wprowadzony zupełnie nowy
punkt, dotyczący promocji, zawierania umów
i zrywania kontraktów. To punkt, który zgodnie

z konstytucją i zgodnie z naszym prawem wymaga vacatio legis. Tego vacatio legis nie mogliśmy wprowadzić właśnie ze względu na to, że ten
dokument został złożony w ostatnim momencie.
I to był powód, dla którego nie wyraziłam akceptacji i wstrzymałam się od głosu podczas głosowania
nad tym dokumentem. Chciałabym prosić pana senatora sprawozdawcę, by sprostował swoje sprawozdanie. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze?
SENATOR
KRZYSZTOF MRÓZ
Jeżeli pani senator wstrzymała się od głosu,
to pewnie wstrzymała się od głosu. Mogło mi to
umknąć. Nie kwestionuję tego, pani senator najlepiej wie, jak głosowała. Cóż mogę więcej dodać?
No to koryguję to w tym sensie, że nikt nie był
przeciwko uchwale, a pani senator wstrzymała się
od głosu.
Co do merytorycznych rzeczy dotyczących tejże ustawy, to pan minister Ireneusz Zyska, który
był na posiedzeniu komisji, odpowiadał m.in. na
pytania pani senator, która była jednym z tych senatorów, którzy brali udział w dyskusji nad przedmiotowym projektem. Pan minister wyjaśniał te
wątpliwości, wyjaśniał, dlaczego tak te terminy się
zbiegły i jakie były intencje. Myślę, że… Widzę pana
ministra. Jak trzeba będzie, to pewnie pan minister
raz jeszcze odpowie na wątpliwości pani senator,
które już wyjaśniał na posiedzeniu komisji. Powie
raz jeszcze.
Ja mogę tylko powiedzieć w jednym zdaniu,
że ta dyrektywa, przyjęta przez Parlament Europejski, została przyjęta bodajże w kwietniu 2019 r.,
ale stary parlament, poprzedniej kadencji, po prostu tej dyrektywy nie zdążył ratyfikować i zgodnie z prawem w nowej kadencji trzeba było jeszcze
raz ten projekt wnieść. Na początku mieliśmy taki
rozruch, potem mieliśmy oczywiście pilniejsze
kwestie związane z koronawirusem, a dzisiaj…
Oczywiście tam jest taka węzłowa data „24 maja”
i stąd jest wniosek rządu, aby przed 24 maja przepisy tej dyrektywy weszły do polskiego prawodawstwa. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
W związku z faktem, że projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd, a do reprezentowania
rządu w tej kwestii został upoważniony pan minister klimatu, na sali jest pan wiceminister Ireneusz
Zyska.
Mam pytanie do pana ministra, czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie tej ustawy
i przedstawić stanowisko rządu.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska: Tak, Pani Marszałek. Bardzo proszę.)
Bardzo proszę.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Szanowni Państwo Senatorowie!
Mam przyjemność przedstawić stanowisko
rządu w przedmiocie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji.
Jest to ustawa o niezwykle istotnym znaczeniu
dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i konkurencji na europejskim rynku gazu ziemnego.
Przedłożony projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowelizacji
tzw. dyrektywy gazowej z 2019 r., o której przyjęcie
rząd Rzeczypospolitej Polskiej zabiegał na forum
europejskim od 2017 r. Przyjęte zmiany nakładają
na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek stosowania wobec gazociągów z państw
trzecich najważniejszych filarów prawa Unii
Europejskiej. Ma to dla Polski niebagatelne znaczenie, gdyż w praktyce oznacza koniec funkcjonowania w próżni prawnej gazociągów pochodzących
spoza Unii Europejskiej, w tym interesujących nas
gazociągów Nord Stream oraz Nord Stream 2.
W przypadku wszystkich gazociągów funkcjonujących na terytorium Unii Europejskiej, również
gazociągów podmorskich, będzie się stosować
prawo Unii Europejskiej. Istotą proponowanych
w projekcie ustawy zmian prawa energetycznego
jest implementacja tych przepisów do polskiego
porządku prawnego.

Chciałbym zaznaczyć, że jeszcze przed nowelizacją dyrektywy gazowej prawo Unii Europejskiej
było w pełni stosowane do wszystkich gazociągów
funkcjonujących na terytorium Polski. W konsekwencji przedkładana zmiana nie wpłynie bezpośrednio na polski system gazowy ani na podmioty,
które na terenie Polski funkcjonują w tej branży.
Jesteśmy, pomimo tego, zobligowani do wdrożenia
dyrektywy, gdyż przewiduje ona również mechanizmy współpracy międzynarodowej w przedmiocie
funkcjonowania gazociągów międzysystemowych.
Ustawa reguluje zatem kwestie kompetencyjne
– uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do udziału w konsultacjach z innymi państwami członkowskimi czy opiniowania projektów spoza Unii, które mogą wywierać wpływ na
polski rynek. Projektowana ustawa będzie miała
istotne skutki w ujęciu pośrednim, międzynarodowym. Ujednolicenie reżimu prawnego w stosunku
do wszystkich gazociągów przesyłowych działających w Unii Europejskiej wpłynie korzystnie na
warunki konkurencji i zakończy uprzywilejowanie gazociągów z państw trzecich, a nowe kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zapewnią reprezentację interesów Polski w procedurach prowadzonych przez organy regulacyjne
innych państw członkowskich, takich chociażby jak
Republika Federalna Niemiec.
Zmiany, jakie ustawa wprowadza w ustawie
– Prawo energetyczne, mają na celu skuteczną implementację dyrektywy gazowej, nie wykraczają
poza zakres jej regulacji oraz zostały skonsultowane z Komisją Europejską. Ustawa zawiera również
ważny zapis dotyczący aukcji kogeneracyjnych dla
sektora wytwarzania opartego o gaz ziemny.
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, chciałbym też
powiedzieć kilka słów na temat przepisów dotyczących wsparcia promowania energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji. Są to przepisy, które na etapie postępowania legislacyjnego w Sejmie
zostały zgłoszone jako poprawka poselska, ale zostały zaakceptowane przez stronę rządową i przyjęte w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym przez
Sejm. Mają one istotne znaczenie w zakresie poprawy konkurencyjności rynku. Są to przepisy
oczekiwane przez całą branżę, szczególnie przez
przedsiębiorców z branży gazowej.
W kontekście dyskusji, która się odbyła na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w Senacie w dniu wczorajszym, gdzie
padło wiele pytań związanych chociażby z krótkim okresem vacatio legis, chciałbym powiedzieć,
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że zarówno w przypadku implementacji dyrektywy gazowej, jak również przepisów o wspieraniu
wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji… To skrócenie vacatio legis – ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu – jest
korzystne dla interesariuszy, dla wszystkich podmiotów, których przepisy ustawy dotyczą.
Warto zwrócić uwagę na to, że w interesie państwa polskiego jest, aby do naszego porządku prawnego dyrektywa została implementowana przed
dniem 24 maja br., a to z uwagi na to, że dyrektywa
zawiera przepis wskazujący tę datę jako datę graniczną, termin, do kiedy podmioty trzecie mogłyby
się wyłączyć od regulacji zawartych w tej dyrektywie gazowej, na wniosek składany do regulatora
odpowiedniego państwa. Chodzi tutaj szczególnie
o spółki Nord Stream i Nord Stream 2, które już
złożyły takie wnioski o wyłączenie spod regulacji
wynikającej z dyrektywy gazowej – do regulatora
niemieckiego. Po implementacji tej dyrektywy do
polskiego porządku prawnego Polska uzyska prawo do zawetowania, do zaskarżenia takich decyzji,
gdyby były podjęte na korzyść podmiotów, które
starają się o wyłączenie spod obowiązywania przepisów tejże dyrektywy.
Odnosząc się do wypowiedzi pani senator
Jazłowieckiej, chciałbym wskazać i poinformować Wysoką Izbę, państwa senatorów, którzy
nie są członkami Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności bądź też nie przysłuchiwali się
ciekawej dyskusji, jaka miała miejsce w komisji,
że prace nad implementacją dyrektywy gazowej
rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Dyrektywa
została uchwalona przez Parlament Europejski
w kwietniu 2019 r., ale weszła w życie w czerwcu. Niemalże kilka dni później, na początku lipca
rozpoczęły się prace w ówczesnym Ministerstwie
Energii nad implementacją. Mam tutaj szczegółowy wykaz… Chcę zapewnić Wysoką Izbę,
że w każdym miesiącu, zgodnie ze ścieżką legislacyjną, były prowadzone prace, uzgodnienia
z Komisją Europejską, po to, aby zapewnić bardzo
precyzyjne wdrożenie treści dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Konsultacje z prezesem
Urzędu Regulacji Energetyki, z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych, z pełnomocnikiem rządu
do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej to kolejne żmudne prace związane z opracowaniem projektu ustawy, uzasadnienia, oceny
skutków regulacji, wreszcie dotyczące przejścia całego szczegółowego procesu związanego ze ścieżką
rządowego przedłożenia, które jest obligatoryjnie

obarczone koniecznością zastosowania tej właśnie
ścieżki proceduralnej.
Ważna jest informacja taka, Drodzy Państwo,
że, jak wiemy, w październiku ubiegłego roku
miały w Polsce miejsce wybory parlamentarne.
Sformowanie nowego rządu, nowej Rady Ministrów
kasuje dotychczasowe działania legislacyjne, związane chociażby z wpisaniem projektu ustawy do
wykazu prac legislacyjnych rządu. Stąd też po sformowaniu nowej Rady Ministrów byliśmy zmuszeni
do rozpoczęcia może nie wszystkich, ale większości prac od początku, z wpisaniem projektu ustawy
do wykazu prac legislacyjnych rządu i przejściem
całej ścieżki proceduralnej od początku. Na to niestety nałożyła się kwestia wybuchu epidemii koronawirusa. Kiedy Ministerstwo Klimatu uzyskało
kompetencje w zakresie dysponowania, jako gospodarz, projektem ustawy, natychmiast skierowaliśmy go do prac legislacyjnych. W dniu 5 marca
przekazano projekt do Sejmu. Oczywiście bardzo
łatwo jest powiedzieć, że dyrektywa została uchwalona, przyjęta czy weszła w życie w czerwcu ubiegłego roku, a rząd przez blisko rok nic z tym nie zrobił
i na 2 tygodnie przed terminem, przypadającym
24 maja, przedkłada to Wysokiej Izbie, czyli tutaj
w Senacie. To jest dość trudne i myślę, że nie mogę
się zgodzić z tak krytyczną oceną, gdyż obiektywne
przeszkody stanęły na drodze temu, żeby uczynić
tę implementację w pełni.
Chcę również poinformować Wysoką Izbę,
że jesteśmy siódmym państwem członkowskim,
które dokonuje tej implementacji. Do tej pory,
przed nami, uczyniło to 6 państw: Finlandia,
Szwecja, Dania, Niemcy, Węgry i Chorwacja. I myślę, że to opóźnienie, które jest po naszej stronie,
jest niewielkie. Ale w tym miejscu chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, bardzo bym prosiła o spokój.)
Ale ja najmocniej…
(Głos z sali: Pani Marszałek, przepraszam
najmocniej…)
…ja najmocniej przepraszam…
(Senator Robert Mamątow: Ale pan nas przeprasza…)
…Pani Marszałek… Panie Senatorze, czy pańska
uwaga odnośnie do smarkaterii dotyczyła ministra
polskiego rządu?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja nie powiedziałem
takiego słowa.)
(Senator Robert Mamątow: Ja słyszałem.)
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(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, proszę zająć miejsce.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie… Panie
Ministrze, nie powiedziałem żadnego takiego
słowa…)
Proszę wybaczyć, ale dla mnie to jest rzecz
niewyobrażalna…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan minister mnie
dobrze zna i wie, że ja nie odniosłem się…)
Panie Senatorze, ja bardzo pana przepraszam
i przepraszam najwyższą Izbę polskiego parlamentu, ale tego typu sformułowania… Ja siedzę bardzo
blisko pana senatora i słyszę pańskie wypowiedzi…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Ministrze,
ja pana jeszcze raz proszę, żeby pan mnie wysłuchał, bo ja nie powiedziałem ani jednego słowa
dotyczącego…)
…one nie przystoją…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja okazałem tylko to
zdjęcie…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: …i pokazałem tych
kolegów. Akurat dotyczyło to odwrotnego… A za
słowo pana przepraszam. Pańska interpretacja nie
jest słuszna… zbieżna z tym, co ja powiedziałem.)
Dziękuję.
(Senator Jerzy Fedorowicz: …Przecież pan wie,
że takiej rzeczy nigdy bym nie powiedział.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Mam nadzieję, że wyjaśnienia pana senatora satysfakcjonują pana ministra.)
Dziękuję.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
A ja ze swojej strony uprzejmie proszę pana senatora o zajęcie miejsca i nieprzeszkadzanie w trakcie
wypowiedzi pana ministra.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam najmocniej.)
Dziękuję, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.)
Pan senator poprzez okazanie fotografii wyjaśnił, o co chodzi.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Właśnie mam nadzieję, że to pana satysfakcjonuje.
Proszę kontynuować.)
(Głos z sali: …Pokazał.)
(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę już o spokój…)
Zmierzając do finału, chciałbym…
(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Przepraszam jeszcze, Panie Ministrze. Proszę
państwa, ja prosiłam o wyłączenie czy wyciszenie telefonów komórkowych. To naprawdę
bardzo przeszkadza innym. Bardzo proszę jeszcze raz. Przepraszam, Panie Ministrze, proszę
kontynuować.)
Dziękuję bardzo.
Zmierzając do końca, chciałbym podkreślić
dwie rzeczy. Po pierwsze, Drodzy Państwo, Wysoka
Izbo, ta dyrektywa została uchwalona przez
Parlament Europejski i Radę na wniosek rządu
Rzeczypospolitej Polskiej. Od roku 2017 rząd zabiegał również i starał się o zbudowanie większości w Parlamencie Europejskim dla tej dyrektywy,
która chroni interesy państwa polskiego i rynku
przed praktykami związanymi chociażby z budową
gazociągów Nord Stream czy Nord Stream 2, niekorzystnymi dla nas, ale także dla innych państw
europejskich w zakresie monopolizacji dostawy
gazu. Głównie chodzi o to, że właściciel gazociągu zgodnie z prawem Unii Europejskiej nie może
być jednocześnie dostawcą gazu. I te przepisy
zdecydowanie utrudnią działanie tym podmiotom, które są operatorami wymienionych przeze mnie gazociągów. Współpraca w Parlamencie
Europejskim była po prostu wynikiem interesu
polskiego. Trzeba powiedzieć, że wszyscy polscy
eurodeputowani, włącznie z obecnymi na tej sali
– bo wówczas eurodeputowani, a dzisiaj senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej – uczestniczyli
w pracach, w uchwalaniu i w przyjmowaniu tej
dyrektywy gazowej. Istotną rolę odegrał też przewodniczący komisji do spraw energii, pan eurodeputowany Jerzy Buzek. I warto podkreślić dobrą
współpracę polskiego rządu właśnie z parlamentarzystami polskimi w Europarlamencie.
I też chciałbym zapewnić Wysoką Izbę, że
przesunięcie terminu implementacji w Polsce
jest wynikiem pewnego nieszczęśliwego zbiegu
okoliczności, a nie zaniechania po stronie rządu
polskiego, bo to właśnie polski rząd, rząd Prawa
i Sprawiedliwości, zabiegał o przyjęcie, o uchwalenie tej dyrektywy na forum europejskim, na forum
Unii Europejskiej.
Druga rzecz, którą chciałbym podkreślić.
Chciałbym bardzo serdecznie na forum Wysokiej
Izby podziękować członkom senackiej Komisji

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 6 maja 2020 r.

135
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. W dniu
wczorajszym odbyliśmy interesującą, nawet dość
intensywną, a miejscami nawet burzliwą dyskusję,
ale państwo senatorowie bez względu na przynależność polityczną ostatecznie wykazali się dużą
odpowiedzialnością za interesy państwa polskiego
i przyjęli projekt ustawy bez poprawek, za co jeszcze raz bardzo dziękuję.
I proszę Wysoką Izbę również o głosowanie na
sali plenarnej za przyjęciem ustawy bez poprawek,
co pozwoli nam jako państwu członkowskiemu
przyjąć dyrektywę gazową do porządku prawnego i uzbroić państwo polskie w ewentualne środki
prawne, środki procesowe w sytuacji, gdyby decyzje, o których wcześniej mówiłem, zapadły na
niekorzyść Polski czy też innych krajów członkowskich w kontekście wyłączenia niektórych podmiotów ze stosowania tej dyrektywy. Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Jeszcze raz przepraszam za zakłócenia w trakcie pana wystąpienia.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zadania pytań.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań
do senatora sekretarza Rafała Ambrozika, a znajdujących się w sali nr 182 – do senatora Wiktora
Durlaka. Panów senatorów proszę o przesłanie tej
listy do senatora Ryszarda Świlskiego. Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział w posiedzeniu
proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji.
Poczekamy jeszcze moment, bo może od senatorów, którzy są zdalnie podłączeni, będą jakieś
pytania. Jeżeli za kilka chwil nie będzie, to uznam,
że nie ma pytań.
Nikt z senatorów nie zgłosił się do zadawania
pytań.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zabrania głosu.
Państwa senatorów znajdujących się w sali nr 217
proszę o zgłaszanie chęci zabrania głosu w dyskusji do senatora sekretarza Rafała Ambrozika, zaś

znajdujących się w sali nr 182 – do senatora Wiktora
Durlaka. Panów senatorów proszę o przesłanie 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 przekazywaniu przemówień oraz wniosków o charakterze
legislacyjnym senatorom sekretarzom, a w przypadku senatorów zdalnie biorących udział w posiedzeniu – o przesyłaniu ich drogą elektroniczną na
adres wskazany w przekazanej państwu instrukcji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama
Szejnfelda.
SENATOR
ADAM SZEJNFELD
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję za głos.
Tylko winny się tłumaczy – jest takie powiedzonko w Polsce. Ktoś, kto wsłuchiwał się w wystąpienie pana ministra, musiał zauważyć, że co
najmniej ze 4 razy pan minister, prawie że niepytany czy niezaczepiany pod tym kątem, wracał do
jednej kwestii i tłumaczył, dlaczego ta ustawa jest
prezentowana tak późno. Pewnie to powiedzonko
tłumaczy nam przyczynę takiego wystąpienia.
Pan minister na samym początku swojego wystąpienia powiedział, że ta ustawa jest niezwykle
istotna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
No, gdyby to przyjąć za pewnik, to człowiek musiałby się zastanowić, dlaczego dyrektywa przyjęta
przez Parlament Europejski rok temu jest prezentowana Senatowi w maju 2020 r. W marcu, bodajże
5 marca, trafiło to do Sejmu. A więc rozpatrujemy
tę ustawę kilkanaście dni przed upływem terminu,
w którym ona powinna wejść w życie.
Wiemy wszyscy na tej sali i w całym polskim
parlamencie, że jeśli coś jest niezwykle istotne – no, być może nie dla Polski, tylko dla Prawa
i Sprawiedliwości – to jest uchwalane przez tę partię w ciągu 1 dnia. Nawet w przypadku tej ustawy,
nad którą na bieżącym posiedzeniu obradowaliśmy
– wczoraj głosowaliśmy nad nią – a więc w przypadku ustawy dotyczącej wyborów, pierwsze czytanie, drugie czytanie i trzecie czytanie odbyły się
w ciągu 1 dnia. A tej ustawy przez rok nie potrafili
uchwalić!
Podobnie było z dziesiątkami innych ustaw.
Jeśli realizowały partyjny interes Prawa i Sprawiedliwości, to w 1 dzień, góra w 2 dni albo w nocy
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następnego dnia, były uchwalane. Nawet pana prezydenta zrywano w nocy, żeby podpisał ustawę,
jeżeli było to w interesie partii politycznej. A jak
chodzi o interes państwa polskiego, to mówicie:
a, mamy czas. I potem 5 minut przed terminem
przedstawia się nam taką ustawę. Stawia się nas
w trudnej sytuacji, bo nawet jeśli są do niej uwagi
– a są, zaraz o nich powiem – to właściwie trzeba wybierać między mniejszym a większym złem.
Chcę powiedzieć, że są co najmniej 2 rodzaje
uwag do tej ustawy, oczywiście poza tym generalnym zastrzeżeniem do olbrzymiego spóźnienia.
Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z aktem
prawnym, w którym są zawarte 2 ustawy. Jedna
dotyczy implementowania do polskiego systemu
prawa dyrektywy Unii Europejskiej, a druga to jest
ustawa, która jest odrębną ustawą o kogeneracji,
ale została tu wrzucona – to jest tzw. wrzutka poselska – w Sejmie. Ta ustawa powinna iść odrębnym trybem, ale w ten sposób załatwiono obejście
pierwszego czytania.
Po drugie, Biuro Legislacyjne zaproponowało
do tej ustawy mnóstwo uwag, prosząc, aby zgłosić
je jako poprawki. I one powinny być zgłoszone jako
poprawki, tak żeby ta ustawa była, że tak powiem,
bez zarzutu, idealna. No ale jeśli mamy tę gilotynę
czasu przed sobą – termin mija 23 maja – to rodzi
się pytanie, co z tym zrobić.
Chcę powiedzieć, tak jakby uzupełniając wystąpienie sprawozdawcy, który o tym nic nie mówił, że w ramach konsensusu, chcąc dbać o interes
Polski – nie tylko interes energetyczny, jak mówił
pan minister – zgodziliśmy się, żeby do tej ustawy
poprawek nie zgłaszać, właśnie po to, żeby ona wyszła stąd jak najszybciej, żeby weszła w życie przed
tym 23 maja. I chcę to nie tylko zakomunikować,
ale i potwierdzić. Mówię to też po to, żeby to było
nie tylko jawne, ale i jasne, po to, żeby rząd Prawa
i Sprawiedliwości wreszcie sobie uświadomił, że
Senat, Wysoka Izba, nie jest maszynką do głosowania tak jak Sejm, gdzie przynosi się rano ustawę, w południe ona jest uchwalona, a po południu
– kierowana do Senatu. Tutaj, jak uważam, robimy
wyjątek. Ale proszę sobie nie wyobrażać, że z tego
wyjątku państwo będziecie robili normę i że Senat
będzie tak działał czy tak tańczył pod wasz rytm jak
Sejm. Wyjątki nie mogą stanowić reguły.
I chcę też powiedzieć, bo o tym ani sprawozdawca nie wspomniał, ani pan minister, że pan
minister złożył deklarację – a ja, mówiąc, że mam
niewyczerpane pokłady zaufania, przyjąłem tę deklarację pozytywnie – iż te wszystkie poprawki,

które bym zgłosił dzisiaj bądź na posiedzeniu komisji… Nie będę ich zgłaszał, ponieważ pan minister zadeklarował, że przy najbliższej nowelizacji
– a ministerstwo pracuje nad takową – te poprawki, uzupełnienia i naprawę ustawy ministerstwo
weźmie na siebie. Ja przyjmuję to jako pozytywną deklarację. I właśnie w ramach pokazywania,
że demokratyczna opozycja dla dobra Polski potrafi podejmować współpracę z rządem Prawa
i Sprawiedliwości… Dowodzę tego właśnie tutaj
i zamiast składać poprawki, wnioski, będę oczekiwał, że pan minister dotrzyma słowa i przy okazji
najbliższej nowelizacji poprawi tę ustawę.
Kończąc, mówię, że popieram wniosek Prawa
i Sprawiedliwości. Ja, polityk Platformy Obywatelskiej, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej,
popieram wniosek Prawa i Sprawiedliwości, żeby
uchwalić tę ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Właśnie to się nazywa współpracą ponad podziałami. Myślę, że w Senacie jest to jednak możliwe – czasami albo nawet częściej.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Wiesława Dobkowskiego.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję bardzo…)
Sala nr 217.
SENATOR
WIESŁAW DOBKOWSKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, czy pan mógłby mówić bliżej mikrofonu, żeby było pana…)
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę bardzo.)
Jestem zbudowany, że pan senator Szejnfeld
na sesji jakby trochę mniej zajadle czy mniej ostro
krytykował w porównaniu z tym, co robił w komisji. W komisji była w ogóle bardziej… No, krytyka
była mocniejsza.
Ta ustawa jest przykładem, że interes Polski
w sprawie gazu, dotyczący energetyki, jest sprawą najważniejszą i że po prostu wszystkie siły
polityczne powinny to wspierać. Owszem, te
propozycje poprawek, które Biuro Legislacyjne
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zgłosiło… Sam pan minister mówił, że one są zasadne. Są zasadne, więc zobowiązał się do tego, że
przy najbliższej okazji, podczas nowelizacji ustawy
te poprawki będą brane pod uwagę i będą wdrożone. Dlatego też opozycja, czyli zarówno pan senator Szejnfeld, jak i cała Platforma, Koalicja pod tym
warunkiem obiecywała, że też będzie głosowała
za tą ustawą.
Przy tej okazji mam taki pomysł… Nie wiem,
czy to jest do realizacji, ale gdyby to ode mnie zależało, to będąc w Sejmie… Chodzi po prostu o to,
żeby takie projekty ustaw, które są rządowe czy
też głównie rządowe, przesłać wcześniej, właśnie
jako projekt, do legislatorów, czyli do Senatu. I żeby
w takich sytuacjach dotyczących bardzo ważnych
ustaw, pilnych, nie było tak, że najpierw na forum
rządowym to się rozpatruje, legislatorzy rządowi
zgłaszają propozycje poprawek, potem Sejm zgłasza poprawki, Biuro Legislacyjne Sejmu, a dopiero
później, na końcu, kiedy ustawa jest już uchwalona, dopiero wtedy Biuro Legislacyjne analizuje
tę ustawę w Senacie i jeszcze może zgłaszać propozycje poprawek. Ma prawo, tylko żeby w ogóle
w przyszłości nie było… Chodzi o to, żeby ustawa
była lepiej przygotowana, żeby było mniej tych,
powiedzmy, braków. Tak że dobrze by było, gdyby np. już na etapie projektu w Sejmie Senat dostał po prostu ten dokument, tak by mógł poprosić
o opinię naszego Biura Legislacyjnego, żeby biuro
wcześniej wydało swoją opinię. Wtedy taka ustawa
po procedowaniu w Senacie nie musiałaby wracać
do Sejmu, tylko po prostu w wersji dobrze przygotowanej, bez tych mankamentów, bez konieczności uwzględniania tych uwag, słusznych, naszego
Biura Legislacyjnego na etapie sejmowym mogłaby
być przyjęta. Ja nie mówię, żeby wszystkie ustawy
były tak procedowane, ale te takie bardzo ważne,
podobne do tej… Można by taką formułę przyjąć.
Ja jestem już trzynasty rok senatorem, więc
byłem tu kiedy rządziła Platforma razem z PSL,
jak również PiS. I mogę powiedzieć, że zawsze
jest tak, że wersja, która jest w Sejmie, jest poddawana licznym poprawom, i zawsze mamy dylemat, czy przyjąć poprawki i przedłużyć legislację,
bo to opóźnia… Ze względu na pilność ustaw często
jest apel, żebyśmy jednak przyjmowali ustawy bez
tych poprawek legislacyjnych. One niewiele wnoszą… No, kulawe prawo, przy najbliższej okazji to
się poprawi. Ja wolałbym, żeby było tak, że ustawa,
która wychodzi z Senatu, jest prawidłowa, tzn. bez
tych mankamentów i bez tych, powiedzmy, takich
niedoróbek, niedomówień. Bo to może mieć potem

znaczenie np. przy wnioskach do sądu, różni prawnicy mogą się jakby czepiać szczegółów i tych
niedoróbek. I stąd apel, postulat zarówno do kierownictwa Sejmu, jak i Senatu, żeby przyjąć taką
formułę pracy, żeby w sprawach ważnych, pilnych
taką procedurę przyjąć. Owszem, jeżeli ustawa jest
taka, że mamy czas na procedowanie, to niech to
idzie normalnym trybem, tak jak teraz.
Przy okazji dziękuję panu senatorowi Szejnfeldowi i opozycji, że tę ustawę zamierza przyjąć bez
poprawek. Chodzi o to, żeby jak najszybciej ustawa przeszła, żeby pan prezydent mógł ją szybko
podpisać. Może w tym czasie do 24 maja będzie
można na podstawie tej ustawy przyjąć jakieś rozporządzenia, tak żeby już można było zabezpieczyć
Polskę przed ewentualnymi działaniami niepożądanymi ze strony tych trzecich podmiotów, które
na pewno będą chciały zablokować po prostu skutki
tej ustawy.
Dziękuję bardzo. Jestem za tym, żeby tę ustawę
przyjąć bez poprawek i apeluję do wszystkich, żeby
to zrobili. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie
Aleksander Szwed i Beniamin Godyla złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za uczestnictwo i przedstawienie stanowiska rządu.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Teraz nastąpi zmiana marszałka, w związku
z czym proszę o pół minutki…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Niestety jest to zmiana na gorsze, co konstatuję
z przykrością, ale i przyjemnością jednocześnie.
(Rozmowy na sali)
Proszę panie i panów senatorów o powrót na
miejsca.
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 108,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 108 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, panią senator Joannę Sekułę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Wszystkich innych zaś uczestników obrad proszę o zachowanie spokoju i ciszy. Tę uwagę kieruję
w stronę senatorów, na których teraz spoglądam,
zresztą z sympatią.
Bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
JOANNA SEKUŁA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie
z posiedzenia wspólnego Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej, komisji praw człowieka oraz Komisji Ustawodawczej, które obradowały w dniu dzisiejszym. W posiedzeniu komisji
oprócz senatorów wzięli udział również przedstawiciele rządu, w osobie pana ministra Marcina
Romanowskiego, przedstawiciele Policji oraz sądownictwa. Przybyły również przedstawicielki organizacji pozarządowych, była m.in. pani Renata
Durda, przewodnicząca stowarzyszenia „Niebieska
Linia”. Przybyły też posłanki, które mocno lobbowały za tą ustawą w Sejmie.
Na posiedzeniu komisji została podjęta decyzja o tym, aby Senat po rozpatrzeniu uchwalonej
przez Sejm na posiedzeniu 30 kwietnia ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przyjął tę ustawę bez poprawek.
Istotą tej ustawy jest rozwiązanie problemu,
który od wielu lat jest przedmiotem zabiegów różnych środowisk, a który to problem dotyczy sytuacji, gdy członek rodziny, agresor na wniosek
osoby pokrzywdzonej zostaje ze wspólnego lokalu mieszkalnego decyzją sądu usunięty lub zostaje wprowadzony zakaz jego zbliżania się do tego
wspólnego lokalu i jego bezpośredniego otoczenia.
Ustawa jest dobrze napisana. Jedyną kontrowersją,
oprócz poprawek legislacyjnych, które legislatorzy
senaccy proponują do wniesienia, był okres vacatio
legis. Jednak na technicznym posiedzeniu, które

odbyliśmy, doszliśmy do wniosku, że ten 6-miesięczny okres vacatio legis w sytuacji, w której
w ustawie jest odesłanie do bardzo wielu rozporządzeń… Te rozporządzenia mają być przygotowane przez ministrów właściwych, w tym przypadku
ministra spraw wewnętrznych i ministra sprawiedliwości, i one będą w syntetyczny sposób wskazywały procedury, które będą podejmowane przez
policję w trakcie interwencji.
Rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani
senator sprawozdawcy.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zadania pytań.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań
do senatora sekretarza Rafała Ambrozika, a senatorów znajdujących się w sali nr 182 – do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów zaś proszę
o przesłanie list do senatora Ryszarda Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział
w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji.
Proszę o to, abyście nie kierowali się państwo
kolejnością zgłoszeń w aplikacji. Informuję, że naprzemiennie będą dopuszczeni do głosu senatorowie obradujący w gmachu Senatu i senatorowie
zdalnie uczestniczący w posiedzeniu. Sposób ten
będzie stosowany także podczas zadawania pytań
do przedstawiciela rządu i podczas dyskusji.
Czy są chętni senatorowie do zadawania pytań?
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: W tej chwili
zgłosił się senator Jerzy Czerwiński.)
Bardzo proszę pana senatora Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Minuta na
zadanie pytania. Przepraszam, Panie Senatorze,
po prostu przypominam.)
Dobrze.
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Mam pytanie do pani senator sprawozdawcy,
a mianowicie: czy ta instytucja, której dość rozbudowana nazwa brzmi „nakaz opuszczenia wspólnie
zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia” lub „zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia” istnieje
w tej chwili w prawie, czy też jej nie ma? Bo z pani
sprawozdania wynikało, że taka instytucja już jest.
Czy też my ją dopiero tą ustawą wprowadzamy
do prawa cywilnego?

wspólnie zajmowanego mieszkania, jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do
mieszkania, jego bezpośredniego otoczenia? Jeszcze
raz: czy jest to możliwe już w tej chwili, wg prawa,
czy też nie? Pani stwierdziła przed chwilą, że tak,
ale coś tam jest ze stałością tego… A więc prosiłbym
o dokładną interpretację.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę panią senator sprawozdawczynię o odpowiedź.
SENATOR
JOANNA SEKUŁA
To jest instytucja, która funkcjonuje w prawodawstwie. A to, co jest doprecyzowane i co
jest wprowadzane jako nowa instytucja, to jest
zakaz, który będzie w pewnym sensie trwały po
interwencji policji, która to interwencja zostanie
przeprowadzona w lokalu na wniosek osoby pokrzywdzonej. I będzie to instytucja, która będzie
w pewnym sensie zabezpieczona do czasu wydania
postanowienia.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli można, Pani
Senator… Ja tylko króciutko dopytam.)
Bardzo proszę, Penie Senatorze.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Czyli ta instytucja już istnieje, czy nie? Bo dalej… W pewnym sensie trwałe czy nie… Czy jest to…
Czy można w tej chwili…
(Głos z sali: Czy można wydać…)
O, czy teraz można wydać – to będzie prostsze
pytanie – postanowienie, w którym będzie wskazany czy będzie sformułowany nakaz opuszczenia

SENATOR
JOANNA SEKUŁA
Sądy w Polsce zawsze mogą wydać takie postanowienia. Ale istotą zmiany, która jest wprowadzana tą ustawą, jest czas między interwencją policji
a wydaniem postanowienia przez sąd. Ten okres
zostaje precyzyjnie określony jako 14-dniowy. Sąd
zaś, wydając postanowienie, ma określony czas
– 1 miesiąc – w trakcie którego to postanowienie,
to zabezpieczenie musi zostać wydane. A więc chodzi o ten czas, kiedy sprawca przemocy, po interwencji policji, wracał do wspólnego lokalu.
Domyślając się intencji pana senatora, rozumiem to tak, że chodziłoby o to, aby nie wprowadzać czegoś, co już istnieje. Ale to nie o to tu chodzi.
Zresztą myślę, że zdecydowanie lepiej na te pytania
odpowiedzą przedstawiciele instytucji, którzy tę
ustawę tworzyli. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy są inni senatorowie, którzy chcieliby zadać
pytania? Nie ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku
prac parlamentarnych został upoważniony minister sprawiedliwości, którego dzisiaj na naszych
obradach reprezentuje podsekretarz stanu, pan
Marcin Romanowski.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam ponownie zaszczyt przedstawić ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Może krótko, uzupełniając tylko informacje
przekazane już przez panią senator sprawozdawcę, powiem, że rzeczywiście jest tak, iż celem tej
ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku
prawnego kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na szybką izolację sprawcy przemocy od
ofiar przemocy, od domowników. Służyć temu
mają zmiany nie tyle w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ile właśnie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o Policji
oraz w ustawie o Żandarmerii Wojskowej.
Jeżeli chodzi o kodeks postępowania cywilnego,
to wprowadzamy tutaj zmianę w postaci nowego
typu postępowania odrębnego, który przewiduje
szereg uproszczeń, aby przyspieszyć to postępowanie. To aktualnie art. 11 wspomnianej ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odsyła do
postępowania nieprocesowego. Tymczasem my zamieniamy to niejako, można by powiedzieć, na odesłanie… Tworzymy do tego odrębne postępowanie,
aby te sprawy rzeczywiście mogły być rozpatrywane w ciągu 30 dni – i to jest również nowość – m.in.
dzięki możliwości dokonywania doręczeń pism za
pośrednictwem Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
Jest także obowiązek doręczenia prokuratorowi odpisu wniosku. Przewidujemy natychmiastową wykonalność postanowienia. Terminy na udzielenie
zabezpieczenia i złożenie zażalenia to odpowiednio 3 dni.
I druga regulacja, w ustawie o Policji. To jest
właśnie ta nowość, którą w odpowiedzi na pytanie sygnalizowała pani senator sprawozdawca.
Mianowicie projekt wprowadza nowe uprawnienie
dla Policji w postaci wydania wobec osoby stosującej
przemoc w rodzinie, a tworzącej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą, nakazu
natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
lub zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te
przepisy szczegółowo regulują postępowanie Policji.
Przewidziana jest również analogiczna regulacja w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Ustawa wprowadza nowy typ wykroczenia
i przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności
lub grzywny za niezastosowanie się do wspomnianego nakazu, zakazu, względnie orzeczenia sądu.
W kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia przewidziany jest tryb przyspieszony.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje zwolnienie osoby dotkniętej
przemocą od ponoszenia kosztów sądowych.
W zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzamy jedynie zmiany
w zakresie materialnoprawnej przesłanki postanowień, orzeczeń sądów, o których mówiłem, w k.p.c.
i ustawie o Policji. Te uprawienia sądu poszerzono
i dostosowano wspomniany przepis tak, aby był on
spójny z nowymi uprawnieniami sądu i nowymi
uprawnieniami Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.
Wprowadzane są również pewne udoskonalania wynikające z oceny dotychczasowej praktyki.
Podsumowując, Panie Marszałku, Wysoka Izbo,
potrzeba tej regulacji to rezultat oceny, że istniejący
stan prawny nie jest efektywny. Chcemy doprowadzić do poprawy obecnego stanu poprzez zwiększenie sprawności, skuteczności, również w zakresie
prewencji generalnej, przede wszystkim właśnie
poprzez to, że Policja otrzymuje nowe realne narzędzie do zwalczania przemocy domowej. Bo dla
nas rzeczywiście ważne są skuteczne działania.
I działalność Ministerstwa Sprawiedliwości jest na
to właśnie ukierunkowana, na to sprawne zwalczanie przestępczości, również patologii, i pomoc
ofiarom, osobom pokrzywdzonym, co jest tutaj dla
nas ważne.
I my nie kierujemy się tutaj, Szanowni Państwo,
ideologią, którą jest przesiąknięta na przykład konwencja stambulska, o której również była mowa
na posiedzeniu komisji. Dla nas ważne są realne
działania. Bo rzeczywiście jest tak, że w naszej
ocenie nasz system prawny… A ta ustawa, która,
mam nadzieję, szybko stanie się częścią polskiego porządku prawnego, rzeczywiście daje bardzo
wysoki standard ochrony. I w naszej ocenie – mówię tutaj za siebie, ale też za przedstawicieli, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości – w tym
świetle np. właśnie konwencja stambulska jest po
prostu zbędna. I w naszej ocenie należałoby ją wypowiedzieć, bo ona nie wprowadza żadnej wartości
z punktu widzenia prawnego, jeżeli chodzi o standard ochrony, a wprowadza tylko w naszej ocenie
szkodliwą ideologię gender, która jest promowana
przez środowiska LGBT. W naszej ocenie to jest
szkodliwe dla Polski.
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Bardzo mocno chciałbym podkreślić, że dla
nas ważne jest to, że wprowadzamy realne narzędzia, nie zajmujemy się ideologią, ale właśnie
konkretami.
To było rzeczywiście, jak państwo słusznie
podkreślali, bardzo mocno postulowane przez
różne środowiska, i z lewa, i z prawa. My, jako
rząd Zjednoczonej Prawicy, pokazujemy właśnie,
że te realne działania są dla nas priorytetem i że
rzeczywiście chcemy zwalczać przemoc domową. I w naszej ocenie to rozwiązanie, ten właśnie
natychmiastowy nakaz policyjny, jak również
inne zmiany, są tymi rozwiązaniami, które dają
skuteczne narzędzia i powodują, że Polska rzeczywiście staje się krajem, w którym standard
ochrony będzie należał do najwyższych. Też, tak
jak powiedziała tutaj pani senator sprawozdawca… Chciałbym powtórzyć tutaj deklarację, że rzeczywiście, mimo nadzwyczajnej sytuacji i tego,
że mamy zagrożenia epidemiczne… Bo rozmawiałem z kierownictwem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, MON, i wiem, że jest tam gotowość, aby w ciągu 3 miesięcy przygotować wdrożenie tej ustawy, zarówno w zakresie przyjęcia
stosownych rozporządzeń wykonawczych, jak
i przeprowadzenia szkoleń.
Podsumowując, powiem tak: uważam, że to jest
bardzo potrzebna ustawa i bardzo prosimy o jej
przyjęcie. Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do zadania pytań. Państwa senatorów znajdujących się w sali nr 217 proszę o zgłaszanie się
do zadawania pytań do senatora sekretarza Rafała
Ambrozika, a znajdujących się w sali nr 182 – do
senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów proszę o przesłanie tej listy do senatora Ryszarda
Świlskiego. Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się
do zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji.
Bardzo proszę, jako pierwszy zadaje trwające nie dłużej niż minutę pytanie pan senator Jan
Maria Jackowski.

SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie: jak ta
proponowana ustawa ma się do różnych naszych
zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego? Czy pan minister zechciałby to jakoś skomentować? Myślę tutaj o różnych konwencjach czy
o sprawach z tym związanych. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Oczywiście Polska jest autonomiczna, jeżeli
chodzi o regulacje. Nasze zobowiązania międzynarodowe wynikają po prostu z regulacji, z umów
międzynarodowych, które przyjęliśmy w zakresie przemocy domowej. Oczywiście wpisuje się
to w zakres regulacji konwencji stambulskiej, ale,
tak jak powiedziałem, znacznie wykraczamy poza
ten standard, który w tym zakresie jest wymagany. Jeśli mogę coś dodać, może nie odpowiadając
wprost na to pytanie, ale odwołując się do argumentu międzynarodowego, prawnoporównawczego, to powiem, że tego typu regulacje obowiązują
też w innych krajach. My wzorowaliśmy się, jak to
już tutaj padło, na Austrii, jak również na Czechach,
gdzie standard jest podobny i te rozwiązania bardzo dobrze funkcjonują.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Rafała Ambrozika.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
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Panie Ministrze, przede wszystkim chciałbym
podziękować za tę ustawę i za wreszcie poważne
podejście do problemu, a także za ciężką pracę wykonaną w latach 2016–2020, by opracować stosowne przepisy.
Mam jednak pytanie. Bo pojawiła się opinia
fundacji „Ordo Iuris” i są w tej opinii pewne…
Oczywiście fundacja „Ordo Iuris” nie kwestionuje celu i założeń tej ustawy, ale przedstawia pewne
propozycje zmian w ustawie, np. wprowadzenie
obowiązku wysłuchania, o ile będzie to możliwe,
osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej przed zastosowaniem środków przewidzianych w ustawie czy też umożliwienie złożenia
wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od doręczenia nakazu lub zakazu,
osobie stosującej przemoc domową. Czy nie są
to propozycje godne rozważenia, godne uwagi?
Czy są jakieś obiektywne przesłanki, które uniemożliwiają zmianę proponowanej ustawy w tym
zakresie?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Chciałbym zauważyć, że tego typu rozwiązania już są przewidziane, w rzeczy samej, w naszych
propozycjach. Tam nie ma, jak pamiętam tę opinię,
na którą pan senator się powoływał… W naszych
propozycjach rzeczywiście nie ma rozwiązania,
które wprowadzałoby obligatoryjne wysłuchanie
sprawcy czy osoby stosującej przemoc. To wynika
chociażby z tego, że bardzo często ta osoba po prostu ucieka. Ale te rozwiązania na pewno wskazują
na to, że tego typu wysłuchanie jest możliwe, jest
przewidziane jako środek dowodowy, jako sposób
zebrania materiału dowodowego przez funkcjonariuszy Policji w trakcie interwencji, podobnie jak
możliwość wysłuchania pracownika pomocy społecznej, kuratora. Policja nie jest tu w żaden sposób ograniczona, jeżeli chodzi o zbieranie środków
dowodowych

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja powtórzę pytanie, które adresowałem do pani senator, zadam
je teraz panu ministrowi. Czy instytucja nakazu
opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania
i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia już istnieje w polskim prawie? Czy to jest
nowe wykorzystanie tej instytucji, nie wiem, jako
środka zapobiegawczego? Prosiłbym o ścisłą wypowiedź na ten temat.
Drugie pytanie jest z tym związane. Tutaj pewnych czynności władczych może dokonywać policjant, oczywiście żandarmeria wojskowa wobec
wojskowego, wobec żołnierza. Pytanie jest takie:
kiedy następuje weryfikacja tych czynności władczych przez niezależny sąd? Przypomnę, że nawet
największego zbrodniarza, który ma być aresztowany, można przetrzymywać tylko… Ile? 48 godzin. I musi być weryfikacja przez sąd, chyba że
się mylę. Jak to jest w tym przypadku?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Zacytuję obecny art. 11a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: „Jeżeli członek
rodziny wspólnie zajmującej mieszkanie swoim
zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym
wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania”. To jest obecna regulacja i ona
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odsyła do kodeksu postępowania cywilnego, do odpowiedniego stosowania postępowania nieprocesowego. To tyle, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi
o tę obecną regulację. To, co my wprowadzamy, to
w pierwszej kolejności wprowadzamy postępowanie odrębne, szczególnie przystosowane – mówiąc
tak wprost – do tego typu spraw w taki sposób,
żeby te sprawy mogły być zakończone w ciągu
30 dni w jednej instancji, np. poprzez możliwość
doręczeń pism przez policję lub żandarmerię wojskową. To jest jedna zmiana.
Druga, równie istotna, jeżeli nie istotniejsza, to,
jak pani senator sprawozdawca wskazywała, wprowadzenie nakazu policyjnego. Nakaz ten dotyczy
właśnie… będzie obowiązywał 14 dni, chyba że zostanie zażalony, więc krócej, lub przedłużony – na
skutek orzeczenia sądu, na skutek zabezpieczenia. Taki jest termin obowiązywania tego nakazu.
To jest nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia – tu
jest ten dodatek, dodajemy to bezpośrednie otoczenie – i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia. To również jest dodane.
Odpowiadając na drugie pytanie, Panie Senatorze, powiem tak. Weryfikacja następuje w momencie, kiedy adresat nakazu policyjnego, względnie zakazu, złoży zażalenie do sądu. Sąd będzie
miał 3 dni na rozpatrzenie tego zażalenia. Zresztą
podobnie jest w przypadku zatrzymania, tam również mamy do czynienia ze środkami odwoławczymi na wniosek, a nie z urzędu. To wszystko.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator ma dodatkowe pytanie. Bardzo
proszę.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku, inne, może nie dodatkowe, ale
inne, związane jednak z treścią ustawy. Mianowicie
mnie dziwi jedna sprawa: to są bardzo daleko idące
środki represyjne. Bo mówmy wprost, wyrzucenie kogoś z mieszkania jest czasami bardziej dolegliwe niż aresztowanie go, jeszcze w zależności
od warunków atmosferycznych… Pytanie jest takie, proste: dlaczego to jest przeprowadzane przy

pomocy procedury cywilnej, a nie przy pomocy
procedury karnej? Bo to należy traktować, jak mówię, jako formę represji. Na pewno dla tej osoby,
która z mieszkania jest wyrzucana.
I drugie pytanie z tym związane. Według
art. 15ab policjant wydaje taki nakaz lub zakaz po
przesłuchaniu osoby dotkniętej przemocą w rodzinie lub kuratora sądowego – to na razie zostawmy
– i może przesłuchać, w charakterze świadka oczywiście, osobę zgłaszającą przemoc w rodzinie, bo to
nie zawsze jest ta sama osoba, która jest przemocą dotknięta, oraz może przesłuchać w charakterze
świadków również inne osoby zamieszkałe w tym
wspólnym mieszkaniu. A gdzie jest przesłuchanie
tej osoby, która najbardziej zawiniła, czyli… no,
może się ustosunkować do zarzutów, które przeciwko niej są formułowane? Mówię o przesłuchaniu
przez policjanta, nie na etapie sądowym, tylko przez
policjanta. Czy może być taka sytuacja, hipotetyczna, Panie Ministrze – ja może uproszczę – że jest
awantura domowa poranna, mężczyzna wychodzi
do pracy, wraca po pracy i nagle się okazuje, że jest
eksmitowany, w cudzysłowie, przez policjanta na
14 dni, jak rozumiem, na początku, i wcześniej nic
o tym nie wiedział, i nie był przesłuchany?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo będę prosił o ustosunkowanie się
przez pana ministra do tego pytania i, nie ukrywam, intrygująco zarysowanej przez pana senatora alternatywy, czy lepiej być wolnym na zimnie
i w deszczu, czy niewolnym w cieple i bez deszczu.
To ważna…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ta alternatywa,
przepraszam, jest trochę inna: jakimi środkami
obie represje się wprowadza.)
Niemniej z ciekawością oczekujemy na odpowiedź pana ministra.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Odniosę się najpierw do drugiej części, jeśli
można. Ust. 9, Panie Senatorze, tego powołanego
przez pana artykułu mówi właśnie o możliwości
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wysłuchania osoby stosującej przemoc w rodzinie,
ust. 9.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ale to nie jest obligo,
to jest tylko możliwość, tak?)
Tak, oczywiście. Policja ma te środki, które
uzna za stosowne w przypadku ustalania stanu
faktycznego. To jest zawsze uprawnienie Policji.
Przypominam, że to oczywiście podlega kontroli sądowej. W przypadku uznania przez sąd nielegalności bądź niecelowości takiego nakazu sąd ma
obowiązek zawiadomić zwierzchnika służbowego
takiego funkcjonariusza. Oczywiście funkcjonariusze Policji czy Żandarmerii Wojskowej stosują
wypróbowane już, działające obecnie na podstawie
zarządzenia komendanta głównego Policji, formularze dotyczące oceny stopnia zagrożenia przemocą domową. I myślę, że nie będę gołosłowny, jeżeli
powiem, że Policja ma bardzo duże doświadczenie
w tego typu interwencjach. To, co my zmieniamy,
to jest tylko to, że dajemy narzędzie do tego, aby
w tych sytuacjach, w których oni i tak już teraz interweniują i rozpoznają tę sytuację przemocową
bardzo dobrze, można było mieć to narzędzie, żeby
skutecznie działać.
Jeżeli chodzi o pierwszą część, dlaczego postępowanie cywilne, to już też było wielokrotnie
powtarzane, że… Oczywiście, regulacje karne istnieją i mogą być stosowane, my nie wykluczamy
ich w żaden sposób. My dajemy, a raczej udoskonalamy – bo jeżeli mówimy o regulacjach cywilnoprawnych, to przypominam, że one istnieją, my
stwarzamy postępowanie odrębne – udoskonalamy te istniejące regulacje cywilnoprawne, bo one są
nieskuteczne. Naszym zdaniem one będą znacznie
bardziej skuteczne – a ten sąd jest potwierdzony
przez doświadczenie austriackie i czeskie – jeżeli
będzie postępowanie odrębne szybkie i nakaz policyjny. A cywilne dlatego, że osoby pokrzywdzone
przemocą niechętnie korzystają z narzędzi prawnokarnych, z różnych powodów, zazwyczaj czy przede
wszystkim dlatego, że się boją je zastosować, boją
się pewnej zemsty, szczególnie w sytuacji, kiedy
po wspomnianym zatrzymaniu na 48 godzin – nie
będę oceniał, co jest bardziej dolegliwe – taka osoba bardzo często przecież może wrócić do domu.
Z drugiej strony nie chcą też stosować procedury
karnej, wszczynać postępowania karnego właśnie
w stosunku do osoby bliskiej mimo wszystko, chociaż stosującej przemoc. Tak więc z tych względów
to doświadczenie innych krajów, wieloletnie, austriackie, chcemy również zastosować w Polsce, bo
w naszej ocenie będzie to skuteczniejsze.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę panią senator Joannę Sekułę
o zadanie pytania…
(Głos z sali: Nie chce.)
(Głos z sali: Była ręka w górze wcześniej.)
Rozumiem.
Jeżeli pani senator nie zadaje pytania, ja pozwolę sobie, Panie Ministrze, skierować do pana
pytanie, jako senator tym razem, nie jako marszałek. Otóż, Panie Ministrze, zanim je zadam,
powiem, że bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy
my, reprezentanci opozycji w ciągu ostatnich lat
chwalili rząd, a jeszcze rzadziej zdarza się, żebyśmy chwalili Ministerstwo Sprawiedliwości. Zatem
zastanawiam się, dlaczego w tym przemówieniu,
zgrabnym, rzetelnym, za które panu dziękuję, znalazła się niezrozumiała dla mnie jakaś wycieczka pod adresem LGBT i ideologii gender. Z tego,
co ja ostatnio czytam o aktywnych uczestnikach
społeczności LGBT, wynika, że oni raczej zajmują
się, co jest kontrowersyjne, chodzeniem po mieście w stanie odurzenia środkami narkotycznymi,
w szlafroku, ale nie kojarzą się z przemocą, przynajmniej w kontekście ostatnich doniesień. W jaki
sposób łączy pan ideologię gender i LGBT z przemocą domową? Bo ja, szczerze mówiąc, związku
tu nie widzę.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Moja wypowiedź dotyczyła negatywnej oceny
elementów tej ideologii, które wprowadzają naszym zdaniem do naszego systemu prawnego czy
próbują wprowadzić właśnie w konwencji stambulskiej, np. w jej art. 12, który nakazuje promować wzorce społeczno-kulturowe zgodne z tą ideą.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Ministrze, ja rozumiem pana poglądy
polityczne, nawet bardzo dobrze je rozumiem.
Niemniej nie widzę związku pomiędzy czymkolwiek, co uważa pan za tzw. ideologię gender,
a słuszną walką, którą prowadzi pan z przemocą
domową, w której to walce jestem absolutnie po
pana stronie. I naprawdę bardzo szczerze dziękuję
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resortowi sprawiedliwości, że zajął się tą sprawą
i zajął się nią, jak widzimy, dogłębnie.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Dotyczy to faktu, że osoby, które… Przez naszych przeciwników politycznych, jeżeli mogę pozwolić sobie na tego typu uwagę…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Jest pan politykiem, Panie Ministrze.)
Tak jest, dokładnie.
…bardzo często te 2 okoliczności są ze sobą łączone, prawda? Przy okazji zwalczania przemocy
domowej jest promowana, w mojej ocenie, właśnie
ta ideologia. My się z tym nie zgadzamy. Uważamy,
że to jest błąd, że to jest fałszywa… Nie z powodów wyznaniowych, aksjologicznych czy jakichś
innych, tylko również, a może przede wszystkim
z powodów prakseologicznych w naszej ocenie tego
typu diagnozy są błędne, w związku z czym błędne
będą również sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Zresztą to się przejawiało w mojej ocenie
może w mniejszym stopniu wśród państwa senatorów, ale jak przysłuchiwałem się debacie w Sejmie
w trakcie pierwszego czytania, to ze zdziwieniem
zauważyłem, że mamy rzekomo realizować tego
typu postulaty, a nasze regulacje są wręcz realizacją tych postulatów, więc chciałem temu w sposób
wyraźny zaprzeczyć. To, co nas interesuje, to jest
przeciwdziałanie przemocy, a w żaden sposób nie
łączymy jej z uwarunkowaniami, które są, jeżeli
mogę się tak wyrazić, diagnozowane przez zwolenników tej ideologii.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Ministrze. Nie będę prowadził
polemiki z panem ministrem. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na pytanie.
Kolejnym senatorem, który zada pytanie, jest
pan senator Jan Filip Libicki.
Pan senator Jan Maria Jackowski jest zapisany.
SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać o następującą sprawę. Bo mam wrażenie, że na

posiedzeniu komisji zgodziliśmy się co do kilku
kwestii. Zgodziliśmy się co do tego, że jeśli chodzi
o kierunek, to on jest dobry. Tak, należy izolować
sprawców przemocy domowej. Zgodziliśmy się co
do tego, że ta ustawa nie jest idealna i że ona potrzebuje pewnych zmian. I zgodziliśmy się także co
do tego, że warto ją przyjąć w tym kształcie, w jakim jest, a następnie próbować ją wspólnymi siłami
jakoś poprawić. I to było dzisiaj o 8.00 rano. Ja będę
trochę antycypował, ale wiemy już, że pojawi się
w tej debacie kilkanaście poprawek. Moje doświadczenie senatorskie wskazuje, że może to być tak, że
tych kilkanaście poprawek jest inicjatywą własną
senatorów, ale jakoś to doświadczenie z posiedzenia komisji tego mi nie podpowiada. Może też być
tak, że senatorowie zgłaszają poprawki, co do których rząd prosi ich, aby je zgłosili. Pan jest przedstawicielem rządu i pan rano przyjął stanowisko,
żeby żadnych poprawek nie zgłaszać, a jednocześnie pojawi się duża grupa poprawek ze strony senatorów, którzy tworzą pana zaplecze polityczne.
Czym wyjaśnić taką zmianę między godziną 8.00
rano o 20.36? Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Ja skoryguję pana wypowiedź, Panie Senatorze.
Nie jestem oczywiście decydentem, to państwo
przecież decydujecie. Ja sygnalizowałem oczywiście, że i jesteśmy gotowi teraz, i byliśmy gotowi
wcześniej do 3-miesięcznego vacatio legis. To jest
w naszej ocenie ważne. Jednak to oczywiście decyzja państwa senatorów, prawda? Ale ja to podtrzymuję i to powiedziałem. Oczywiście każde
rozwiązanie jest, jak uważam, dobre czy bardzo
dobre. Mimo wszystko w mojej ocenie właściwsze
byłoby rozwiązanie, żeby vacatio legis już teraz
skrócić. A jeżeli tak, to również właściwe było w naszej ocenie dokonanie tych korekt technicznych,
które były dyskutowane. Zresztą nie tylko przez
nas były one zgłaszane, bo wiem, że również Biuro
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Legislacyjne bardzo podobne do tych wniesionych
zaproponowało. Rzeczywiście pracowaliśmy nad
nimi również dzisiaj. Bardzo się cieszę, że zostały
zgłoszone, bo dają szanownym państwu możliwość
podjęcia decyzji. Tak jak mówię, w naszej ocenie
jedna i druga decyzja będzie bardzo dobra, tylko
przygotowaliśmy również tego typu rozwiązania,
żeby móc podjąć tę decyzję już w pełnym spektrum
rozwiązań. Ale powtórzę jeszcze raz: jeżeli jest taka
możliwość, jeżeli państwo senatorowie uważacie
to za stosowne, to w naszej ocenie dokończenie,
stworzenie tej ustawy jako kompletnej, naprawienie tych drobnych błędów, ale przede wszystkim
skrócenie vacatio legis jest lepszym rozwiązaniem.
Ja też sygnalizowałem, że jest to możliwe rozwiązanie, jesteśmy na nie gotowi, ale 6-miesięczna
vacatio legis da nam większą możliwość przygotowania… Powiem tak: lepsze jest wrogiem dobrego
w tym przypadku.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Aleksandra Pocieja. Bardzo proszę.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze…
(Głos z sali: Trzeba włączyć mikrofon.)
Tak, przepraszam.
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja dzisiaj, prowadząc rano to
posiedzenie komisji, wyraziłem podziękowanie
dla ministerstwa – pragnę to powtórzyć: dziękuję bardzo – że w tych specyficznych warunkach,
właściwie można to nazwać stanem wyższej konieczności, kiedy pandemia spotęgowała ten
problem, który narastał od wielu, wielu lat, państwo tę inicjatywę nam przedstawiacie. Przy okazji bardzo chciałbym też podziękować, bo to jest
zupełnie nowa nasza senacka świecka tradycja,
że Ministerstwo Sprawiedliwości przyjmuje i nawet chwali uwagi naszego Biura Legislacyjnego.
Przez ostatnie 4,5 roku nie było czegoś takiego.
A rozwijając pytanie pana senatora Libickiego,
chciałbym troszeczkę inaczej je zadać w takim

razie. Co się stało pomiędzy Sejmem a Senatem,
że zmieniły się warunki i państwo sami właściwie
wyszliście z tym skróceniem vacatio legis? No, o ile
wiem, w Sejmie to nie padło.
A już zupełnie na marginesie, ale jest to sprawa droga mi bardzo, na marginesie tej sytuacji,
kiedy państwo tak szybko reagujecie, przeciwdziałając jednej patologii, chciałbym się zapytać,
co zrobicie z drugą patologią, która także nasiliła się w dobie pandemii. Mówię tutaj o czymś,
co bardzo mi leży na sercu, czyli o alienacji rodzicielskiej. Wiemy, że tak jak nasiliła się przemoc
domowa w tych specyficznych warunkach zamknięcia, tak samo pandemia jest bardzo często
wykorzystywana do tego, żeby oddzielać dziecko
od rodzica, który ma pełnię władz rodzicielskich,
ale nie mieszka z dzieckiem. Jest to podawane jako
powód i bardzo często jest odmowa wydania dziecka. Bardzo bym się chciał dowiedzieć, czy również
w tym zakresie macie jakiś pomysł i będziecie jakoś szybko działać, ponieważ ten problem dramatycznie się nasilił. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Odpowiadając na drugie pytanie, skieruję pana
senatora na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości,
gdzie jest stanowisko w tym zakresie. Moja odpowiedź będzie może skrótowa, bo niestety bezpośrednio nie zajmuję się tym tematem, wiem
tylko, że się nim zajmowaliśmy. Tak że tutaj jest
stanowisko i to orzeczenie powinno być wykonywane. Jest też możliwość wnioskowania o zmianę
w przypadku zmiany stosunków. Proszę wybaczyć, nie znam szczegółów dotyczących tej sprawy, ale na stronie ministerstwa jest przedstawione
to stanowisko. Wiem, że na naradach z prezesami
sądów apelacyjnych pani minister Dalkowska również ten temat poruszała i on był sygnalizowany.
Tak że myślę, że mimo tych trudnych okoliczności Ministerstwo Sprawiedliwości, oczywiście nie
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mogąc ingerować wprost w działalność orzeczniczą sądów, w zakresie administracyjnym podjęło
kroki. To pierwsza sprawa.
Druga sprawa. Zmieniło się, Panie Senatorze,
to, że zakończyliśmy konsultacje z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych, Komendą Główną Policji,
Żandarmerią Wojskową i Ministerstwem Obrony
Narodowej. W tej nowej rzeczywistości… Nowej też
w tym sensie, że posiedzenie Sejmu rzeczywiście
było takie, że ustawa została przyjęta szybko. Nie
ukrywam, że wcześniej po prostu nie byliśmy przygotowani jeszcze z tą wiedzą, czy skrócenie vacatio
legis jest możliwe. No, powiem tak, że wczoraj późnym popołudniem, mówiąc tak od kuchni administracyjnej, już miałem stanowisko Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, zgodnie z którym zarówno wydanie aktów legislacyjnych, rozporządzeń,
jak i dźwignięcie szkoleń, a także kwestie związane z przygotowaniem formularzy statystycznych
i procedur będzie w tym terminie 3-miesięcznym
możliwe. To jest oczywiście trudne. To nie będzie
dla nas łatwe, będzie wymagało wysiłku. Tym
bardziej dziękuję Policji i Żandarmerii Wojskowej, że stanęła tutaj na wysokości zadania. Myślę,
że to jest kolejne potwierdzenie determinacji rządu
Zjednoczonej Prawicy, żeby to rozwiązanie nie tylko przyjąć, ale również skutecznie wdrożyć.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Jana Marię Jackowskiego.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytania. Pierwsze: co jest w sytuacji, kiedy sprawcą przemocy
jest osoba, która jest jedynym właścicielem lokalu
mieszkalnego, w którym z osobą, w stosunku do
której dopuszcza się tej przemocy, zamieszkuje?
Ta osoba, która ze sprawcą przemocy zamieszkuje,
nie ma meldunku, nie ma żadnego tytułu prawnego
czy też nie jest to małżeństwo. Taka jest sytuacja.
Co się wtedy dzieje? Jak się wtedy ma do prawa
własności niemożność zbliżania się do własnej nieruchomości? Co się wtedy dzieje np. z opłacaniem

czynszu, tzn. opłaty użytkowej za lokal, jak się jest
właścicielem?
I drugie pytanie. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja znam z mojej pracy senatorskiej bardzo
różne konflikty. Często ludzie na dyżury… Sądzę,
że każdy z państwa, koleżanek i kolegów, mógłby wskazać takie przykłady. Ludzie przychodzą
często z konfliktami rodzinnymi, jakimiś zaszłościami, kwestiami związanymi z nieporozumieniami rodzinnymi, zwłaszcza na tle majątkowym,
ale też innym. A pytanie jest takie. Dochodzi np.
do jakiejś rozgrywki. Czy państwo badali, czy…
Bo może się pojawić taka sytuacja, że wykorzystuje
się znajomego funkcjonariusza Policji, który pozostaje w jakiejś relacji z kimś, np. do przeprowadzenia wyjątkowo dolegliwej czynności. Jak zauważył
pan senator Czerwiński, pozbawienie możliwości
mieszkania może być skrajnie poważną niedogodnością życiową. Jakie będą wtedy procedury?
Chodzi o to, żeby w jakiś sposób uciąć możliwość
nadużycia, nazwijmy to, uprawnień, które ci funkcjonariusze będą mieli. Pytam o to z ostrożności
procesowej, bo też z różnymi sytuacjami spotkałem
się podczas mojej pracy senatorskiej i dyżurów senatorskich. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Jeżeli mamy do czynienia z taką konstelacją
własnościową, to też nasze regulacje będą miały
zastosowanie. To wynika z przekonania, że kwestia
prawa własności nie może przeważać nad życiem
i zdrowiem. Nie mamy tutaj jednak do czynienia
w żaden sposób z pozbawieniem własności, tylko
z czasową niemożliwością korzystania z niej.
Jeżeli zaś chodzi o koszty, to chciałbym zwrócić uwagę na proponowany w art. 11a ust. 3, który
mówi właśnie o rozkładzie kosztów. W takiej sytuacji osoba, która pozostaje w mieszkaniu, będzie zobowiązana do ponoszenia opłat związanych
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z bieżącym utrzymaniem tej nieruchomości, chyba że osoba stosująca względem niej przemoc jest
zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych. Czyli
jeżeli to będzie przykładowo dziecko, to nie.
Odpowiadając na drugie pytanie… Częściowo
o tym wspomniałem, mówiąc o środkach dowodowych, które będzie miała w dyspozycji Policja
w zakresie pozyskiwania zeznań i wyjaśnień.
Wspomniana była również kwestia zawiadomienia
zwierzchnika służbowego funkcjonariusza w przypadku uchylenia, stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości takiego nakazu lub
zakazu. A więc odpowiedzialność służbowa dyscyplinarna takiego funkcjonariusza… Wspomniałem
też o formularzach, o regułach, które przyjmujemy
w ustawie i uszczegóławiamy w rozporządzeniach
wykonawczych w zakresie ustalania pewnych wytycznych mówiących o szacowaniu ryzyka. To już
funkcjonuje w Policji, w oparciu o zarządzenie
komendanta głównego Policji, od 2014 r. w odniesieniu do zatrzymań. My modyfikujemy te rozwiązania również na potrzeby nakazu policyjnego.
Też nie bez znaczenia jest fakt, że policjanci mają
bardzo duże doświadczenie w zakresie interwencji domowych. Mają też pewną wiedzę, bo bardzo
często przecież to nie są rodziny, które są przypadkowe, tylko rodziny objęte regularnym nadzorem dzielnicowego właśnie w związku z częstymi
przypadkami stosowania przemocy domowej.
A więc tutaj przede wszystkim wnikliwa ocena
zgromadzonego materiału dowodowego… Proszę
mi wierzyć, że te przepisy były naprawdę bardzo
starannie przygotowywane wspólnie z Policją, która jest instytucją najwyższego zaufania. Dziękuję.

tam powodu. Czy taka osoba w trakcie obowiązywania tego nakazu mogłaby dokonać takiej czynności jako właściciel lokalu, czy nie? A to oczywiście
wiąże się z pewnymi skutkami. No, jeśli np. ktoś
inny staje się właścicielem lokalu, to wiąże się to
z konsekwencjami dla tej osoby, która w tym lokalu
po prostu pozostaje. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Tak, jak najbardziej ma pan rację. My tutaj nie
wprowadzamy absolutnie żadnych zmian dotyczących kwestii praw własności, możliwości najmu,
użytkowania czy jakichkolwiek innych instytucji
prawa cywilnego, prawa rzeczowego czy prawa
zobowiązaniowego. To dotyczy również prawa rodzinnego. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z małżeństwem, które się rozwodzi, to po prostu będą
tu miały zastosowanie normalne reguły dotyczące
podziału majątku wspólnego czy podziału majątku w ogóle. Tak więc my w to w żaden sposób nie
ingerujemy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Ja chciałbym jeszcze, Panie Ministrze, dopytać o ten tytuł własności. No, jeżeli osoba, która
jest objęta takim nakazem, chciałaby np. zbyć lokal mieszkalny, to mogłaby to uczynić, czy nie?
A gdyby chciała po prostu wynająć go komuś do
zamieszkania, w ramach po prostu… No, z jakiegoś

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kolejnym senatorem zapisanym do głosu jest
pan senator Czerwiński, ale jeżeli pan, Panie
Senatorze, pozwoli, to ja dopuszczę do zadawania
pytań najpierw tych senatorów, którzy ich jeszcze
nie zadawali. A pan senator zabierze głos na końcu.
Bardzo prosiłbym o zadanie pytania pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Ministrze, powiedział pan takie zdanie
– ono nam mogło umknąć w dyskusji, dlatego
chciałbym poprosić o bardzo precyzyjną odpowiedź
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– że przyjęcie tej ustawy spowoduje, że konwencja stambulska stanie się zbędna. To nam mogło
umknąć, ale musimy mieć świadomość, o czym
mówimy.
Ta konwencja to jest Konwencja Rady Europy
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Polska podpisała tę konwencję w 2012 r., ratyfikowała w lutym 2015 r.,
a prezydent podpisał ją w kwietniu 2015 r. Można
powiedzieć, że my jej w całości nie wprowadziliśmy, bo nie uwzględniliśmy przemocy ekonomicznej jako jednej z form przemocy domowej.
Jest z tym ciągle problem. No, pomijam już teraz
to, że ta konwencja wprowadza także katalog nowych przestępstw karnych, bo w Polsce to nie jest
problem. Od razu powiedzmy, że w Polsce nie ma
problemu okaleczania narządów płciowych kobiet
czy wymuszania małżeństw. No, penalizujemy
już uporczywe nękanie – sam przygotowywałem
te przepisy jako minister sprawiedliwości – czyli tzw. stalking. My wprowadziliśmy to już do kodeksu karnego, ale w niektórych krajach, gdzie są
mniejszości religijne, są jeszcze problemy ze sterylizacją i dlatego ta konwencja jest tak istotna jako
pewna forma nacisku na, jeżeli dobrze pamiętam,
6 państw w Europie, które jeszcze tego nie przyjęły.
A pan w takiej luźnej formie informuje nas
dzisiaj, że jak przyjmiemy ten dokument, to konwencja Rady Europy będzie niepotrzebna. Czy
następstwem przyjęcia tego dokumentu będzie inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie
wystąpienia z konwencji stambulskiej, w zakresie
wypowiedzenia tej umowy? Proszę o jednoznaczną odpowiedź.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, to nie Ministerstwo Sprawiedliwości jest tutaj właściwe, tylko ministerstwo rodziny. Ja mówiłem to w kontekście naszej oceny,
oceny politycznej, oceny dokonywanej przez nas
jako polityków i jako przedstawicieli…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To proszę
o pana ocenę polityczną, pana jako wiceministra
sprawiedliwości.)
W mojej ocenie ta konwencja jest zbędna i należałoby ją wypowiedzieć. Myślę, że wyrażam tutaj również zdanie innych członków kierownictwa
Ministerstwa Sprawiedliwości. Aczkolwiek nie miałem na myśli tego – i myślę, że to tak nie zabrzmiało
– że będzie to bezpośrednie następstwo przyjęcia
tej ustawy. My ten pogląd wyrażamy już od dawna.
W naszej ocenie regulacje, które są u nas przyjmowane, regulacje krajowe… Miałem na myśli fakt, że
ta ustawa jest właśnie dobrym przykładem tego,
że nasz standard ochrony osób pokrzywdzonych,
w tym wypadku z powodu przemocy domowej, jest
znacznie wyższy, niż wymagają tego nasze zobowiązania międzynarodowe. Moja ocena jest taka, że
nie potrzebujemy tego typu rozwiązań, bo one nie
wnoszą w tym sensie wartości dodanej dla ochrony
osób pokrzywdzonych, w tym wypadku przemocą
domową. A nasza ocena polityczna, jak już starałem się odpowiedzieć na pytanie pana marszałka,
w odniesieniu do pewnej warstwy ideologicznej tej
konwencji była, jest i zawsze będzie jednoznacznie
negatywna. Ja rozumiem, że część z państwa się
z tym nie zgadza – pani senator patrzy na mnie
srogim wzrokiem – ale taki jest nasz pogląd.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Mam nadzieję, że izba wyższa polskiego parlamentu, podobnie jak i chyba niższa, będzie miejscem, w którym nikt nie będzie musiał swoich
poglądów się wstydzić. I tego się trzymajmy.
Następne pytanie zada pani senator Magdalena
Kochan.
Bardzo proszę panią senator.
SENATOR
MAGDALENA KOCHAN
Dziękuję, Panie Marszałku.
Muszę powiedzieć, że po dobrych słowach,
bardzo chwalących Ministerstwo Sprawiedliwości
w zakresie przygotowanych przez to ministerstwo rozwiązań, o których mówimy, po wysłuchaniu teraz pana ministra mam ochotę te wszystkie
dobre słowa wycofać. Dlaczego? Ponieważ, Panie
Ministrze, te rozwiązania, o których pan mówi,
które tutaj wszyscy przyjmujemy naprawdę bardzo
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dobrze, nie stoją w sprzeczności z konwencją stambulską i one jej nie wykluczają. Jeśli już, to możemy pochwalić się jeszcze lepszym, niż przewiduje
konwencja, chronieniem przed przestępcami ofiar
przemocy. Mam nadzieję, że pan minister wygłaszał
tutaj swój pogląd osobisty, do którego zapewne ma
prawo, a nie pogląd reprezentowany w tej kwestii
przez rząd. Nie sądzę, żeby miał pan upoważnienie
rządu do przedstawiania tego rodzaju stanowiska
co do konwencji stambulskiej. Naprawdę będę się
trzymać tej wiary i ufności, że to był prywatny pogląd, a nie oficjalne stanowisko rządu.
Zanim zadam pytanie, jeszcze tylko jedno
słowo czy zdanie dotyczące wypowiedzi moich
przedmówców. Ja uważam, że o wiele większą dokuczliwością jest uciekanie z dziećmi, chronienie
się na klatkach lub szukanie miejsca w domach
dla samotnych matek niż dolegliwość dla sprawcy przemocy, czyli wyprowadzenie go z miejsca,
w którym bardzo wygodnie mu się żyje po tym,
jak się wyprowadzi – najczęściej, w przeważającej
liczbie to kobiety są ofiarami przemocy w rodzinie
– z tego wygodnego mieszkanka jego żona. Powiem,
że kiedy w 2010 r. wprowadzaliśmy rozwiązania,
które dzisiaj okazują się długotrwałe i bardzo niewygodne w stosowaniu, a już wtedy wprowadziliśmy konieczność wyprowadzenia się sprawcy
przemocy z zajmowanego mieszkania, w którym
się znęca nad swoimi najbliższymi, to część posłów zaskarżyła te rozwiązania do Trybunału
Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny orzekł,
że prawo do bezpiecznego życia, bez zagrożenia
zdrowia i życia, jest prawem nadrzędnym nad
prawem własności. Zatem mniej martwiłabym
się o to, czy przestępca, który dokonuje zbrodni
na swoich najbliższych, będzie miał gdzie mieszkać. To jest jego problem. My nie mówimy o osobie godnej szacunku, tylko mówimy o kimś, kto
jest przestępcą, i to przestępcą wyjątkowo perfidnym, bo znęcającym się nad swoimi najbliższymi
w miejscu, które powinno być azylem dla każdego
człowieka. Zatem nie martwmy się o jego prawo
własności, tylko martwmy się o to, w jakich warunkach żyją ci, którzy są przez niego krzywdzeni.
Panie Ministrze – to moje pytanie – czy w okresie kiedy panuje pandemia, kiedy trzeba przeszkalać do stosowania nowych, skuteczniejszych form
ochrony ofiar przemocy przed ich oprawcami, procedur, a myślę o nakazie policyjnym… Czy okres
pandemii jest dobrym okresem na skracanie czasu, kiedy oni będą umieli te procedury stosować?
My mamy zakaz zgromadzeń, mamy cały szereg…

No, ja nie będę panu ministrowi, który jest prawnikiem, tłumaczyć, jak wiele jest zakazów wynikających z pandemii. Czy pan naprawdę uważa,
że 3 miesiące wystarczą na to, żeby skutecznie
te nowe instrumenty wprowadzić w życie?
Czy pan minister nie był dzisiaj… Mnie się
wydawało, że uczestniczyliśmy w tym samym
posiedzeniu komisji, na którym posłanki, także przedstawicielki stowarzyszeń, które od wielu
lat walczą z przemocą domową… Panie zgadzały
się na to, żebyśmy dzisiaj bez poprawek przyjęli
te rozwiązania, które państwo przygotowaliście.
I wspólnie, razem podejmowaliśmy te decyzje już
podczas nieformalnego spotkania najbardziej zainteresowanych osób, ale w pana obecności. I mówiliśmy, że w jak najbliższym czasie, jak najszybszym,
przygotujemy sensowną nowelizację wszystkich
tych przepisów i tej ustawy, ale teraz chodzi o to,
żeby ona weszła w życie – na tym nam wszystkim
zależy. Dlatego ja proszę pana ministra o rzetelną
ocenę tego, czy w czasie epidemii możemy wprowadzać skutecznie nowe narzędzia, szkoląc do tego
policjantów i żandarmerię. I drugie pytanie: czy
pan minister nie uważa, że jak się coś obiecało, to
warto się z tego wywiązać? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Ja jak najbardziej nie zmieniłem zdania. I teraz, i wcześniej twierdziłem – i potwierdzam to
jeszcze raz – że jest to możliwe. Oczywiście to wynika z naszych ustaleń z ministerstwem spraw wewnętrznych i z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Jak najbardziej akceptuję również państwa propozycję, aby przyjąć to bez poprawek. W naszej ocenie to jest dobre rozwiązanie, chociaż nie ukrywam,
że gdybyśmy już teraz przyjęli 3-miesięczny okres
vacatio legis, to, jak myślę, byłoby to rozwiązanie
jednak lepsze. Ale potwierdzam, że i jedno, i drugie
rozwiązanie uważamy za dobre w tym sensie, że
w końcu będziemy mieli regulację, która rzeczywiście i skutecznie pomoże osobom pokrzywdzonym
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przemocą domową, co szczególnie jest ważne teraz,
w okresie pandemii. Zdaję sobie sprawę z tych trudności związanych z przeszkoleniem, bardzo często
zdalnym. Policja się zobowiązała do tego, że to zrobi,
podobnie Żandarmeria Wojskowa.
Jeżeli chodzi o pierwszy element wypowiedzi
pani senator, to ja zgodzę się, jak najbardziej, że
konwencja stambulska nie stoi w sprzeczności
z tą regulacją. Ja nie twierdziłem, że mamy tutaj
do czynienia ze sprzecznością. Moja teza była tylko
taka, że w sytuacji, kiedy Polska przyjmuje rozwiązania krajowe, które są znacznie skuteczniejsze,
to konwencja stambulska staje się niejako zbędna
ze względu na jej warstwę ideologiczną, którą my
– nasze ugrupowanie, nasze środowisko – traktuje
jako szkodliwą.
Jeżeli chodzi o pogląd, to w odpowiedzi na
pytanie pana senatora Kwiatkowskiego, pana
przewodniczącego, wyrażałem swój pogląd jako
przedstawiciela pewnego środowiska politycznego,
Solidarnej Polski. Myślę, że to jest również pogląd
i ministra sprawiedliwości, i pozostałych wiceministrów, którzy są politykami. Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę pana senatora Jerzego Czerwińskiego o zadanie pytania.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obiecuję, że to
już ostatnia seria. Ja mam obawy, Panie Ministrze,
że to wahadło poszło albo idzie – na razie przynajmniej, bo to jeszcze nie jest prawo – za daleko
w drugą stronę. Króciutko. Uważam, że ta instytucja, to znaczy ta możliwość pewnego wymieszania represji, które są charakterystyczne raczej dla
prawa karnego, z prawem cywilnym i w tym przypadku niezapewnieniem w sposób sprawiedliwy…
To nie jest kwestia ocenna, kwestia tego, czy to jest
zgodne z prawdą. Chodzi o sprawiedliwość, jaką
się stosuje np. w prawie karnym, zgodnie z którym nawet najgorszy przestępca ma możliwość
obrony. Według mnie osoba, która przez policjanta może być wyrzucona z mieszkania za pomocą
nakazu, takiej możliwości obrony może być tutaj
pozbawiona. Pan może twierdzić coś innego, ale ja

znam życie i znam różne sytuacje rodzinne, o których się dowiadujemy także u nas w biurach. Otóż
mam proste pytanie: czy państwo macie zamiar
w jakikolwiek sposób – ładne słowo, nowoczesne
– ewaluować wprowadzanie w życie tej ustawy?
Jakie będą jej rzeczywiste skutki? Czy ona nie będzie np. jakby narzędziowo wykorzystywana przed
procesami rozwodowymi, postępowaniami?
I drugie pytanie, znacznie bardziej poważne.
Mianowicie chodzi o kwestię konwencji stambulskiej. Ja się z panem zgadzam. Być może mogę być
traktowany jako ten, który pochwala zbrodnię…
To znaczy może nie zbrodnię, przemoc domową.
Otóż nie – każdą przemoc, gdy silniejszy wykorzystuje swoją przewagę i znęca się nad słabszym czy
fizycznie, czy psychicznie, należy tępić. I dlatego
uważam, że to dobrze, że Polska w sposób kategoryczny tępi przemoc domową, ale jednocześnie
pozbywa się otoczki ideologicznej obcej naszemu
społeczeństwu. I stąd moja prośba. Ta ustawa ma
w tytule słowa mówiące o przemocy w rodzinie.
Czy nie należałoby zgodnie z faktami nazwać to
przemocą domową? Bo to nie zawsze jest skierowane w stosunku do rodziny. Może po prostu powrócić do faktycznego opisu rzeczywistości i w sposób
jasny i kategoryczny odciąć się od pewnych naleciałości, pewnych ideologii, które są nam sączone
z zewnątrz, a w zamian za to zwiększyć rzeczywistą i skuteczną pomoc dla ofiar przemocy?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Zauważę
wszelako, że pytanie było w swej istocie retoryczne.
Była to wypowiedź polityczna, możliwość wygłoszenia której będziemy mieli za chwilę w debacie
politycznej, w dyskusji.
Niemniej pan minister może się oczywiście
ustosunkować do zagadnienia poruszonego przez
pana senatora.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję.
Odpowiadam na pierwsze pytanie, dotyczące ewaluacji. Tak, stosowanie ustawy będzie ewaluowane. Oczywiście będziemy korzystać tutaj
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ze statystyk policyjnych, które w tym zakresie
będą prowadzone. Poleciłem już też Instytutowi
Wymiaru Sprawiedliwości, żeby przygotować się
do ewaluacji właśnie w postaci badań aktowych, badań empirycznych, również jakościowych, nie tylko tych ilościowych, w zakresie statystyk. Zresztą
tego typu badania w odniesieniu do tej ustawy były
prowadzone na etapie przygotowawczym. Mieliśmy
wizyty studyjne, zagraniczne, mieliśmy badania
prawno-porównawcze, mieliśmy również grupy
fokusowe, a więc badania jakościowe z interesariuszami. Tak więc mogę zagwarantować, że i zarówno
w warstwie przygotowania tego projektu, jak i jego
ewaluacji stosujemy i będziemy stosować najwyższe
standardy w zakresie działań opartych na wiedzy.
Wypada mi tylko podpisać się pod tymi ocenami dotyczącymi warstwy ideologicznej czy konwencji stambulskiej. No, jeżeli chodzi o pojęcie
przemocy domowej czy przemocy w rodzinie, to
nie chciałbym otwierać tutaj dyskusji. Generalnie
zgadzam się z panem senatorem, natomiast nasza
regulacja nie dotyczyła właśnie tej ustawy, my ją
nowelizowaliśmy tylko cząstkowo. My skupiliśmy
się na procedurach, właśnie na aspekcie funkcjonalnym. Ustawa zresztą nie należy do działu „sprawiedliwość”, tylko jest w domenie ministerstwa
rodziny, a więc to by było jakby wykroczenie poza
cel, który został przyjęty w zakresie tej regulacji.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Aleksandra Pocieja.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja też jestem, no, może nie
zszokowany, ale głęboko zaniepokojony tą możliwością, której pan jednoznacznie nie wyklucza, że
pański rząd może chcieć wypowiedzieć tę konwencję. To byłby jakiś kolejny krok do separowania nas
od pewnych wartości, wokół których została zbudowana Europa po II wojnie światowej. I myślę,
że nawet jeżeli państwo wprowadzacie w tej ustawie porównywalne standardy, to pewna wymowa
próby wyjścia Polski czy odejścia od tej konwencji
może narobić bardzo dużo strat. I będzie ona tylko

i wyłącznie kolejnym potwierdzeniem tezy o wyprowadzaniu nas z pewnej przestrzeni, z której,
jak uważam, nie powinniśmy dać się wyprowadzić. Właściwie trudno mi zakończyć to pytaniem,
bo nie wiem nawet, jak sformułować w takim zakresie pytanie, ale…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze…)
Czy na pewno to, co pan powiedział, jest podzielane przez innych ministrów, członków rządu,
który pan w tej chwili reprezentuje?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze, ale nie mogę nie zauważyć, tak jak to było w przypadku pana przedmówcy, że pana wypowiedź nosiła charakter
deklaracji politycznej – do której zarówno pana
przedmówca, jak i pan, macie absolutne prawo, tyle że nie w tym punkcie. Niemniej jednak,
stosując sprawiedliwą normę wobec wszystkich
uczestników naszych obrad, oczywiście i teraz pytam pana ministra, czy udzieli na tę deklarację, jak
również retoryczne pytanie pana senatora Pocieja,
odpowiedzi. Mniemam, że tak.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję. Z przyjemnością, również
adekwatnie do zakresu.
Tak jak już wielokrotnie tutaj stwierdzałem, to
była z mojej strony deklaracja osobista, jako wiceministra sprawiedliwości, jak również moich kolegów z ministerstwa, z kierownictwa ministerstwa.
Oczywiście nie reprezentuję tutaj w tym zakresie
rządu, to nie jest stanowisko rządu – o to należałoby zwrócić się do innych instytucji, żeby być precyzyjnym. Tak że myślę, że to jest moja odpowiedź.
Ale też powiem, że bardzo głęboko nie zgadzam
się z tezą pana senatora, pana przewodniczącego, że ta warstwa ideologiczna, która jest obecna
w konwencji stambulskiej, należy do głębokiego dziedzictwa czy do głębokich korzeni Europy.
W mojej czy w naszej ocenie jest dokładnie odwrotnie – jest to odcięcie się od tych korzeni, które mają
klasyczny charakter i łączą kwestie podmiotowości z naturalną godnością człowieka, przyrodzoną

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 6 maja 2020 r.

153
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

i niezbywalną, a nie z płcią kulturowo-społeczną.
Nie chciałbym może ze względu na późną porę –
chociaż być może późna pora skłaniałaby do tego
typu rozważań – kontynuować tego czy pogłębiać,
ale chciałbym to zasygnalizować, bo w naszej ocenie to jest bardzo ważne.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Ministrze, jakkolwiek byśmy nazwali tę
debatę, z całą pewnością ciekawą… Niemniej jednak nie teraz jest na nią miejsce w naszej Izbie.
Bardzo proszę o zadanie kolejnego pytania panią senator Joannę Sekułę.
Bardzo proszę.
SENATOR
JOANNA SEKUŁA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, jest taka krótka anegdota Benjamina Franklina: jeśli demokracją jest sytuacja,
gdy 2 wilki i owce głosują, co zjedzą na obiad, to
wolność jest wtedy, gdy dobrze uzbrojona owca
podważa wynik głosowania. My teraz mamy sytuację, w której dostajemy pozory wolności w postaci ustawy, która w jednym wąskim wycinku daje
przewagę słabszym. Ale dziś dowiadujemy się,
że cała ogromna sfera wolności obywatelskich zostanie zabrana, co teraz zostaje wyraźnie przeze
mnie skojarzone z pierwszym działaniem, jakim
jest karanie za prowadzenie edukacji seksualnej.
Wywodzimy więc z pana słów – bo, jak rozumiem,
pana głos jest głosem rządu, a nie pana osobistym,
co pan wielokrotnie podkreśla – że sankcjonujemy
dzisiaj na tej debacie to, że faktycznie odbiera się
nam wolności obywatelskie. Bo wskazanie na to,
że będziemy dążyć do uchylenia konwencji stambulskiej, wyraźnie idzie w takim kierunku, że to,
co jest naturalną wolnością, którą możemy z tej
konwencji wywodzić, w zamian za wolność w domu
zostanie nam odebrane. Czy moje myślenie, Panie
Ministrze, jest słuszne, czy też… Niech mnie pan
uspokoi, że nie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję pani senator za wygłoszenie deklaracji
politycznej pod pozorem zadawania pytania.

I zastosuję analogiczną formułę, jak dwukrotnie
poprzednio, zakładając, że pan minister ochoczo
w tej ideowej debacie weźmie udział.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, dotykamy rzeczywiście najważniejszego pojęcia dla systemu prawnego: wolności.
I pragnę uspokoić. W naszej ocenie wypowiedzenie
konwencji stambulskiej byłoby poszerzeniem tej
wolności. Bo uwalniamy Polaków, dla których te
wartości – czy antywartości – które ona sobą inkorporuje, są obce, poprzez uwolnienie od pewnej
indoktrynacji, z którą ta konwencja jest związana.
To jest spór światopoglądowy, Pani Senator.
Tutaj nie chodzi o… Nie chciałbym, żebyście państwo chcieli tutaj zaszufladkować poglądy, które
reprezentujemy. W naszej ocenie to jest poszerzenie wolności, to jest danie Polakom możliwości
wyboru, a nie narzucanie pewnego światopoglądu, który jest nam obcy. Na szczęście mamy wiele zastrzeżeń. Mamy przede wszystkim deklarację
interpretacyjną do konwencji, w tej deklaracji jest
mowa o tym, że rozumiemy małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, zgodnie z naszym porządkiem konstytucyjnym. Ale w naszej ocenie to nadal
jest niewystarczające. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź na tak zadane pytanie…
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Ministrze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski: …ale pozwolę sobie
na tym poprzestać.)
…naprawdę, proszę mi wierzyć, że bardzo trudno jest znaleźć odpowiedzi na pytania, które są pytaniami o charakterze ideologicznym, ponieważ
odpowiedzi jest dokładnie tyle, ile poglądów w tej
sprawie.
A powtórzę jeszcze raz: pytania do przedstawiciela rządu nie są miejscem prowadzenia nawet
najbardziej fascynującej ideologicznej debaty.
(Senator Jan Filip Libicki: Ale wystąpienie jest.)
Ale wystąpienia, co słusznie podkreśla pan
senator Libicki, zapewne przygotowując nas do
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swojego wystąpienia, oczywiście taką właśnie możliwość nam dają.
Ostatnie pytanie zada pan senator Krzysztof
Kwiatkowski.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dziękuję.
Rezygnuję z możliwości zadania pytania.)
Dziękuję bardzo.
Lista senatorów chcących zadać pytania reprezentantowi rządu została wyczerpana.
Jak rozumiem, również reprezentant rządu
powiedział w tej sprawie wszystko, co miał do
powiedzenia.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zabrania głosu.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie chęci zabrania głosu w dyskusji do senatora sekretarza Rafała
Ambrozika, a znajdujących się w sali nr 182
– do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów
proszę o przesłanie tej listy do senatora Ryszarda
Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy biorą udział w posiedzeniu zdalnie, proszę o zgłaszanie się do dyskusji za pomocą czatu w aplikacji.
Przypominam państwu senatorom o przekazywaniu przemówień oraz wniosków o charakterze
legislacyjnym senatorom sekretarzom, a w przypadku senatorów biorących udział w posiedzeniu
zdalnie – o przesyłanie ich drogą elektroniczną na
adres wskazany w przekazanej państwu instrukcji.
Bardzo proszę o zabranie głosu w dyskusji
– przypominając jednocześnie, że czas jest limitowany do 10 minut – pana senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja nie ukrywam, że mam pewien problem ze
swoją wypowiedzią. Początkowo planowałem zgłoszenie w ramach swojego głosu w dyskusji wniosku o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. I żeby nie
było wątpliwości, powiem, jakimi względami się
kierowałem: jak najszybszego przyjęcia tej ustawy.
Zresztą to z uwagi na pewną konkluzję dyskusji na
posiedzeniu połączonych 3 komisji, gdzie rozmawialiśmy, że każda poprawka to oczywiście wydłużenie ścieżki legislacyjnej. Bo nawet to, że trafia to
na pierwsze bezpośrednio po posiedzeniu Senatu

posiedzenie Sejmu, nie oznacza oczywiście, że będzie tam decyzja finalna. Prawda jest taka, że nie
ma tak naprawdę gwarancji, że na tym posiedzeniu Sejm rozpatrzy poprawki Senatu, czytaj: istnieje co najmniej pewne prawdopodobieństwo – nie
chcę go oceniać, bo oczywiście nie jestem wróżką
w tym zakresie – że każda poprawka, nawet kierowana szlachetnymi intencjami… Dla mnie taką
poprawką, absolutnie mi bliską, jest poprawka,
która skraca okres wejścia w życie tych przepisów
z 6 miesięcy do 3 miesięcy…
Dlaczego o tym mówię? My jesteśmy w wyjątkowej sytuacji pandemii koronawirusa, powszechnych akcji „nie wychodź z domu”. Z przemocą
domową jest problem. Jedną z najczęstszych strategii – to opisują wszyscy specjaliści, wiktymolodzy
– jedną z najczęstszych strategii sprawców przemocy domowej jest izolowanie osoby, którą krzywdzą, od przyjaciół, rodziny, miejsca pracy. Takie
działanie oczywiście z punktu widzenia sprawcy
ma na celu osiągnięcie pełnej kontroli nad osobą
pokrzywdzoną i utrzymanie jej w przekonaniu,
że jest sama, że znikąd nie ma szansy na pomoc,
że nie ma z kim się podzielić swoimi problemami,
nie ma do kogo zwrócić się o pomoc. I zwróćcie
państwo uwagę, sytuacja pandemii koronawirusa, w której ofiary przemocy domowej są same
w domu ze sprawcą, to jest sytuacja potęgująca
te problemy, które normalnie występują w przypadku zjawisk przemocy domowej.
(Rozmowy na sali)
My nie mamy jeszcze zakończenia pandemii
w Polsce, dlatego ja nie jestem w stanie oczywiście przywołać tutaj statystyk tego, co powoduje
kwarantanna w sensie zjawisk przemocy domowej
w kraju, ale mamy te statystyki w układzie międzynarodowym. Szanowni Państwo, mamy np. oficjalne statystyki z prowincji Hubei w Chinach, to
jest ta prowincja, która była zamknięta w związku
z pandemią koronawirusa, i jej mieszkańcy zostali objęci zasadami ograniczonego wyjścia z domu.
Mieliśmy tam do czynienia z podwojeniem liczby wypadków przemocy domowej zgłaszanych
policji…
(Rozmowy na sali)
Czy ja mogę tak delikatnie…
…A statystyki policji chińskiej mówią, że 90%
spośród zgłoszonych przypadków przemocy domowej w tamtym okresie było związanych z epidemią
koronawirusa.
Podwojenie przypadków, identyfikacja przyczyn, 90% – pozostawanie w domach z powodu
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koronawirusa. Oczywiście Chiny to nie zawsze
jest najlepszy przykład, to nie jest państwo demokratyczne. Chociaż tutaj państwa pewnie zaskoczę,
że w Chinach w zakresie ochrony ofiar przemocy
domowej jest bardzo liberalne, bardzo, bym powiedział, dobre ustawodawstwo, jest tam system
nakazów sądowych wydawanych w trybie pilnym
w sprawie przemocy, dotyczących zakazu kontaktu
z ofiarą czy nakazu wyniesienia się sprawcy z miejsca zamieszkania.
Ale mamy inne przykłady. Rok 1992, Stany
Zjednoczone, Floryda, tam mieliśmy do czynienia
z huraganem Andrew i w tym czasie, kiedy tam
był zakaz opuszczania domów, mamy też dokładnie 50-procentowy wzrost liczby przypadków przemocy domowej. Inny przykład, Nowa Zelandia,
trzęsienie ziemi w prowincji Canterbury, 53-procentowy wzrost liczby przypadków przemocy domowej. Po co to mówię? W Polsce wg statystyk
policyjnych w roku 2019 mieliśmy 166 tysięcy
przypadków przemocy domowej. W tym ok. 400,
500 zakończonych w najbardziej tragiczny sposób,
czyli tak, że dochodzi do śmierci ofiary przemocy
domowej. Z tego względu w moim odczuciu naszą
odpowiedzialnością jako parlamentarzystów jest
zrobienie absolutnie wszystkiego, żeby te przepisy
jak najszybciej weszły w życie.
Ja nie ukrywam, że mam dzisiaj trudność,
bo z jednej strony bardzo bliski jest mi wniosek
o skrócenie vacatio legis, żeby te przepisy jak najszybciej weszły w życie, ale z drugiej strony nikt
– pan minister również – nie da nam dzisiaj gwarancji, że wprowadzenie poprawek do tej ustawy
w sposób znaczący nie wydłuży procesu legislacyjnego. Nikt takich deklaracji nie może złożyć.
Jedyni, którzy mogliby taką deklarację złożyć,
to pani marszałek Witek, mająca wpływ na to, kiedy faktycznie rozpocznie się proces legislacyjny,
i 231 posłów, którzy mogą podjąć wiążącą decyzję
w tym zakresie. I nie ukrywam, że ja nie jestem
jeszcze dzisiaj w stanie podjąć racjonalnej decyzji
w tym zakresie, jak się zachować, bo, tak jak mówię
– żeby nie było żadnych wątpliwości – uważam,
że naprawdę projekt jest dobrze przygotowany.
Ten projekt mi się podoba, tylko tym bardziej jestem trochę zaskoczony tymi różnymi okolicznościami, które, uważam, niepotrzebnie zaczynają
się pojawiać. Mieliśmy naprawdę powszechny konsensus w sprawie pracy na posiedzeniu połączonych komisji, wydawało się, że ta sprawa i ta praca
sprawnie idzie. Powiedziałbym, sami doszliśmy
do wniosku w toku dyskusji, że przecież poprawki

do tej ustawy możemy zgłaszać, i uzgodniliśmy
inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie, właśnie
z uwagi na to, że mamy vacatio legis. I spokojnie
byśmy zdążyli przygotować ustawę, która wszystkie te błędy legislacyjne mogłaby poprawić, a tym
bardziej wprowadzić za chwilę tak fajne zmiany,
jak skrócenie vacatio legis.
Rekapitulując, powiem, że projekt bardzo mi się
podoba i w pełni go popieram. W Polsce trzeba walczyć z przemocą domową. Z jednej strony, to jest
bardzo istotny, bardzo ważny problem, spotęgowany wyjątkowym czasem, w jakim jesteśmy, pandemii koronawirusa i obowiązkowej kwarantanny
dla 100 tysięcy Polaków, a w części zaleceniami
i rekomendacjami, a wcześniej nawet przepisami
o ograniczeniu czy wręcz nieopuszczaniu miejsca
zamieszkania. Z drugiej strony jest dylemat, co teraz zrobić z poprawkami, jakie się właśnie pojawiły
na stole, a spokojnie mogły się pojawić w inicjatywie ustawodawczej Senatu, która nie zakłócałaby
biegu tego, że z Senatu projekt poszedłby prosto
do podpisu prezydenta, i byśmy mieli przekonanie, że ta ustawa już jest, a w ramach vacatio legis
możemy ją udoskonalać. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Jana Filipa Libickiego.
SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo, zacznę od pewnej deklaracji, że tak powiem, łączności z panem senatorem
Czerwińskim i z panem ministrem Romanowskim.
Państwo, którzy są ze mną od czasu mojej
pierwszej kadencji w Senacie, pamiętają, że w roku
2015 głosowałem przeciwko konwencji stambulskiej. Uważam, że są tam różne zapisy – są tam
takie zapisy, które rzeczywiście pozwalają na walkę
z przemocą domową, ale są tam też takie przepisy, które moim zdaniem nie bez racji pan minister
nazwał zapisami ideologicznymi. Jeśli byłbym zapytany o zdanie w sprawie tego, czy wypowiadać,
czy nie, to powiedziałbym w ten sposób: chciałbym
przeczytać jakiś raport o tym, czy te moje obawy,
które w 2015 r. stały za moim głosowaniem przeciwko temu dokumentowi, się potwierdzają, czy się
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nie potwierdzają. Ja bym osobiście podjął decyzję
po przeczytaniu takiego raportu, ale jak do tej pory,
że tak powiem, swojego głosowania z 2015 r. nie
żałuję i nie cofam – to tak, żeby była jasna sprawa
na początek.
Teraz dalej: chcę powiedzieć, że z przemocą
domową walczyć trzeba – to jest rzecz absolutnie
oczywista. Po pierwsze, ja się cieszę, że w tej sprawie ten dokument, że tak powiem, z całą pewnością zmierza w dobrym kierunku – co do tego nie
mam żadnych wątpliwości. Po drugie, rzecz, która jest istotna i którą trzeba zauważyć, to to, że,
jak chyba rzadko w tym parlamencie od iluś już
kadencji, jest wokół tego pewien konsensus. No ja
przypomnę głosowanie w Sejmie: 433 posłów było
za, 6 – przeciw, 6 się wstrzymało, o ile dobrze pamiętam. Mało jest takich aktów prawnych, które
w taki sposób byłyby przyjęte. To nie znaczy – i pan
minister to powiedział na posiedzeniu komisji
– że nie ma potrzeby doprecyzowania tego dokumentu i poprawienia go.
Ja opierałem się np. na opinii byłego senatora,
naszego kolegi, obecnie eksperta naszej komisji,
wieloletniego kuratora sądowego, pana senatora
Szymańskiego, który wskazał tu 2 elementy – i to
trochę nawiązuje do tego, o czym mówił pan senator Czerwiński. Otóż, po pierwsze, mówił on
o tym, że jeżeli ktoś jest zabierany przez policję
z domu, to warto by było, żeby orzeczenie sądu
w sprawie tego, czy policja miała rację, czy nie,
zapadało wcześniej niż w okresie 3-dniowym.
Bo rzeczywiście jeśli ktoś, że tak powiem, wyląduje na tym deszczu, o którym była tutaj mowa,
a po 3 dniach się okaże, że policja jednak się pomyliła, to sytuacja nie jest dobra. Drugi argument,
który podawał pan senator Szymański, dotyczył
tego, żeby policja przed podjęciem takiej decyzji
w jakiś sposób zasięgała opinii pracownika socjalnego, który w niektórych przypadkach może
lepiej znać dane rodziny niż np. przedstawiciel
policji. I z tego, co wiem – bo relacjonował mi to
pan przewodniczący Kwiatkowski – to co do tej
pierwszej sprawy, czyli skrócenia czasu orzekania,
to na tym spotkaniu pan minister, jak rozumiem,
prezentował jakieś, jak by to powiedzieć, problemy
techniczne, które mogą za tym stać. Czyli tu jest
kwestia do dalszej debaty. A jeżeli chodzi o kwestię
drugą, to wydaje mi się, że ta konsultacja z pracownikiem socjalnym może wyglądać różnie, to
może polegać chociażby na konsultacji telefonicznej, po której powstawałaby notatka, że taka konsultacja rzeczywiście się odbyła.

I teraz, wracając do tego, co było na posiedzeniu naszej komisji, chcę bardzo jasno powiedzieć,
że my przyjęliśmy – wydaje mi się, że w pewnym
konsensusie – pewien sposób postępowania: oto
przyjmujemy ten projekt bez poprawek, a następnie postaramy się go, w ramach inicjatywy senackiej, w jakiś sposób w nieodległym terminie
doszlifować. Wydaje mi się – a biorę tu pod uwagę
zarówno przebieg dyskusji na posiedzeniu komisji,
jak i wynik głosowania – że zostało to przyjęte jako
rozwiązanie w miarę satysfakcjonujące wszystkich.
I ja na pewno, ale nie wiem, czy pan przewodniczący Kwiatkowski również, choć myślę, że on też…
My chcielibyśmy, że tak powiem, rozmawiać jednak o tych poprawkach, które wynikałyby z opinii
pana senatora Szymańskiego. Byłoby to nie dzisiaj
– mówię to, żeby była jasność – ale po przyjęciu
tego dokumentu, w związku z drugim, doszlifowującym dokumentu. Tak bym to ujął.
A więc jestem trochę zdziwiony faktem, że oto
teraz słyszę, że pojawia się kilkanaście jakichś
poprawek, a w każdym razie że pojawia się duży
pakiet poprawek, że tak powiem, nagle, ni stąd,
ni zowąd, jakby niezależnie od tego konsensusu
z rana. I teraz pytanie jest następujące… Jak już
powiedziałem, są 2 interpretacje tego. Pierwsza
interpretacja jest taka, że członkowie 3 komisji
w 12 godzin przemyśleli sprawę i po tych 12 godzinach doszli do wniosku, że te kilkanaście poprawek trzeba jednak zgłosić. A interpretacja druga
– do której ja się przychylam, mając już 5 lat doświadczeń z obecnym rządem – jest taka… Ale
nie domagam się tu od pana ministra odpowiedzi
na to pytanie. Ta druga jest taka, że w ciągu tych
12 godzin pojawiła się wewnątrz rządu jakaś różnica zdań na ten temat. Czyli 12 godzin temu wszyscy zgodziliśmy się, z panem ministrem na czele,
że w zasadzie nie należy tego – poza kwestią vacatio legis – poprawiać, ale minęło 12 godzin i oto
nagle wypływa kilkanaście czy kilkadziesiąt poprawek. No, trudno mi odczytywać to inaczej niż
jako fakt, że w ciągu tych 12 godzin doszło do jakiejś różnicy zdań wewnątrz rządu w tej sprawie. Tak mnie się wydaje, ja tak to interpretuję.
I mogę powiedzieć, że ja, ale pewnie też większość
komisji, będziemy się trzymali tego pierwotnego
ustalenia, czyli dotyczącego przyjęcia ustawy bez
poprawek, a następnie wspólnej inicjatywy zmierzającej, że tak powiem, do doszlifowywania zapisów tego dokumentu. Bardzo dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
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WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana
Marię Jackowskiego.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Otóż ja także złożę na początku deklarację, tak
jak złożył ją pan senator Libicki: ja też w 2015 r.
głosowałem przeciwko ratyfikacji konwencji
stambulskiej.
Tutaj dotykamy ciekawego problemu, który przy okazji tej ustawy wyniknął. Mianowicie
w prawie międzynarodowym mamy do czynienia
z różnymi dokumentami różnej rangi, o różnym
znaczeniu, wydawanymi czy aranżowanymi przez
różne gremia jako pokłosie różnych międzynarodowych konferencji – myślę tu o konferencjach ludnościowych, o konferencjach dotyczących rodziny,
o konferencjach poszerzających zakres praw człowieka – ale niestety przy okazji zgłaszania tych,
słusznych niejednokrotnie, postulatów mamy też
do czynienia z mechanizmem miękkiego modelowania ustawodawstw krajowych w oparciu właśnie
o politykę tych konwencji. To polega na tym – jeżeli można to porównać do wspinaczki – że wbija
się jakiś hak w ścianę, o niego można się zaczepić,
potem można następny hak wbić i w ten sposób
pokonuje się trasę, która innymi metodami byłaby
nie do pokonania. I w tym zakresie rzeczywiście
w tych dokumentach, często zawierających bardzo słuszne, piękne, wspaniałe deklaracje, szczytne cele, o czym też trzeba pamiętać… Często pod
tym płaszczykiem kryje się również warstwa ideologiczna czy aksjologiczna, która przy różnych
systemach kulturowych, różnych tożsamościach
w różnych państwach – nie odnoszę tego do Polski,
ale w ogóle mówię o skali globalnej – różnie jest
oceniana. Tak że, Panie Senatorze – zwracam się
do senatora Libickiego – ja też głosowałem przeciwko, też podzielam te poglądy, które w tym zakresie w tej debacie padły.
Ale, po drugie, chciałbym też polemizować
z panem senatorem Libickim. Bo o ile ja pamiętam przebieg posiedzenia komisji i wypowiedź
pana ministra dzisiaj rano na posiedzeniu połączonych komisji, to pan minister mówił, że jest

zwolennikiem skrócenia vacatio legis tej ustawy
z 6 do 3 miesięcy i w ramach tych poprawek w tym
pakiecie, które za chwilę będziemy opiniować podczas posiedzenia komisji, znajduje się również
skrócenie vacatio legis…
(Senator Jan Filip Libicki: W pakiecie jedna
poprawka…)
…vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. A więc tak jak
mówił pan minister, są wszelkie szanse, że w takim
kształcie ta ustawa wyjdzie z Senatu. A poza tym te
poprawki mają charakter legislacyjno-porządkujący, poprawiają pewne niedociągnięcia z zakresu
techniki legislacyjnej.
Chciałbym w warstwie merytorycznej naszej
dyskusji odwołać się do tego mojego pytania: co,
jeżeli sprawcą przemocy jest osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania? Otóż, Panie Ministrze,
mam obawy, że literalnie podchodząc do zapisu
art. 64 ust. 3 konstytucji, który mówi o własności,
o ochronie własności prywatnej w Rzeczypospolitej
Polskiej… W ust. 3 mówi się… Tam wcześniej mówi
się, że ograniczać prawa własności można na podstawie ustawy, ale w ust. 3 mówi się bardzo wyraźnie, że te ograniczenia nie mogą dotyczyć istoty
własności – takie jest tam sformułowanie. A czy
korzystanie z własnego mieszkania, które jest własnością hipoteczną, należy do istoty własności?
W sposób oczywisty należy. I myślę, że to jest materia do przemyślenia i dopracowania w tym zakresie
w tej ustawie, ponieważ osoba, która jest właścicielem nieruchomości… Ja pomijam szlachetny wymiar tego, że się w jakiś sposób napiętnuje tego
sprawcę przemocy i podejmuje się sankcje, żeby
uniemożliwić mu te okropne rzeczy, których się
dopuszcza. Ja to wszystko rozumiem, proszę nie
traktować tego jako obrony tego typu zachowań,
oczywiście absolutnie nie. Tylko zwracam uwagę
na pewien problem czysto prawny, który w moim
przekonaniu tu występuje. Nie chciałbym tutaj jakiejś dyskusji zaczynać, składać poprawek czy podejmować innych tego typu działań. Zwracam tylko
uwagę przedstawicielowi rządu na moim zdaniem
dość istotny problem.
Oczywiście będę głosował za tą ustawą. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
A teraz pan senator Kazimierz Michał Ujazdowski, zasiadający w sali nr 182.
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SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo krótko. Ja też uczestniczyłem dzisiaj
rano w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i bardzo się cieszyłem z tego rozstrzygnięcia, o którym
mówili moi koledzy, senator Kwiatkowski i senator
Filip Libicki. Doszliśmy do konsensusu, że kluczową kwestią jest to, aby jak najszybciej zakończyć
prace legislacyjne nad tą ustawą. Państwo powinno
jak najszybciej okazać pomoc ofiarom przemocy
domowej i należy sobie życzyć tego, aby prezydent
jak najszybciej podpisał uchwaloną ustawę. Dlatego
też opowiadam się za tym, żebyśmy trzymali się
tego, co uzgodniliśmy rano, tzn. przyjęli ustawę bez
poprawek, a potem spokojnie pracowali nad skorygowaniem już obowiązującej ustawy.
Co do vacatio legis to należałoby oczekiwać od
wszystkich agend rządowych jasnej deklaracji,
że przed upływem 6 miesięcy – a w przypadku
skrócenia vacatio legis przed upływem krótszego
terminu – zostaną przygotowane wszystkie akty
wykonawcze i podjęte będą działania techniczno-organizacyjne, umożliwiające wykonanie tej
ustawy. Ale nade wszystko trzymajmy się tego, co
ustaliliśmy rano, i zadbajmy o to, aby ustawa została jak najszybciej podpisana przez prezydenta.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatorowie Rafał Ambrozik, Aleksander Szwed, Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska i Ryszard Majer złożyli swoje
przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie Marek
Pęk i Marek Martynowski.
Czy wszyscy państwo senatorowie, którzy mieli
zamiar złożyć wnioski o charakterze legislacyjnym,
już to uczynili?
(Głos z sali: Wszyscy.)
Ogłaszam przerwę… Nie, nie ogłaszam przerwy.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować
się do przedstawionych wniosków?
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski: Nie.)
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą,
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
oraz Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Proszę o komunikaty.
SENATOR SEKRETARZ
RAFAŁ ŚWILSKI
Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji
Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpatrzenia
wniosków do ustawy odbędzie się w sali plenarnej
20 minut po ogłoszeniu przerwy.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Ogłaszam przerwę do godziny 22.45.
I proszę o zebranie się Konwentu Seniorów bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 44
do godziny 22 minut 47)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie! Informuję,
że w przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Konwentu Seniorów. Konwent zadecydował o przedłużeniu obecnego posiedzenia na dni
12 i 13 maja br. Po zakończeniu dzisiejszych głosowań zostanie ogłoszona przerwa do dnia 12 maja
br. do godziny 15.00.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
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Komisja Zdrowia przedstawiła zestawienie
wszystkich wniosków zgłoszonych podczas posiedzenia komisji. Są one zawarte w druku senackim
nr 103 A.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi
poprawkami.
Państwu senatorom głosującym zdalnie przypominam o konieczności dwukrotnego wciśnięcia
przycisku „Przekaż” lub, na niektórych tabletach,
jego angielskiej wersji „Submit”.
Głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy
bez poprawek.
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
To jest wniosek pana senatora Wojciecha
Skurkiewicza o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 48 było za, 48 – przeciw. (Głosowanie nr 18)
Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy
bez poprawek, przystępujemy do głosowania nad
przedstawionymi poprawkami.
Uwaga! Nad poprawkami nr 1, 2 i 3 należy głosować łącznie. Poprawki nr 1–3 zmierzają do tego, aby
dostęp do bezpłatnych leków przysługiwał nie tylko kobietom w ciąży, ale również w okresie połogu.
Głosujemy łącznie nad poprawkami nr 1, 2 i 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 4 zmierza do tego, aby przepis
nakładający na lekarza i położną obowiązek weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy w ciąży leków w systemie informacji
w ochronie zdrowia wszedł w życie dopiero wtedy,
gdy system ten stanie się funkcjonalny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw.
(Głosowanie nr 20)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 21)
Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku… Przepraszam bardzo.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych
innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji.
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk
senacki nr 107 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej
sprawie; znajduje się ono w druku nr 108 Z.
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Proszę sprawozdawcę, panią senator Joannę
Sekułę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
JOANNA SEKUŁA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Decyzja połączonych komisji jest taka, że przyjmujemy wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze
zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji
zgłosili panowie senatorowie Marek Martynowski
i Marek Pęk.
Przystępujemy do głosownia.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy
bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia
tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw.
Przypominam, że nie kończymy, tylko robimy przerwę do dnia 12 maja, do godziny 15.00.
Wcześniej, rano, będą się zbierały komisje.
Ogłaszam przerwę do 12 maja, do godziny 15.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 57)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 15 minut 02)
(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz,
Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, z uwagi na to, że legislatorzy potrzebują jeszcze chwili w związku z ustawą dotyczącą COVID-19, za zgodą Konwentu
Seniorów zmieniliśmy kolejność, ale tylko w dniu
dzisiejszym.
Zatem za chwilę przystąpimy do rozpatrzenia
punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Tekst ustawy
zawarty jest w druku nr 112, a sprawozdanie komisji w druku nr 112 A.
Poproszę sprawozdawcę komisji rolnictwa…
(Głos z sali: Przepraszam, ale…)
Tak?
(Głos z sali: Na początku to…)
A, dobrze, dobrze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kartki się skleiły…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
SENATOR
MARIA KOC
Czy mogę zgłosić wniosek? Dzisiaj mija osiemdziesiąta piąta rocznica śmierci marszałka Józefa
Piłsudskiego. Czy moglibyśmy uczcić pamięć marszałka minutą ciszy?
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Z pewnością, tak, Pani Marszałek. Będzie jeszcze uchwała, to znaczy wspomnienie dotyczące

urodzin wielkiego Polaka. Zgłosił to pan senator
Ujazdowski…
W takim razie, jeżeli pani zgłasza taki wniosek,
proponuję powstanie i uczczenie minutą ciszy…
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista niechaj mu świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa
w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Skoro już przy tym jesteśmy, śmierci towarzyszą narodziny i odwrotnie…
Pan senator Ujazdowski.
SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senat poprzedniej kadencji podjął uchwałę
o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Świętego Jana
Pawła II…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Do mikrofonu.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To może jednak podejdę do mównicy…
(Rozmowy na sali)
Dobrze.
Jestem głęboko przekonany, że powinniśmy
uczcić wybitnego Polaka, który był wielkim promotorem praw osoby ludzkiej, szacunku dla człowieka, wyrażał to, co najpiękniejsze w polskiej
kulturze, był jedną z osób, które przyczyniły się
do niepodległości Polski, i na pewno był wielkim
świadkiem chrześcijańskiej nadziei. W zeszłej kadencji podjęliśmy ku jego czci uchwałę.
Myślę, że Senat powinien w stosownej formie
wyrazić hołd człowiekowi, który wpłynął na losy
świata i Polski w sposób zasadniczy.
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MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Nie będziemy, myślę, wstawać.
Stwierdzam z trybuny senackiej, że Senat wspomina z czcią i szacunkiem setną rocznicę urodzin
wybitnego Polaka, świętego papieża Jana Pawła II.
Przystępujemy do obrad.
Przypominam państwu senatorom zgromadzonym w sali posiedzeń oraz w salach nr 217 i 182
o zapisywaniu się do pytań i do głosu w dyskusji
u senatorów sekretarzy. Przypominam, że w sali
posiedzeń jest to pan senator Ryszard Świlski,
w sali nr 217 – pan senator Rafał Ambrozik, a w sali
nr 182 – pan senator Wiktor Durlak. Senatorom sekretarzom proszę również przekazywać wnioski
o charakterze legislacyjnym i przemówienia w dyskusji oraz oświadczenia.
Proszę również o nieprzemieszczanie się między salami.
Zwracam również uwagę, że doraźnie na
przejściu między Sejmem a Senatem będzie dla
przychodzących z Sejmu wprowadzony pomiar
temperatury. Jest to czynione w uzgodnieniu
z głównym inspektorem sanitarnym.
Zarówno zabieranie głosu, jak i udział w głosowaniach są możliwe z miejsc, które państwo
zajmują.
Przypominam, że posiedzenie jest prowadzone
w trybie tradycyjnym oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie
się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania,
a kamery w nich włączone, zaś państwa znajdujących się w sali posiedzeń i w salach nr 217 i 182
proszę o wyłączenie aplikacji do zdalnego udziału
w posiedzeniu.
Przypominam, że możecie państwo zapisywać
się do pytań i do głosu poprzez czat w aplikacji. To
dotyczy państwa uczestniczących w sposób zdalny.
Wnioski o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przesłany państwu uprzednio przez
Kancelarię Senatu.
Przypominam, że do państwa dyspozycji jest
także specjalny numer telefonu, pod którym możecie państwo dokonać konsultacji treści wniosków
o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń problemów technicznych.

Prosimy samodzielnie nie włączać mikrofonów. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero
po jego udzieleniu przez marszałka Senatu oraz
po uruchomieniu mikrofonu przez informatyka
Kancelarii Senatu.
Informuję także, iż za 15 minut zablokujemy
możliwość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli
ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do
posiedzenia przed zablokowaniem sesji w aplikacji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosimy
o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.
Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do testowego głosowania, które ma na celu 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, że rozpoczęcie głosowania w systemie Webex spowoduje pojawienie się
komunikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”, a później dwukrotnie wciskamy przycisk
„Przekaż” albo na niektórych tabletach „Submit”
po oddaniu głosu: najpierw w oknie głosowania
po prawej u góry, następnie w odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie, kiedy wyskoczy stosowne
okienko.
Widzę, że to się powiodło.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Stwierdzam, że głosowało 74 senatorów.
(Głosowanie nr 24)
Wszystkie przyciski, czyli „za”, „przeciw”
i „wstrzymuję się”, funkcjonują prawidłowo.
Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie
ustawy o kołach gospodyń wiejskich – i rozpatrzenie go jako punktu szóstego porządku obrad;
drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
– i rozpatrzenie go jako punktu siódmego porządku obrad.
Dodam, że jeśli chodzi o ustawę o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, to wpłynęło pismo
z ministerstwa o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad na obecnym posiedzeniu.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawione propozycje.
Sprzeciwu nie ma.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o kołach gospodyń wiejskich.
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Tekst ustawy, przypominam, zawarty jest
w druku nr 112, a sprawozdanie komisji – w druku nr 112 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam ten zaszczyt, że w imieniu komisji mogę
złożyć sprawozdanie. Obradowaliśmy na posiedzeniu dzisiaj. Dzięki właśnie prośbie pani minister
Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, która zwróciła
się do pana marszałka, a pan marszałek do mnie,
rozpatrzyliśmy ją dzisiaj. Dziękuję panu marszałkowi i konwentowi, że wyrazili akceptację.
Ta ustawa w zasadzie tylko nowelizuje, bo dotyczy ustawy, która już funkcjonuje. Sprawa dotyczy
finansów, głównie środków – również w tym roku
w kwocie 40 milionów zł – których uruchomienie
będzie możliwe bezpośrednio przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej. Będą one w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie
koła gospodyń wiejskich się rejestrują. Te środki
będą realizowane w tym roku. Stąd prośba, żeby
jak najszybciej to zrobić i tak czynimy.
Powiem jeszcze, że Biuro Legislacyjne zaproponowało poprawki i jest jedna poprawka, przejęta
przeze mnie, która właśnie mówi, że zamienia się
słowa „prezesa agencji” na słowo „agencję”, gdyż
uznano, że to instytucja powinna przejąć pieniądze,
a nie prezes. Dowcipni podpowiadali, że najlepiej
podać numer konta prezesa, ale to już jest humorystyczne. Ta poprawka uzyskała zgodę rządu, komisja ją poparła. Była jeszcze 1 poprawka, którą
zgłaszał pan senator Bober, a która nie uzyskała
akceptacji komisji.
W związku z tym proszę w imieniu komisji
o przyjęcie tej ustawy z tą poprawką, którą przyjęła komisja. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana
senatora sprawozdawcy.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zadawania pytań.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań do pana senatora sekretarza Rafała Ambrozika,
a znajdujących się w sali nr 182 – o zgłaszanie się
do pana senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów z kolei proszę o przesłanie list do pana senatora Ryszarda Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział
w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji. Proszę, abyście nie kierowali się państwo kolejnością zgłoszeń
w aplikacji. Informuję, że naprzemiennie będą
dopuszczani do głosu państwo senatorowie obradujący w gmachu Senatu i państwo senatorowie
zdalnie uczestniczący w posiedzeniu. Sposób ten
będzie stosowany także podczas zadawania pytań
do przedstawiciela rządu i podczas dyskusji.
Pytanie do pana senatora sprawozdawcy ma
pan senator Jan Maria Jackowski.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Ta pierwsza ustawa o kołach gospodyń wiejskich była bardzo pozytywnie przyjęta przez środowiska wiejskie. I cieszę się, że jest tu możliwość
zwiększenia finansowania. Ale proszę powiedzieć,
czy te 40 milionów, o których pan wspomniał,
a które są zapisane w tej ustawie, to jest, że tak powiem, kwota optymalna, czy ta kwota nie powinna
być jeszcze zwiększona, tak aby te zadania, które są
dzięki tej ustawie możliwe do zrealizowania, były
jeszcze pełniej czy jeszcze szerzej, jeszcze bardziej
powszechnie realizowane. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Jackowski, powiem tak: pobożnych życzeń to my mamy wiele. I na pewno
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należałoby powiedzieć, że więcej środków by się tu
przydało. Ale mamy też ograniczenia finansowe.
No, taka kwota została zaproponowana przez rząd
i trzeba dziękować za to, że w dobie kryzysu, który mamy dzisiaj, w dobie pandemii, taka kwota na
to jest. To czasami może nie wystarczyć, ale ważne jest, że już ruszamy. Jeśli będzie taka potrzeba,
to przecież zawsze po półroczu, ewentualnie przy
dobrej sytuacji finansowej, możemy wystąpić o to,
żeby to zwiększyć.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Rozumiem, że pan senator Jackowski zapisuje się drugi raz, ale… No tak, zgłasza się. Ale w tej
chwili głos zabierze i zada pytanie pan senator
Rafał Ambrozik.
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku, ja
prosiłem za pośrednictwem internetu o możność
zadania pytania, ale do ministra.)
A, do ministra, dobrze.
A pan senator Szwed? Też do przedstawiciela
ministerstwa czy do pana senatora sprawozdawcy?
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Panie Marszałku, słychać mnie? Ja do senatora
sprawozdawcy.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Ja nie dosłyszałem…)
Panie Marszałku, teraz mnie słychać?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak, bardzo proszę, tylko… Bo nie dosłyszałem…)
Pytanie mam do senatora sprawozdawcy.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Teraz słychać,
dobrze.)
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym zapytać… Ta ustawa, tak jak to już
mówił przedmówca, który zadawał pytanie, pan
senator Jackowski, jest bardzo pozytywnie odbierana w środowisku wiejskim. Ja wiem, że w zapisach mamy w tej chwili wpisaną na 2020 r. kwotę
40 milionów, którą mamy na to przeznaczyć.
Chciałbym zapytać pana senatora sprawozdawcę, jakie są plany, jeśli chodzi o kolejne lata.
Bo wiem, że są w ustawie zapisy wskazujące, że ta
kwota ma wzrastać. O ile? Jak to ma się kształtować
w kolejnych latach? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę bardzo.
SENATOR
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
Panie Marszałku, Panie Senatorze, jak już
wspomniałem wcześniej, dzisiaj trudno jest powiedzieć, czy to wystarczy, czy należałoby dać więcej. Jak odpowiedziałem już wcześniej, wszystko
zależy od tego, ile wniosków wpłynie. W związku z tym ministerstwo przygotowało taką właśnie kwotę. Ale nie mówi się o następnych latach.
Oczywiście była propozycja rozłożenia tego na następne lata, ale poprawka w tej sprawie nie przeszła w Sejmie. I w związku z tym jest przyjęcie tego
tylko na ten rok.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski ponownie. Proszę.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze – zwracam się do senatora
sprawozdawcy – a może pan przypomni, jakie są
zasady czy jakie procedury obowiązują podczas
rozdysponowania tych środków, jak to wygląda od
strony technicznej. Może by pan senator zechciał
przybliżyć Wysokiej Izbie tę kwestię. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
SENATOR
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
Panie Senatorze, powiem tak: ta ustawa, którą
zmieniamy, nie mówi o szczegółach. Tu trzeba się
odwołać do ustawy matki, która rzeczywiście mówi,
że trzeba się zarejestrować w agencji restrukturyzacji, mówi też o środkach finansowych, w zależności od wielkości koła – to 3 tysiące, 5 tysięcy…
A więc tam jest to szczegółowo opisane. Jeżeli pan
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potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, to mamy na
sali panią minister, która może dokładnie o tym powiedzieć, bo ona będzie te środki przekazywać do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo. Zapewne takie pytania będą,
ponieważ projekt tej ustawy został wniesiony przez
rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu została
upoważniona minister funduszy i polityki regionalnej, którą to panią minister reprezentuje sekretarz stanu, pani Anna Gembicka.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej Anna Gembicka: Tak.)
Bardzo proszę, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Bardzo dziękuję.
Odnosząc się jeszcze do pytań, które padły,
powiem, że ta kwota wynika przede wszystkim
z prognoz, które dotyczą już funkcjonujących kół
zapisanych w rejestrze, jak i tych nowych, które
będą chciały się zarejestrować. Dysponujemy danymi z poprzednich lat, na podstawie których został oszacowany prognozowany przyrost. Ta kwota
powinna wystarczyć na przekazanie środków do
około 11 tysięcy 600 kół. Tylko tak gwoli przypomnienia powiem, że na 29 kwietnia tego roku
mamy zarejestrowanych 9 tysięcy 110 kół gospodyń wiejskich. Jeśli chodzi o kolejne lata, będziemy
analizować wyniki, będziemy analizować, ile kół
korzysta z tego wsparcia, ile nowych się rejestruje. Na tej podstawie będziemy ewentualnie w przyszłości podejmować decyzje.
Jeśli chodzi o sposób przekazywania środków,
to wszystko jest określane w rozporządzeniu.
Co do zasady każde koło, które zarejestrowało się
w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich,
może złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Zależnie od liczebności
koła otrzymują odpowiednio kwotę 3, 4 lub 5 tysięcy zł. Później oczywiście muszą się z tych środków

rozliczyć. Jednak przyjęliśmy taki maksymalnie
uproszczony sposób rozliczania. Możemy powiedzieć, że za poprzedni rok 99% kół, które otrzymały
dofinansowanie, złożyło sprawozdania finansowe,
rozliczenia tego dofinansowania. Tak więc, jak widać, nie ma z tym problemu.
I oczywiście, przypomnę, w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa są też pełnomocnicy, którzy pomagają
kołom gospodyń wiejskich w składaniu tych wniosków. Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Jeżeli państwo pozwolą, nie będę czytał tej formuły, bo już wszyscy ją opanowali.
Do pytań jako pierwszą proszę panią marszałek Marię Koc.
SENATOR
MARIA KOC
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, chciałabym dopytać o to, czy o te
wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa mogą składać również koła gospodyń
wiejskich, które działają na podstawie ustawy
z 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach
rolników. Wiemy, że takich organizacji część było,
zanim jeszcze weszła w życie ustawa z listopada
2018 r. Czy one też mogą… Podejrzewam, że tak,
ale chciałabym o to dopytać. Czy też muszą się dodatkowo rejestrować w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa? Jeżeli pani minister ma
taką informację… Bo, jak rozumiem, te 9 tysięcy 100 kół gospodyń wiejskich to są te zarejestrowane w agencji restrukturyzacji. Prawda? Czy poza
tym jeszcze jakieś istnieją? Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
To jest bardzo ważne pytanie, które przewijało
się kilkukrotnie.
Pani Minister, bardzo proszę.
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SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Bardzo dziękuję.
Każda grupa, czy to działająca w jakiejś formule, czy to jakaś grupa nieformalna, jeżeli spełni wymogi określone w ustawie, może się zarejestrować
w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Co
więcej – zawsze to podkreślam – udzielanie pomocy finansowej dla wszystkich kół jest obiektywne.
To znaczy, że agencja nie podejmuje decyzji według
swojej woli – to się odbywa po prostu na zasadzie
spełnienia konkretnych kryteriów, które zostały
określone. Jeżeli wpłynął wniosek, a kryteria zostały spełnione, to pomoc jest udzielana. Tak że jak
najbardziej wspomniane organizacje też mogą się
rejestrować w Krajowym Rejestrze KGW. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że zgłaszał się pan senator Rafał
Ambrozik.
Późniejsza kolejność będzie następująca:
do pytania przygotowują się pan senator Jan
Maria Jackowski, pan senator Ożóg, pan senator
Kwiatkowski, pan senator Słoń, pan senator Kleina
i pan marszałek Borusewicz. Taka będzie kolejność.
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku,
mogę, czy…)
Tak.
Proszę, pan senator Ambrozik.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Mam pytanie. Pan senator Szwed pytał o przyszłość, a ja zapytam o przeszłość, o poprzednie lata.
W jakiej wysokości była udzielana pomoc kołom
gospodyń wiejskich? To jest o tyle istotne pytanie,
że odpowiedź pokaże, z jaką powagą Zjednoczona
Prawica traktuje problemy polskiej wsi. Chciałbym
oczywiście zapytać, czy w latach 2007–2015 istniały
podobne programy i czy jakieś środki na koła gospodyń wiejskich były przekazywane bezpośrednio
od rządu PO-PSL. To pierwsza sprawa.
A druga sprawa dotyczy nowo utworzonych kół.
Rozumiem, że ta aktywność na wsi w związku ze

środkami, które są przekazywane, się zwiększyła.
Czy państwo macie statystyki, ile powstało nowych
kół? Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Ta ustawa weszła w życie w 2018 r., więc trudno mówić o jakimś wcześniejszym wsparciu, które byłoby udzielane w latach 2007–2015. Po prostu
takiego wsparcia w tych latach nie było. Nowe koła
gospodyń wiejskich to jest około… W tym momencie podział jest taki – 50:50. Czyli 50% to są koła,
które już funkcjonowały wcześniej, z długoletnią
tradycją, i które zdecydowały się zarejestrować
w Krajowym Rejestrze KGW, a połowa to są całkiem nowe koła, utworzone, można powiedzieć,
na fali powracającej popularności tej formuły
działania.
Jeżeli chodzi o środki, które zostały przekazane
w poprzednich latach, już na mocy ustawy funkcjonującej od 2018 r., to było w 2018 r. ponad 16 milionów, w 2019 r. – ponad 29 milionów zł. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam pytanie. Rozumiem,
że maksymalna kwota to jest 5 tysięcy 200 zł, które może… Proszę wyjaśnić, kiedy jest ona przyznawana i na co ta maksymalna kwota może być
przeznaczona. To znaczy, jak rozumiem, na szeroko rozumiane działania statutowe. Ale w jakim
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zakresie? Czy na jakieś zakupy rzeczowe, na remonty? Chodzi o specyfikację i o to, jak państwo
rozliczacie później w sprawozdaniach te środki.
Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję.
Kwotę 5 tysięcy zł, czyli kwotę maksymalną,
koło może otrzymać, jeżeli liczy ponad 75 osób.
Jeżeli chodzi o zakres, na jaki koła mogą przeznaczać środki, to, tak jak pan senator powiedział,
ograniczeniem jest tutaj działalność statutowa.
I tak naprawdę w tej działalności statutowej mieści
się bardzo wiele działań, bo z jednej strony to może
być oczywiście zakup sprzętu, to mogą być jakieś
drobne remonty, a z drugiej strony to mogą być
różnego rodzaju szkolenia, wyjazdy, zakup strojów. Staraliśmy się tutaj dać jak największą swobodę. Wyszliśmy z założenia, że panie z kół gospodyń
wiejskich najlepiej wiedzą, co będzie im potrzebne.
Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Następne pytanie zadaje pan senator Stanisław
Ożóg.

Kolejna sprawa. Części miast, nawet tych dużych, wojewódzkich – ja mam na myśli np. Rzeszów – ma charakter wiejski. Czy zorganizowana
tam w formie stowarzyszenia organizacja kobiet
ma szanse uzyskać te pieniądze? Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
W związku z pojawiającymi się podobnymi
głosami już w zeszłym roku doszło do nowelizacji
ustawy, na podstawie której dopuściliśmy np. możliwość stworzenia kół gospodyń wiejskich w miastach do 5 tysięcy mieszkańców. Oczywiście cały
czas pojawiają się takie głosy: a co z miastami?
Nasz plan jest taki, aby w tym roku przeprowadzić
ewaluację dotychczasowego funkcjonowania ustawy, a potem ewentualnie będziemy proponować
kolejne zmiany. Muszę powiedzieć, że skala tego
jest raczej niewielka, aczkolwiek słuchamy głosów wszystkich środowisk, które chcą działać na
rzecz wsi, chcą działać na rzecz kultury wiejskiej.
Po przeprowadzonej ewaluacji będziemy proponować kolejne rozwiązania – zgodnie z tym, jakie
wyniki uzyskamy. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR
STANISŁAW OŻÓG
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja mam takie techniczne pytanie: co będzie
w przypadku koła gospodyń wiejskich w miejscowości, która od 1 stycznia utraciła status wsi, bo
uzyskała prawa miejskie?

SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Koła gospodyń wiejskich… Oczywiście nikogo na tej sali nie trzeba przekonywać o wadze
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i znaczeniu tych organizacji dla życia społeczności
wiejskiej, a także mniejszych miejscowości. Mam
jednak 2 pytania.
Pani minister mówiła o przyroście liczby nowo
rejestrowanych kół. Czy w związku z tym, Pani
Minister, nie byłoby uzasadnione wpisanie jakiejś
reguły, która by dawała jednak pewną perspektywę
stabilizacji budżetowej, jeśli chodzi o nakłady finansowe na funkcjonowanie kół w kolejnych latach?
I drugie pytanie. Czy w związku z tym, że mamy
nową procedurę, państwo jako resort macie analizę,
ile z tych kół, które wcześniej już działały, zarejestrowało się w myśl tej nowej procedury, a ile jeszcze funkcjonuje według wcześniej obowiązujących
zasad? I czy ewentualnie z punktu widzenia jakiegoś wsparcia, jeżeli są takowe koła funkcjonujące
nie w oparciu o nowe regulacje, możemy powiedzieć o jakimś gorszym ich formalnym potraktowaniu, z uwagi na to, że przyjęte regulacje finansowe
oczywiście są dedykowane kołom rejestrowanym
w myśl nowo obowiązujących procedur?
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o kolejne lata, to powiem, że będziemy analizować te prognozy, które pojawią się
po tym roku, po rozliczeniu środków. I wtedy będziemy mogli oszacować, jak to będzie wyglądało
w przyszłości. Oczywiście my także prowadzimy
działania informacyjne, które mają zachęcać koła
do korzystania z tej formy, bo powiem szczerze,
że niestety pojawiło się bardzo dużo dezinformacji
i bardzo dużo przekłamań. Jeden z takich głosów,
który słyszałam, a który jest kompletną nieprawdą, był np. taki, że koła rzekomo będą musiały coś
płacić Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. No, to absolutnie nie jest prawda. Ale
niestety, z powodu takiej dezinformacji prowadzonej przez pewne organizacje część kół po prostu
z tej formy jeszcze nie skorzystała. My chcemy te
mity rozwiewać, chcemy przekazywać prawidłowe
informacje. I jeszcze raz powtórzę: nie ma mowy

o dzieleniu, w żaden sposób. Każda grupa, która
spełnia warunki określone w ustawie, może się zarejestrować. To tak jakby organizacje, które działają
np. w formie stowarzyszenia, mówiły, że są dzielone, bo mają inną formę prawną niż fundacje. No,
jeżeli dana grupa wybiera określoną formę prawną
działania, to z tym wiążą się też określone prawa
i obowiązki. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Słoń.
(Głos z sali: Nie działa…)
(Rozmowy na sali)
Pan senator Słoń.
SENATOR
KRZYSZTOF SŁOŃ
O, teraz działa.
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam 2 pytania. Pierwsze dotyczy kwotowego systemu podziału pieniędzy dla kół
gospodyń. Czy nie wydaje się państwu, że on powinien być bardziej proporcjonalny, realnie odpowiadający wielkości poszczególnych kół gospodyń
wiejskich, oczywiście po określeniu kwoty minimalnej? Od niej rosłoby to dofinansowanie na podstawie rzeczywistej liczby członków takiego koła.
Drugie pytanie dotyczy również kwestii finansowych: co dzieje się – i czy taki mechanizm państwo macie w planach wprowadzić – co dzieje się,
gdy po złożeniu wniosku, a później po otrzymaniu konkretnej kwoty koło gospodyń zyskuje nagle
na popularności i wstępują do niego licznie nowi
członkowie? Dotacja, jaką koło otrzymało, jest
wtedy, wiadomo, niewystarczająca w stosunku do
potrzeb, a dzieje się to np. w jakimś sezonie, gdy
aktywność danego koła w sposób znaczący rośnie.
Czy byłaby taka szansa, żeby w ciągu roku można
było to uzupełnić, aplikując o kolejne środki, gdyby koło gospodyń wiejskich rozrosło się w sposób
znaczny? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.
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SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o to dopasowanie środków do liczebności kół, to są po prostu takie kryteria, które określiliśmy też na podstawie dotychczasowego
funkcjonowania. Oczywiście naszym celem jest
to, żeby koła gospodyń wiejskich zrzeszały jak
największe grupy osób z danej miejscowości czy
chcące działać dla danego regionu, stąd kryteria
zostały w taki sposób określone. Dodam także, że
koła, które już są zarejestrowane… to nie jest tak,
że one dostają środki tylko przy okazji rejestracji,
one dostają środki także w kolejnych latach działania, mogą o nie wnosić. Np. koła, które zarejestrowały się w 2018 r. i od tego czasu przyrosła
liczba ich członków, zgłaszają wniosek do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z taką
aktualizacją, później, w kolejnym roku, jeżeli faktycznie ta liczba przekroczyła kolejne progi, mogą
wnosić już o te większe kwoty, do 5 tysięcy zł.
I chciałabym jeszcze zaznaczyć, że to nie pieniądze przyciągają te osoby do działalności w kołach
gospodyń wiejskich, bo tutaj chodzi o pokazanie,
że się da, że można coś zrobić właśnie na obszarach wiejskich, że są grupy osób, są takie lokalne
liderki, które przyciągają inne osoby, pokazują, że
czasami nawet przy niewielkich nakładach można
zrobić bardzo, bardzo dużo dla swojej miejscowości,
dla swojej gminy, dla swojego regionu. Chciałabym
więc zerwać z takim przekonaniem, że koła gospodyń wiejskich się tworzą tylko ze względu na pieniądze, bo to jest nieprawda. Ustawa przyjęta w 2018 r.
wprowadziła także bardzo dużo ułatwień, choćby
związanych właśnie z kwestiami zwolnień podatkowych czy możliwością uzyskania osobowości prawnej. Bo do tej pory niestety koła gospodyń wiejskich
musiały szukać innych form prawnych. Na pewno
to musi wybrzmieć. I to nie jest tak, że jeżeli nagle
się pojawiają te pieniądze, to automatycznie koło się
staje jakieś bardzo popularne. To jest po prostu ciągła praca u podstaw i taka prawdziwa, można powiedzieć, pozytywistyczna działalność na wsi. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.

SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Pani Minister!
Kwota, jaką mają otrzymać koła gospodyń wiejskich, to jest kwota maksymalnie do 5 tysięcy zł.
To oczywiście dobrze, że to jest 5 tysięcy zł, ale to
nie jest jakaś porażająca kwota. Przecież te koła
gospodyń wiejskich do tej pory… Bo pani powiedziała, że wcześniej nie było ustawy, sugerując,
że wcześniej koła gospodyń wiejskich nie otrzymywały środków finansowych. Oczywiście one były
finansowane przez samorządy, także przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pieniądze na różnego rodzaju projekty były przecież przekazywane, pewnie zawsze za małe… Ale pytanie
moje… Nie można więc mówić, że tu w tej chwili
dzieje się jakaś nadzwyczajna rewolucja.
I moje pytanie jest takie: czy w ogóle jest potrzebna taka ustawa, która mówi, że koła gospodyń
wiejskich będą otrzymywały te pieniądze na swoje
cele pod warunkiem, że się zarejestrują w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Czy coś
takiego jest w ogóle potrzebne? Czy nie lepiej byłoby, żeby po prostu agencja uruchomiła program
finansowania kół gospodyń wiejskich bez względu
na ich status, formę organizacyjną czy różne inne
kwestie? No, to byłoby po prostu najrozsądniejsze,
jak się wydaje.
Poza tym kół gospodyń wiejskich, które liczą
75 członkiń, jest w sumie niewiele. Tak mi się wydaje, a znam ich sporo. Większość kół – tak myślę,
choć nie znam statystyki – to są jednak koła, które
liczą ok. 30 osób, a może nawet mniej. To zależy od
wielkości wsi.
Tak więc wydaje mi się, że tu po prostu należałoby stworzyć… Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy
stworzyli takie właśnie proste struktury? Tu nie
potrzeba kolejnych ustaw, nie potrzeba tego typu
formuł, tylko takiego właśnie prostego sposobu finansowania. No, my mamy taką ambicję, żeby każdą sprawę uregulować ustawą, a później dochodzi
do takich sytuacji, że co chwilę trzeba zmieniać te
ustawy. Wydaje mi się, że im mniej takich regulacji, tym lepiej. Czy nie rozpatrywaliście państwo
tego pod takim kątem, żeby po prostu nie tworzyć
nowych ustaw, tylko uruchamiać środki poprzez
różnego rodzaju programy dla tych różnorodnych
organizacji, jakimi są koła gospodyń wiejskich?
Bo dzisiaj tworzą się, jeżeli chodzi o koła gospodyń
wiejskich, tak jakby 2 standardy: jedne koła są zarejestrowane w agencji, drugie nie są zarejestrowane.
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Ja w ogóle nie rozumiem potrzeby wprowadzenia
tego i wydaje mi się, że członkinie kół też tego nie
rozumieją w dużej mierze.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Panie Senatorze, powiem szczerze, że to, co pan
mówi, jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Pan
mówi, że to nie było potrzebne, a ja mam dokładnie odwrotne informacje od kół gospodyń wiejskich. No, w niektórych regionach koła gospodyń
wiejskich zamierały, a dzięki przyjęciu tej ustawy,
dzięki daniu kołom gospodyń wiejskich niezależności, osobowości prawej, one zaczęły bardzo prężnie działać.
Przypomnę, że wcześniej koła nie były niestety
niezależne. Bardzo często było tak, że jeśli dostawały środki, to potem musiały konsultować z kimś
nad sobą, na co je wydać. A teraz mogą je wydawać
na to, na co chcą, oczywiście w ramach działalności statutowej. Oczywiście samorządy też przekazywały im jakieś środki – co do tego się zgadzam
– i nadal je przekazują, co jest bardzo chwalebne,
ale niestety bardzo często nie było to obiektywne. Sama mogę podać wiele przykładów z mojego
regionu, gdzie pomoc dla kół gospodyń wiejskich
przekazywana przez samorządy była niekiedy uzależniona od sympatii wójta czy starosty. Tak nie
powinno być. To, co my wprowadziliśmy, to jest
przede wszystkim obiektywny mechanizm uzyskiwania tych środków. Koło składa wniosek i jeśli
spełnia wymogi formalne, to otrzymuje dofinansowanie. Nie jest to zależne od tego, czy wójtowi
bądź staroście jest po drodze z danymi osobami,
z danym kołem gospodyń wiejskich. Wydaje mi się,
że to powinno bardzo wyraźnie wybrzmieć.
Na pewno tym, co można zauważyć w ostatnich latach, jest renesans kół gospodyń wiejskich,
a więc takie argumenty, że ta ustawa nie ma sensu
i najlepiej byłoby to zostawić tak, jak było wcześniej, zostawić te panie i panów na pastwę wójta
czy starosty, moim zdaniem są błędne. Bardzo się
cieszę, że ta ustawa została przyjęta, bo powstało

bardzo dużo nowych kół, które teraz bardzo aktywnie działają na rzecz swoich społeczności. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Minister.
(Senator Kazimierz Kleina: Dopytać muszę.)
Teraz ja, moja kolej.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale chcę dopytać,
Panie Marszałku.)
Panie Senatorze, zapisałem pana.
(Senator Kazimierz Kleina: Dobrze.)
Pani Minister, mamy do czynienia z taką sytuacją, że są koła rejestrowe, które zarejestrowały
się w agencji, i są koła nierejestrowe, które działają wedle ustawy z 1962 r. O ile wiem, ta ustawa
z 2018 r. nie zmieniła się na tyle, żeby te nierejestrowe koła były traktowane tak samo jak rejestrowe. Ja nie będę już pytał, dlaczego wprowadzono
zasadę rejestrowania i ten podział na koła rejestrowe i nierejestrowe. Ale proszę mi powiedzieć jedno.
Tych rejestrowych kół jest nieco ponad 9 tysięcy
100. A tych nierejestrowych – nierejestrowych według ustawy z 2018 r. – ile jest? I proszę mi powiedzieć, ilu obie te grupy zrzeszają członków. No, 70
to jest dość duża liczba, nieraz 70 osób to może być
1/3 mieszkańców danej wsi. Proszę mi powiedzieć,
jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę członków w tej
jednej grupie, działającej wedle ustawy z 1962 r.,
i w tej drugiej, działającej według ustawy z 2018 r.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Powtórzę jeszcze raz: każda grupa, która spełnia wymogi, ma taką wolę, żeby się zarejestrować,
może się zarejestrować w Krajowym Rejestrze Kół
Gospodyń Wiejskich. Nie ma takiego zakazu, że
dana grupa nie może się w tym rejestrze zarejestrować. Tutaj mamy do czynienia z jasnym, przejrzystym i obiektywnym rejestrem.
Oprócz tego, jeśli chodzi o te dane… W tym
momencie, według danych na koniec kwietnia,
faktycznie jest ponad 9 tysięcy kół gospodyń wiejskich, z czego około połowy kół to są koła nowo
zarejestrowane.
Pan marszałek tutaj wspomniał o kołach, które
działają na podstawie ustawy dotyczącej kółek rolniczych. Kółka rolnicze, zgodnie z tymi informacjami,
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które my mamy, nie prowadzą jakiegoś konkretnego, przejrzystego rejestru, na podstawie którego
można by było oszacować, jaka jest liczba kół działających na podstawie tej ustawy. Podobnie jest, jeśli chodzi o liczbę osób. Jeżeli zaś chodzi o liczbę
osób skupionych w kołach gospodyń wiejskich, które to koła są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
KGW, to jest to ok. 250 tysięcy osób.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo.
Ja pytałem o to, bo chciałem porównać te 2 grupy, ale, jak rozumiem, pani się zajmuje tylko tą grupą zarejestrowanych, w związku z czym nie może
pani odpowiedzieć na moje pytanie.
Pan senator… Nie, pani senator Danuta Jazłowiecka.
Proszę bardzo.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, powiedziała pani, że w latach
2008–2015 rząd PO i PSL nie wspierał żadnymi
inicjatywami kół gospodyń wiejskich. Chciałabym
prosić panią, nawiązując do pytania pana
Ambrozika, o przygotowanie rzetelnej informacji
na temat tego, jaka pomoc czy jakie wsparcie, jaka
współpraca tego rządu miała miejsce w tych latach.
Rozumiem, że nie miała pani czasu na to, żeby zapoznać się z tym, co robiły poprzednie rządy dla
kół gospodyń wiejskich, ale mam nadzieję, że teraz
będzie pani mogła odrobić tę lekcję. Bardzo proszę
o taką pisemną informację. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Bardzo dziękuję.
Przede wszystkim powiedziałam, że w tych latach nie funkcjonowała ustawa o kołach gospodyń

wiejskich, bo została przyjęta w 2018 r. Tak więc
proszę tutaj nie mylić tego, co zostało powiedziane. Na tej podstawie pomoc nie była wypłacana, bo
w tych latach ustawa po prostu nie obowiązywała.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Mieczysław Golba.
SENATOR
MIECZYSŁAW GOLBA
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, jak wynika z informacji, które
pani podała, to 99% kół gospodyń rozliczyło się,
a 1% nie.
Moje pytanie: czy był jakiś specyficzny powód,
który zadecydował, że tyle – 1% – tych stowarzyszeń się nie rozliczyło? Czy one mogą się rozliczyć
w późniejszym terminie? Jeśli tak, to czy będą mogły składać wnioski na nowy nabór, na nowe finansowanie ich działalności?
Następne pytanie: czy pani resort nie planuje
tych środków zwiększyć? Pytam, bo jak to przeliczymy, a jest ponad 9 tysięcy kół gospodyń na
40 milionów zł, to wychodzi powyżej 4 tysięcy zł
na 1 koło, a mówimy o 5 tysiącach zł, więc gdyby
wszystkie koła złożyły wnioski, to pewnie by nie
wystarczyło.
Moje kolejne pytanie: czy resort w przyszłości
planuje zwiększyć tę kwotę np. do 6 tysięcy czy
do 7 tysięcy zł? Nie ulega wątpliwości, że te środki na ich działalność są bardzo potrzebne, to im
po prostu bardzo pomaga. Zresztą widać, że powstają nowe koła gospodyń wiejskich. To przede
wszystkim pokazuje ich piękną tradycję, bogatą
kulturę poszczególnych regionów, one to podtrzymują. To jest rzeczywiście bardzo fajne. Stąd to
moje pytanie, czy resort nie planuje zwiększenia
tych środków na przyszłe lata. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.
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SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o zwiększanie środków czy też
inne środki, to powiem, że celem ustawy było
także to, żeby umożliwić kołom gospodyń wiejskich startowanie w innych konkursach. Bo tamte środki to są tak naprawdę takie środki, które
mają wspomóc działalność podstawową, związaną z funkcjonowaniem, ale oprócz tego został także stworzony program „EtnoPolska”, w ramach
którego koła gospodyń wiejskich mogą uzyskiwać dofinansowania o wartości ponad 100 tysięcy zł. To są już konkretne środki, które koła mogą
przeznaczać czy na zakup strojów, czy na organizację różnego rodzaju wydarzeń, czy właśnie
na promowanie kultury lokalnej. Tak jak powiedziałam, sednem ustawy nie jest tylko to, żeby
przekazywać te środki, sednem ustawy jest to,
żeby koła gospodyń wiejskich uzyskały osobowość prawną, a co za tym idzie – różnego rodzaju dodatkowe możliwości. Koła gospodyń mogą
startować też w konkursach takich jak „Kultura
– Interwencje”, w konkursach organizowanych
przez Narodowy Instytut Wolności w ramach
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.
Staramy się, żeby w regulaminie każdego programu była zapisana taka możliwość, żeby koła
gospodyń wiejskich mogły być beneficjentami
tych programów. Wiemy, że w skali działania
takiego bardzo prężnego koła to wsparcie wystarcza tak naprawdę na podstawowe potrzeby,
i takie było założenie. Dlatego umożliwiliśmy kołom pozyskiwanie środków właśnie z grantów,
z konkursów, a także z dotacji unijnych, w zeszłym roku był taki konkurs, w ramach którego koła gospodyń wiejskich też mogły uzyskiwać
te dotacje.
Jeżeli chodzi o te koła, które się nie rozliczają, to powiem, że to jest faktycznie bardzo niewielki procent. To wynika czasami… Zazwyczaj
to jest kwestia tego, że wydatki nie były przeznaczone na cele statutowe, czasami ewentualnie pojawiają się też problemy związane z terminami
związanymi z tym, kiedy te środki zostały wydatkowane. To są takie główne potrzeby i główne problemy, które się pojawiają. Ale powiem
jeszcze raz: to jest naprawdę niewielki odsetek
wszystkich kół.

WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Marię
Koc.
SENATOR
MARIA KOC
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, dziękuję za taką jednoznaczną
odpowiedź na moje, ale nie tylko moje, pytanie, tj.
że także organizacje, które powstały przed listopadem 2018 r., mogą korzystać z tego dofinansowania. Myślę, że to rozwiewa wszelkie wątpliwości.
Ja chcę tylko przypomnieć to, co powiedziała pani
minister, tzn. że te organizacje, które funkcjonowały w oparciu o ustawę z 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników… Koła gospodyń
wiejskich funkcjonowały jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych i nie miały
osobowości prawnej, więc nie mogły samodzielnie
składać wniosków właściwie do żadnego programu.
Dobrodziejstwem tej ustawy z 2018 r. jest właśnie
to, że w prosty sposób, poprzez rejestrację w agencji
restrukturyzacji rolnictwa, a taka agencja znajduje
się w każdym powiecie, w stolicy każdego powiatu, koła gospodyń wiejskich mogą otrzymać osobowość prawną, a mając osobowość prawną, mogą
korzystać z różnych innych programów. I właśnie
o te programy chciałam zapytać, ale pani minister
już o tym odpowiedziała. To są np. te programy
Narodowego Centrum Kultury, bardzo dobre. I rzeczywiście, gdy patrzyłam na listę beneficjentów, bo
niedawno ukazały się te listy, to jest tam wiele kół
gospodyń wiejskich. Są jeszcze inne organizacje,
chociażby fundacje Orlenu czy też inne duże fundacje, które również ogłaszają takie konkursy.
Ale zapytam, czy państwo organizujecie szkolenia, czy przewidujecie dla kół gospodyń wiejskich takie szkolenia – a może właśnie Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – żeby
panie mogły po prostu nabyć umiejętności pisania
wniosków, bo to wcale nie jest łatwe, a panie bardzo
chcą. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Pani Minister.
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SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za to pytanie. Nie wspomniałam
o jeszcze jednym programie, z którego koła gospodyń wiejskich mogą korzystać. Nabór do niego zaczyna się bodajże od dzisiaj. To jest program
Narodowego Instytutu Wolności. Można tam uzyskać 40 lub 50 tysięcy zł na działalność według
tego priorytetu, w którym się startuje. To są środki
związane z pomocą w związku z pandemią koronawirusa. Tak więc koła gospodyń wiejskich oczywiście też są podmiotami, które są uprawnione
do korzystania z tych środków.
Wspomnę tylko jeszcze inne programy
Narodowego Instytutu Wolności. To np. program
związany ze wzmocnieniem instytucjonalnym.
Środki to jest do 700 tysięcy zł dla jednej organizacji. Można to przeznaczyć np. na remont siedziby,
na zakup sprzętu, na działania nieprojektowe, czyli
tak naprawdę to są całkowicie inne granty niż takie
standardowe, związane z konkursem i z realizacją danego projektu. To także środki, które można uzyskiwać na budowę kapitału żelaznego, na
rozwój działalności merytorycznej. Te wszystkie
informacje można oczywiście znaleźć na stronie
Narodowego Instytutu Wolności.
Ale koła mogą też startować w różnego rodzaju konkursach, które są organizowane przez inne
fundacje. Czasami to są fundacje, tak jak pani
senator wspomniała, działające przy spółkach
Skarbu Państwa, np. to jest konkurs „Moje miejsce na Ziemi”. Ale jest też wiele konkursów, które są organizowane przez fundacje działające przy
różnego rodzaju instytucjach finansowych, przy
dużych firmach, i koła także mogą w nich startować, oczywiście według tego, jaka jest tematyka
danego konkursu.
W zeszłym roku trochę udało nam się zacząć
przeprowadzanie szkoleń z zakresu właśnie tych
programów, które są dostępne. W tym roku też,
powiem szczerze, planowaliśmy takie spotkania
w całej Polsce. Nie wiem, czy w związku z obecną
sytuacją będą mogły się odbyć. W zależności od rozwoju sytuacji… Jeżeli uznamy, że w tym roku nie
jest to możliwe do przeprowadzenia, chcielibyśmy
przygotować po prostu webinary, szkolenia, nagrania, w których eksperci w ramach poszczególnych
programów będą mówili o tym, jak np. przygotować

dobry wniosek, co w nim powinno być zawarte
i w taki sposób dotrzeć do odbiorców. No, bardzo
ubolewam nad tym, bo planowaliśmy faktycznie
całą serię spotkań w całej Polsce, które umożliwiałyby też np. szkolenia z zakresu rozliczania, szkolenia z zakresu pisania wniosków, uwzględniały
kwestie informacyjne dotyczące właśnie źródeł
pozyskiwania środków. Mam nadzieję, że uda nam
się uporać z pandemią koronawirusa i uda nam się
te działania przeprowadzić. Jeżeli nie, to będziemy
musieli przyjąć formułę prowadzenia tego online.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Antoni Mężydło.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Mężydło.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Mężydło się nie zgłasza…
(Senator Antoni Mężydło: Zgłaszam się!)
A, to dobrze.
(Wesołość na sali)
(Senator Antoni Mężydło: Jak najbardziej się
zgłaszam, tylko informatycy muszą mnie podłączyć, Panie Marszałku.)
A, dobrze. Pan senator już jest podłączony?
Tak?
To proszę bardzo.
SENATOR
ANTONI MĘŻYDŁO
Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję informatykom za podłączenie.
Mam pytanie do pani minister. Bo pani minister dzisiaj uczestniczyła w posiedzeniu komisji
i doskonale wie, że to nie jest tak, jak pani mówi,
gładko, pięknie i wszyscy mogą dostać. Jest tak
ze względu na to, że te podziały istnieją. I tutaj są
przynajmniej 2 grupy, ja bym wyróżnił 2 grupy, że
tak powiem, upośledzone.
Jedna to ta, o której mówił dzisiaj pan senator Bober, czyli te koła gospodyń wiejskich, które
działają na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, o której już było
wielokrotnie mówione. Oni ze względów mentalnościowych… Zresztą to bardzo dobrze wytłumaczył dzisiaj senator Bober na posiedzeniu komisji.
Mimo że ja nie uczestniczyłem w posiedzeniu,
a tylko obserwowałem je w internecie, muszę pani
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powiedzieć, że jestem trochę zdziwiony pani odpowiedzią, bo to tak nie wygląda, jak pani stara się
tutaj przedstawić, że wszyscy mogą, tylko trzeba
się zarejestrować. Z pewnych względów te tradycyjne koła gospodyń wiejskich nie chcą się rejestrować i to było wytłumaczone. Żeby nie zabierać
za dużo czasu, to pominę tę całą argumentację, bo
ona została bardzo dobrze przedstawiona przez senatora Bobera. Senator Bober powiedział, że tych
kół gospodyń wiejskich, które są pominięte właśnie w tamtej ustawie, jest 10 tysięcy, zaś w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. jest 9,5 tysiąca, czyli
ponad połowa tych tradycyjnie wiejskich i małomiasteczkowych kół gospodyń wiejskich jest pominięta. Ale jest jeszcze cała grupa kół gospodyń
wiejskich, które działają w miastach liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców i ustawa z 2018 r. wyłącza te koła gospodyń wiejskich. One działają na
obrzeżach dużych miast, np. w Łodzi jest 16 takich
kół gospodyń wiejskich.
Myśmy złożyli projekt takiej ustawy, ale ten projekt, pewnie ze względu na to, że jest prezydencka
kampania wyborcza itd., nie zostanie teraz uchwalony, nie zostanie poddany pod obrady Sejmu,
bo pewnie zakłóciłby dobry wizerunek prezydenta
Dudy albo by trzeba było go przyjąć, żeby Duda nie
stracił poparcia w środowiskach rolniczych.
Tak że chciałbym, żeby pani naprawdę rzetelnie do tego podeszła, nie mówiła tylko tak, jak to
mówią senatorowie PiS i mówi pani minister, że
wygląda to tak pięknie, bo jest cała grupa, przynajmniej 2 duże grupy kół gospodyń wiejskich, które są pominięte, wyjęte poza nawias tej ustawy.
Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Powiem tak: trudno mi tutaj się odnosić do
kwestii tego, że są jakieś względy mentalnościowe,
które nie pozwalają kołom na rejestrację. Ustawą

nie regulujemy względów mentalnościowych.
Ustawą możemy regulować pewne względy formalne i to zrobiliśmy. I tutaj po raz kolejny powtórzę:
mamy obiektywne kryteria rejestracji, obiektywne kryteria wypłacania środków. Jeżeli dana grupa chce się zarejestrować, to może to zrobić. Tutaj
nie ma takiego zakazu, że dana grupa nie może się
zarejestrować. Jeżeli spełnia wymogi formalne,
chce się zarejestrować, wystarczy pójść do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli
rejestracja sprawia jakieś problemy, to są tam pełnomocnicy, którzy cały czas udzielają pomocy tym
kołom gospodyń wiejskich. Myślę, że pana senatora
zaprosiłabym przede wszystkim do tego, żeby koła
gospodyń wiejskich odwiedzać nie tylko przy okazji jakichś dużych uroczystości, ale żeby tak na co
dzień zobaczyć, w jaki sposób ustawa się przełożyła
na to, jak one teraz mogą działać.
Jeszcze raz powiem: to, że uzyskały osobowość
prawną, to, że uzyskały niezależność, że już nie
mają nad sobą kogoś, kto im mówi, na co mają wydać te środki, same mogą decydować, nikt im nie
mówi… Tu może się odniosę do przykładu, bo pan
senator jest akurat z mojego okręgu, więc być może
słyszał o tych sytuacjach, kiedy np. wójt przekazywał środki dla koła, tylko mówił: musicie je wydać
w tym sklepie, bo ten sklep prowadzi mój znajomy. No, przepraszam bardzo, ale tak nie powinno być. My wprowadziliśmy obiektywne kryteria.
Nikt z agencji nie mówi, że macie panie wydać na
to czy macie to wydać w tym sklepie. Po prostu
koła dostają środki i przeznaczają je na działalność
statutową. Dzięki temu mogą zorganizować różnego rodzaju wydarzenia, kupić dla siebie sprzęt czy
przeprowadzić jakiś drobny remont. To jest już ich
wolny wybór. Kobiety na wsi naprawdę nie potrzebują tego, żeby ktoś im mówił, na co mają wydawać
środki. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja mam pytanie związane z treścią dodawanego
art. 35a ust. 1 w związku z wejściem w życie ustawy.
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Otóż w tym artykule czytamy, że koło gospodyń
wiejskich w 2020 r. może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową itd., itd.
Pytanie jest takie: czy może też otrzymać pomoc finansową na działania statutowe określone
w art. 2 ust. 3, ale te, które zostały przeprowadzone do dnia wejścia w życie ustawy? No, minęło już
prawie 5 miesięcy 2020 r. Proszę mnie uspokoić,
ewentualnie przekazać jasne wytyczne co do tego,
jak należałoby traktować taki wniosek, gdyby dane
koło gospodyń wiejskich chciało otrzymać dofinansowanie na coś, co zostało już zrealizowane albo
jest w trakcie realizacji. Bo zgodnie z art. 2 ustawa wchodzi w życie – oczywiście mam na myśli
tę nowelę – z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Czy nie warto by było dodać tutaj „z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.”? Wtedy uzyskalibyśmy jasną sytuację prawną. Byłoby wiadomo, że na wszystkie działania z roku 2020 można
otrzymywać tę dotację. A tak, no to… Może pani
minister to wyjaśni.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Tak jak powiedziałam, procedura jest taka, że
wniosek składa się do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, a później przyznawane
jest dofinansowanie, które musi zostać w podanym
okresie wydatkowane i rozliczone. Nie przewidujemy takiego rozwiązania, żeby w jakiś sposób finansować działania wstecz. Powiem szczerze,
że dla mnie taka propozycja jest dosyć niezrozumiała, bo w żadnych tego typu programach, które są skierowane do organizacji pozarządowych
– a koła gospodyń wiejskich też są organizacjami
pozarządowymi – nie ma takiego mechanizmu,
żeby można było pokrywać wydatki, które zostały poczynione wcześniej. Poza tym wydaje mi się,
że koła gospodyń wiejskich będą bardzo dobrze
wiedziały, na co spożytkować te środki w drugiej

połowie roku, kiedy już otrzymają pozytywną decyzję. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani
Marszałek, zadam dodatkowe pytanie.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Jak ja chciałem dopytać, to nie mogłem, a pan senator Czerwiński
jest uprzywilejowany. Ja musiałem czekać w kolejce. No, okej.)
Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale nie jestem przeciwny. Proszę bardzo.)
Proszę bardzo.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Tak, jestem uprzywilejowany.
Pani Minister, dodatkowe pytanie jest takie.
Czy nie należałoby o tym pomyśleć w ten sposób,
że… No, po tych 5 miesiącach ulżymy kołom gospodyń wiejskich. Jeśli cel ustawy jest taki, żeby
im pomóc, to dlaczego trzymamy je przez 5 miesięcy bez żadnej kroplówki, a potem dajemy naraz
duże pieniądze? No, duże jak duże, ale pieniądze.
To chyba byłoby bardziej zgodne z celem tej ustawy, z ideą tej ustawy.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
To nie jest prawda, że w tym czasie koła gospodyń wiejskich nie miały możliwości pozyskiwania
żadnych środków. W I kwartale tego roku, a nawet jeszcze pod koniec zeszłego roku, było bardzo
dużo konkursów grantowych, takich jak te konkursy, o których wspomniałam, czyli „EtnoPolska”,
„Kultura –Interwencje” czy Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Koła są uprawnione do tego, by
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pozyskiwać środki z takich źródeł. Koła mogą też
pozyskiwać sponsorów, mogą pozyskiwać środki
od firm, mogą pozyskiwać środki od samorządów.
Oprócz tego oczywiście uzyskały te środki, o których mówimy, w roku poprzednim i w roku 2018.
A więc to nie jest tak, że nagle zostały bez środków.
Powiem jeszcze raz, że ta ustawa wprowadziła osobowość prawną dla kół gospodyń wiejskich
właśnie po to, żeby one mogły dywersyfikować źródła środków. Ja sama wywodzę się z organizacji pozarządowych i bardzo dobrze wiem, jak to działa,
bardzo dobrze wiem, jak ważna jest dywersyfikacja
tych właśnie źródeł. I muszę powiedzieć, że koła nie
opierają się w swojej działalności tylko na tych środkach rządowych, które otrzymują. Ta działalność
opiera się coraz częściej na różnego rodzaju grantach, na różnego rodzaju dotacjach, których tak naprawdę teraz nie brakuje. W szczególności mam tu
na myśli program „EtnoPolska”, który tak naprawdę jest skrojony na miarę kół gospodyń wiejskich,
bo skupia się na działalności lokalnej i regionalnej.
Tak więc tych możliwości jest bardzo dużo.
I powtórzę jeszcze raz, że koła gospodyń wiejskich nie funkcjonują tylko po to, żeby dostawać
te pieniądze. One funkcjonują, bo chcą zrobić coś
dobrego dla swoich miejscowości i dla swoich regionów. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister, to jest jakaś naiwna wiara, że
2 tysiące albo może 5 tysięcy zł uchroni koła gospodyń wiejskich przed ewentualną patologią, jaka
występuje w jakiejś gminie, tamtej czy innej. Jeżeli
są sytuacje patologiczne, to nie ma żadnych szans,
żeby ta kwota uratowała te właśnie koła gospodyń
wiejskich przed czymś takim. Po prostu takie są
pewnie jakieś złe sytuacje w tej czy innej gminie,
raczej to wyjątki niż stała praktyka.
Ale ja chciałbym zapytać o sprawę, która mnie
zawsze w tej materii dziwi. Otóż pani uważa,
że regulacje ustawowe doprowadzą do tego, że jakieś
koła gospodyń wiejskich będą lepiej działały lub gorzej działały. Wydaje mi się, że to jest znowu kolejna

naiwność. Raczej powinniśmy unikać regulacji
ustawowej wszędzie tam, gdzie można różne sprawy w sposób prosty załatwić. Jeżeli są jakieś środki
finansowe, żeby tym kołom wiejskim dawać, bez
względu na to, czy one są zarejestrowane np. u starosty… I tak powinno być. Jeżeli koło nie ma statusu
organizacji, osobowości prawnej, jest rejestrowane,
to powinno być u starosty i wówczas ono jest mniej
trwałe, a później się przekształca, przechodzi w organizację pełną, normalną, z osobowością prawną.
Po co tworzyć kolejne rejestry? Po co mówić, że warunkiem otrzymania… Pewnie najwięcej będzie takich kół, które dostaną po 2 tysiące zł. Po co mówić,
że jak się zarejestrujecie, to dostaniecie te pieniądze? To jest w ogóle… To jest w zasadzie tworzenie
systemu klientowskiego. Po co? Jeżeli są środki…
Ja się cieszę, że one są. Tu jest 2–5 tysięcy zł, z gmin
są 3 tysiące, 1 tysiąc albo 500 zł. Z różnych źródeł
można koła gospodyń finansować. Ale uwarunkowywać to tak, że to koło gospodyń wiejskich musi
być zarejestrowane w tym systemie, żeby otrzymało
wsparcie, to jest coś absurdalnego.
Ja byłem w zeszłym tygodniu, w niedzielę, tj.
tydzień temu, na spotkaniu koła różańcowego we
wsi Skrzeszewo w powiecie kartuskim w gminie
Sierakowice. To koło różańcowe, panie w tym kole
różańcowym spotykają się – wcześniej spotykały się ich mamy, babcie i prababcie – od 100 lat.
One nigdzie się nie rejestrują, a funkcjonują de
facto jak koło gospodyń wiejskich. One nie potrzebują żadnych rejestrów, żeby robić dobre rzeczy.
Mówię o tym także dlatego, że moja prababcia zakładała to koło różańcowe. I one w niedzielę raz
w miesiącu się spotykają. Czy one potrzebują rejestru w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, żeby robić coś dobrego? Po co te skomplikowane rejestry? Chcemy pomóc? Dajmy pieniądze i tyle. Jest takie myślenie, że centralne rejestry
załatwią aktywność lokalną. Naiwna wiara. Im
mniej tych centralnych rejestrów, tym lepiej dla
organizacji pozarządowych, różnego rodzaju stowarzyszeń i wspólnot. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, dopuściłam dłuższe pytanie
z uwagi na to, że pan senator protestował.
(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo dziękuję,
Pani Marszałek.)
Bardzo proszę, Pani Minister.
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SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Tutaj nikt nie mówi, że te środki pozwolą się
uniezależnić, bo już na podstawie wpisu do rejestru koła zyskują niezależność i zyskują osobowość
prawną. I muszę panu senatorowi powiedzieć,
że np. z tych kół, z którymi jestem w kontakcie,
z którymi cały czas współpracuję, a naprawdę to
jest bardzo duża liczba kół… One są bardzo zadowolone z tego, że teraz mogą pozyskiwać środki
nie tylko te rządowe, bo tak jak powiedziałam, to
są takie środki podstawowe, ale mogą uzyskiwać
także środki np. z różnych programów, z grantów,
z dotacji unijnych. Mają tę osobowość prawną, czyli musi być jakiś rejestr, musi być jakaś podstawa,
żeby ta osobowość prawna była. No, tak działa nasz
system prawny.
I powtórzę jeszcze raz: mamy obiektywne kryteria. No, ja też bym bardzo chciała, żeby samorządowcy obiektywnie podchodzili do każdego koła.
Niestety, tak nie jest. Ja sama znam bardzo dużo
takich przykładów. I naprawdę to jest do tego stopnia, że np. starosta mówi, że koła nie będą na dożynki zapraszane, jeżeli się zarejestrują. Każdy, kto
funkcjonuje, kto zna życie na wsi, ten wie, że dożynki to jest jedno z najważniejszych świąt. I nagle
ktoś im mówi, że jeżeli zdecydują się zarejestrować, to nie będą zapraszane, bo starosta nie popiera tego, że funkcjonuje jakiś rejestr. Dla mnie takie
coś jest nie do zaakceptowania.
Jeszcze raz powiem: tu są obiektywne kryteria.
I myślę, że to jest jedna z największych wartości tej
zmiany, czyli że te sprawy nie będą już uzależnione
od tego, czy ktoś, wójt lub starosta, kogoś lubi albo
nie lubi – po prostu składany jest wniosek i jeżeli
tylko zostaną spełnione warunki, to jest przyznawane wsparcie. Wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy dążyć do tego, żeby funkcjonowały takie
właśnie, jasne i przejrzyste kryteria, żeby wsparcie nie było zależne od tego, czy komuś się podoba
dana działalność, czy nie.

Czy pan senator chciałby dopytać, czy nie?
(Głos z sali: Nie, już wszystko wiem.)
Dziękuję w takim razie.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo
proszę o zadanie pytania.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Pani Marszałek! Pani Minister! Szanowni Państwo!
Pani minister absolutnie przekonała mnie do
tego, że obiektywne kryteria są tu najistotniejsze.
A więc ja dopytam tu o kwestię związaną z finansowaniem – pan senator Golba też o to pytał.
Czy nie niepokoi pani konstrukcja tej ustawy?
Ustawa przewiduje, że pomoc będzie przyznawana tylko w 2020 r., do wyczerpania środków
finansowych określonych w stosownym artykule, w praktyce to jest 40 milionów zł. Przyjęto
jeszcze mechanizm korygujący, który zakłada,
że w pewnym momencie, w momencie wyczerpania środków, prezes agencji ogłasza informację
o zaprzestaniu przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy finansowej. Tu zwróćmy uwagę: sama
pani minister mówi, że mamy znaczącą liczbę kół,
które jeszcze się nie zarejestrowały. I sama pani
minister mówi, że te środki to tak naprawdę bardzo stabilne finansowanie, organizacje mogą je
uzupełniać o dodatkowe granty, aplikacje w innych
projektach i programach, ale w ich przypadku trzeba mieć na wkład własny. Czy z pani punktu widzenia nie byłoby daleko spokojniejszą sytuacją to,
gdybyśmy określili limity wydatków w kolejnych
latach, przyjmując także absolutnie naturalne założenie, że kolejna liczba kół gospodyń wiejskich,
które dzisiaj jeszcze się nie zarejestrowały w trybie
przewidzianym tą ustawą, będzie się rejestrować,
chociażby z uwagi na to, że wynika z tego dodatkowe źródło finansowania organizacji? Stąd pytanie:
czy nie było tu zasadne i stosowne, żeby wprowadzić taki mechanizm? Zresztą nie ukrywam, że stosowną poprawkę z senatorem Libickim już w tym
zakresie zgłosiliśmy.

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Bardzo proszę…

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.
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SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Naszym celem jest to, żeby koła miały jak najwięcej dostępnych źródeł finansowania.
Pan senator powiedział o jednej kwestii, którą chciałabym sprostować. Programy Narodowego
Instytutu Wolności, o ile wiem, chyba prawie
wszystkie nie wymagają żadnego wkładu własnego – ani Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ani
Program Rozwoju Organizacji…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: A kilkadziesiąt programów, które wymagają wkładu własnego? Przecież pani minister je zna.)
Czy mogę dokończyć?
…Ani Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Oprócz tego także programy… Nawet w przypadku programu „EtnoPolska”, realizowanego
w Narodowym Centrum Kultury, jest taki zapis,
że jeżeli dana organizacja, składając wniosek, zaznaczy, że nie jest w stanie pokryć wkładu własnego, to może zostać z tego zwolniona. Ale dodaję to
tylko tak w ramach ścisłości.
Jeśli chodzi o zapewnienie środków, to ja na
pewno będę dążyć do tego, żeby środki na działalność dla kół gospodyń wiejskich w różnych formach były dostępne co roku. I te mechanizmy…
Będziemy nad nimi pracować po ewaluacji przeprowadzonej wspólnie z kołami. Bo słyszymy też
wiele uwag dotyczących np. tego, żeby być może
w przyszłości sformułować także inne programy,
inne propozycje. I na pewno będziemy o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że te spotkania, o których
mówiłam, dojdą do skutku. Na tej podstawie będziemy mogli zaplanować przyszłe lata, spojrzeć
też szerzej na działalność kół gospodyń wiejskich,
nie tylko jako organizacji, które są swoistymi przetrwalnikami kultury i tradycji, ale też jako takich
małych inkubatorów przedsiębiorczości – bo bardzo dużo kół gospodyń wiejskich to są bardzo nowoczesne organizacje, które działają tak naprawdę
jako małe inkubatory przedsiębiorczości i na pewno ta część ich działalności jest warta tego, żeby ją
w przyszłości rozwijać. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.

Pan senator Stanisław Gawłowski.
Bardzo proszę o zadanie pytania.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, generalnie chciałem się nie odzywać, ale po wypowiedziach pani
minister trudno milczeć.
Pani Minister, używa pani, wielokrotnie już
używała pani takich określeń „oddać na pastwę samorządów”, „samorządy dzielą pieniądze po uważaniu”, „wójt mówi, że można kupić tylko w tym
sklepie”… Szczególnie to ostatnie. Czy pani zgłosiła to do prokuratury? Bo skoro to jest niezgodne
z prawem, to pani jako prawnik, minister nawet,
ma obowiązek to zgłosić. Pani współuczestniczy
w przestępstwie.
Boli mnie bardzo, że pani tak łatwo i ostro krytykuje samorząd, który naprawdę jako część władzy publicznej był jedyną instytucją, która przez
lata wspierała koła gospodyń wiejskich i wszelką
inną aktywność, jaka odbywała się na polskiej wsi.
Ja znam całe mnóstwo przykładów pozytywnej aktywności samorządów, począwszy choćby od
budżetów obywatelskich, w ramach których przecież również w gminach wiejskich sami mieszkańcy decydują, na co chcą przeznaczyć pieniądze,
a skończywszy na takich programach jak choćby
realizowany przez samorząd województwa zachodniopomorskiego program „Społecznik”, w którym
to właśnie różnego rodzaju organizacje społeczne,
również niezarejestrowane koła gospodyń wiejskich czy kółka różańcowe, mogą zgłaszać własne aplikacje, realizować program i otrzymywać
wsparcie w większej wysokości, niż pani deklaruje.
I ja oczekuję od pani, że pani za chwilę przeprosi samorządy za to, że tak łatwo pani obraża
samorządowców. Chyba że ma pani jakieś doświadczenie z samorządowcami z PiS, którzy na
pastwę samorządu, jak to pani określiła… którzy
tym się kierują i w taki sposób funkcjonują. No, to
wtedy pani nie musi przepraszać. W innym przypadku proszę przeprosić samorządowców, wiele
tysięcy ludzi w Polsce, którzy poświęcają swój czas
i energię na rzecz…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, bardzo bym prosiła o pytanie.)
To pytanie zadałem na początku: czy pani, Pani
Minister, mówiąc, że wójt wskazuje określony
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sklep, w którym ktoś ma wydawać pieniądze… Czy
pani powiadomiła prokuraturę? To było pierwsze
pytanie.
Pytanie drugie: czy pani zna przypadki oddawania na pastwę samorządu organizacji, różnego
rodzaju organizacji społecznych? Bo ja znam tylko i wyłącznie pozytywne przypadki aktywności
samorządowców, i to – uwaga, tu panią zaskoczę
– z różnych stron sceny politycznej: i tych bezpartyjnych, i tych związanych z Platformą, i tych
związanych z PiS itd. Bo to są w większości ludzie, którzy chcą wspierać społeczności lokalne.
A pani po prostu ich obraża. Proszę przeprosić
samorządowców.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Bardzo dziękuję, szczególnie za to pouczenie
na początku.
Powiem tutaj szczerze, że pan senator chyba
trochę nie zrozumiał tego, o czym mówimy cały
czas. Niestety znam bardzo wiele takich przypadków. Były np. takie sytuacje, że to koło, które
współpracowało z wójtem, otrzymywało dofinansowanie, a to, które nie współpracowało, niestety
takiego dofinansowania nie otrzymywało. I, powiem szczerze, wielokrotnie do mnie przychodzą
przedstawiciele kół, które czują się po prostu zastraszane i boją się zareagować na to, że są takie
sytuacje. Wszyscy dobrze wiemy, jak funkcjonują samorządy, szczególnie te mniejsze. I myślę, że
nikogo nie trzeba tutaj przekonywać. Pan senator
próbuje tutaj budować taki bardzo idylliczny obraz
samorządów.
Oczywiście, ja też znam wielu samorządowców,
którzy wpierają działalność kół, niezależnie od tego,
czy jest im z nimi po drodze, czy nie jest im z nimi
po drodze, i naprawdę robią bardzo dużo, żeby działalność regionalną, tę działalność promującą daną
gminę czy dany powiat wspierać. I to jest bardzo
cenne i o tym mówiłam już na samym początku.

Niestety, do tej pory były też przypadki, no, po prostu patologii, inaczej tego nie można nazwać.
Jeszcze raz powtórzę: koła gospodyń wiejskich
dzięki tej ustawie zyskały niezależność. Już nie
muszą się martwić, już nie muszą być zależne od
jednego źródła finansowania – mogą korzystać
z wielu źródeł finansowania.
Ja rozumiem, Panie Senatorze, że niektóre osoby to może boleć, że już nie mogą przyjść i powiedzieć: macie wydać na to i na to, bo inaczej nie
dostaniecie tych środków. Ale moim zdaniem kobiety na wsi dobrze wiedzą, na co chcą wydać te
środki, jaką działalność mogą prowadzić, i naprawdę nie jest im potrzebny ktoś, kto będzie nad nimi
stał i będzie im mówił, że mają wydać na to i na
to. Powiem szczerze, że to nie są standardy, które powinny być uskuteczniane w stosunku od kół
gospodyń wiejskich czy jakichkolwiek organizacji
pozarządowych. (Oklaski)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Stanisław Gawłowski: Pani Marszałek,
jeżeli można, tylko dopytam…)
(Rozmowy na sali)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Przepraszam bardzo, ale w tym momencie pan
senator Gawłowski zadaje pytanie, tak że…
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Jeżeli mogę, to dopytam tylko. Jak rozumiem,
pani już się wycofała z tych przykładów łamania
prawa, a wcześniej dość łatwo pani je wskazywała. Teraz pani mówi tylko o jakiejś woli bądź braku
woli wspierania przez samorząd. Ja powiem tak: to
jest zawsze naganne, jeżeli tego typu zjawisko występuje. Tylko, wie pani, ja się zastanawiam – jeżeli
już jesteśmy przy tej części samorządowej – na jakich zasadach odbywa się podział pieniędzy na drogi lokalne, organizowany przez rząd. Tam nie ma
zasad, tam jest „po uważaniu”. Czy pani uważa…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, ale czy to pytanie ma związek z tą
ustawą?)
Tak, zaraz, z kołami, za chwilę będzie związek…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo bym prosiła jednak…)
Czy pani uważa, że formułowanie tak daleko
idących oskarżeń jest uzasadnione? Czy sam fakt
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rejestracji spowoduje, że samorząd gminny będzie
chciał przeznaczyć pieniądze na wspieranie tego
typu aktywności? Związku nie ma, Pani Minister.
Pani żyje w świecie, który nie istnieje. Jakby pani
miała odrobinę doświadczeń samorządowych,
to w życiu by sobie pani nie pozwoliła na tego typu
określenie. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Pani Minister, czy pani się ustosunkuje?
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Bardzo chętnie się ustosunkuję, bo widzę, że
pan senator jest bardzo przeciwny tej ustawie, skoro już posuwa się nawet do ataków ad personam…
Moim zdaniem takie rzeczy nie powinny mieć
miejsca, ale widocznie takie standardy są przyjmowane i promowane. Nie, ja się nie wycofuję z żadnych przykładów, bo tych przykładów jest bardzo
dużo w całej Polsce. Oczywiście pan senator może
mówić, że ja żyję w jakiejś innej rzeczywistości…
Powiem szczerze, że to są argumenty po prostu poniżej wszelkiej krytyki. Jesteśmy tutaj po to, żeby
rozmawiać na temat nowelizacji ustawy o kołach
gospodyń wiejskich, a nie na ten temat, czy pan
senator ma jakieś uwagi do różnych programów
rządowych. Jeżeli takie uwagi są, to oczywiście jest
wiele możliwości, żeby je wyrazić, jest wiele możliwości, żeby się do nich odnieść, ale to, o co chciałabym zaapelować, to przede wszystkim odnoszenie
się do tej nowelizacji, do jej celu i do tego, o czym,
mam wrażenie, niektóre osoby tutaj zapomniały,
bo skupiły się trochę na takich politycznych atakach. My nie robimy tego dla siebie – my chcemy
wesprzeć organizacje, które naprawdę od wielu lat
działają bardzo aktywnie, ale także te nowe, które
powstały w ostatnich latach i robią naprawdę bardzo dużo dla polskiej wsi. Takie bagatelizowanie
ich działalności, jakieś próby atakowania tej ustawy, powiem szczerze, dla mnie są niezrozumiałe.
Powiem jeszcze raz: chodzi o to, żeby koła gospodyń wiejskich także w tym roku mogły uzyskać
dofinansowanie, mogły uzyskać pomoc w swojej
działalności, która szczególnie w tym okresie, kiedy

tak naprawdę mamy bardzo trudną sytuację, jest
bardzo ważna, bo koła zabiegają o utrzymanie więzi sąsiedzkich na wsi, o spajanie lokalnej społeczności. Taki jest cel tej ustawy i o to w tej ustawie
chodzi. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Bardzo bym prosiła szanownych państwa jednak o odnoszenie się – chodzi o państwa senatorów
– do tej referowanej ustawy, dlatego że niepotrzebnie są tutaj wywoływane jakieś emocje. Panią minister również prosiłabym o odnoszenie się jedynie
do kwestii, które procedujemy w tym momencie.
Ale również państwa senatorów bardzo o to proszę.
Pan senator Rafał Ambrozik. Bardzo proszę
o zadanie pytania.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Pani Marszałek.
No, 1 słowo, 1 zdanie komentarza, dosłownie 2…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, a ja przed chwileczką prosiłam.
Czy mógłby pan senator jedynie pytanie… Proszę
bardzo.)
Ja rozumiem, ale to jest… Ja nie odebrałem wypowiedzi pani minister jako stygmatyzowania samorządu. Pani minister wskazywała jedynie na
pewne patologie, pojedyncze, które się pojawiają.
Zresztą pan senator Gawłowski sam powiedział,
że trzeba z tymi patologiami walczyć. Jednak prosiłbym pana senatora, apelowałbym do niego, żeby
nie używał takiej narracji, jakiej używa.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, czy mógłby pan zadać pytanie?)
A jeżeli żąda przeprosin… No, użył pan senator takich słów: wyłącznie samorząd przez lata aktywnie wspierał KGW. To ja w takim razie apeluję
do pana senatora, żeby pan przeprosił samorząd,
KGW i polską wieś właśnie za to, że tego wsparcia,
kiedy pan był członkiem rządu, nie było.
I już przechodzę do pytania. Pani Minister, chciałbym zapytać… Bo od 2018 r., już po wprowadzeniu tych rozwiązań, pojawiały się głosy płynące
właśnie bezpośrednio od kół gospodyń wiejskich
i od ekspertów, sugerujące, by powołać pewnych
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konsultantów, którzy by pomagali realizować tę
ustawę. Chodzi chociażby o pomoc w rejestracji
kół, w wykorzystaniu środków. Ta ustawa mówi
o powołaniu koordynatorów. Czy to jest właśnie
odpowiedź na te apele środowiska? I jakie ewentualnie zadania ci koordynatorzy by mieli wykonywać? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo panią minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Koła gospodyń wiejskich mogą korzystać w tym
momencie z pomocy pełnomocników do spraw
KGW, którzy działają w każdym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Właśnie ci pełnomocnicy pełnią funkcję pomocników w sytuacji, kiedy koło chce się zarejestrować, kiedy rozlicza środki. I to jest główne
miejsce, gdzie to wsparcie można uzyskiwać. Jeżeli
chodzi o koordynatorów, to powiem, że to też nie
jest przedmiotem tej nowelizacji, bo nowelizacja
dotyczy przekazania środków. Na razie nie planujemy powoływania koordynatorów, w tym momencie uznajemy za wystarczające funkcjonowanie
pełnomocników do spraw KGW w poszczególnych
biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pani senator Danuta Jazłowiecka. Bardzo proszę.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, staram się zrozumieć pani i pani
zespołu inicjatywę nadającą tą ustawą osobowość
prawną kołom gospodyń wiejskich. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak ważna ustawa będzie ważna

tylko do końca 2020 r., tak naprawdę tylko przez
kilka miesięcy. I nie bardzo rozumiem, dlaczego
będzie ona dotyczyła tylko części tych kół gospodyń
wiejskich, które są zarejestrowane. Pani z pewnością dużo lepiej się orientuje w tym środowisku,
chociaż muszę panią zmartwić – również środowisko Koalicji Obywatelskiej na co dzień ma kontakt
z kołami gospodyń wiejskich, a nie, tak jak pani
uznała, tylko od święta. I mamy świadomość, że
bardzo dużo spośród tych kół to są koła, których
członkiniami są panie mające już po 50, czasem po
60 i więcej lat. I one nie bardzo potrafią sobie poradzić z takimi nowościami jak osobowość prawna,
jak korzystanie z różnych środków. A więc tak naprawdę ta ustawa troszeczkę dzieli te środowiska.
Przyznam się, że zaskoczona jestem, że pani, właśnie pani, mówi o względach mentalnościowych,
a nie o względach kulturowych. W mojej ocenie
to względy kulturowe powodują, że właśnie nie
wszystkie koła są w stanie się zarejestrować.
I stąd moje pytanie: dlaczego ta ustawa jest na
tak krótki okres?
I drugie pytanie: jak zamierza pani zachęcić
członkinie tych kół, które się jeszcze nie zarejestrowały, żeby to zrobiły i mogły skorzystać z tych
środków?
Trzecie pytanie: ile środków z tych 40 milionów będzie przeznaczonych na faktycznego beneficjenta, jakim jest Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, i na przeprowadzenie tego całego projektu, tego całego programu?
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o odpowiedź.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz powtórzę, że my dzisiaj procedujemy nowelizację ustawy. Ustawa została przyjęta
w 2018 r. i od tego roku koła gospodyń wiejskich
mają możliwość zarejestrowania się, uzyskania
osobowości prawnej, skorzystania z różnego rodzaju ułatwień. A więc ta ustawa, ta nowelizacja nie
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dotyczy tego, że koła będą mogły działać na podstawie tej ustawy tylko w 2020 r., bo to są 2 całkiem
rozdzielne rzeczy…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Ale, Pani Minister, ja nie mówiłam o żadnym działaniu, tylko mówiłam, że ta nowelizacja dotyczy okresu tylko do
końca 2020 r.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pani Senator, ja pozwolę dopytać, ale proszę najpierw dać pani minister odpowiedzieć.)
Ta nowelizacja dotyczy środków, które zostaną
przeznaczone na wsparcie kół gospodyń wiejskich
w 2020 r.
Jeśli chodzi o... Bo pani senator wspomniała… Ja odnosiłam się do wypowiedzi pana senatora Mężydły, który spytał, dlaczego pewne zmiany
mentalnościowe nie zostaną wprowadzone ustawą? No, bo ustawa nie zmienia względów mentalnościowych, ustawa może zmienić pewne warunki
formalne, może określić warunki formalne. I tego
właśnie dotyczy ustawa. A ta nowelizacja – jeszcze
raz to powtórzę – dotyczy tego, aby w tym roku
możliwe było przekazanie 40 milionów na pomoc
dla kół gospodyń wiejskich.
I od razu też odpowiem, że w całości ta kwota będzie przeznaczona na wsparcie kół gospodyń
wiejskich. Tutaj nie ma żadnych ukrytych kosztów.
Całe 40 milionów jest przeznaczone, tylko i wyłącznie, na pomoc dla kół gospodyń wiejskich.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
Pani Senator, pani jeszcze chciała zadać pytanie?
(Senator Danuta Jazłowiecka: Nie, dziękuję.
Przepraszam, że włączyłam się w wypowiedź pani
minister, ale już tyle razy słyszeliśmy powtarzanie,
a nie odpowiadanie na pytania, że chciałam skrócić
to powtarzanie wykonywane przez panią minister.
Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Beniamin Godyla. Bardzo proszę
o zadanie pytania zdalnie.
SENATOR
BENIAMIN GODYLA
Szanowna… Jestem na łączach? Halo?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Tak, słyszymy pana senatora.)

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowna
Pani Minister!
Chciałbym się odnieść do tej ustawy Ja mieszkam na wsi. Zakładałem już kilka organizacji pozarządowych i wiem, o co chodzi. Tak jak pani
minister wspomniała… I tak naprawdę chciałbym, żeby ta ustawa nie dzieliła organizacji, które już działają na wsi. Koło gospodyń to nie jest
jedyna organizacja, która działa na wsi. Od ponad 20 lat u nas, na Opolszczyźnie, jest Program
Odnowy Wsi. Ten program łączy organizacje wiejskie. Działa sołtys, rada sołecka, prawie każda wioska ma stowarzyszenie rozwoju i odnowy wsi. Jest
to organizacja pozarządowa, która ma osobowość
prawną. Jest ochotnicza straż pożarna i są LZS-y.
Jest wiele innych organizacji, które działają. I oczywiście są koła gospodyń, które też wspólnie z nami
działają. I jeżeli teraz zostanie doceniona tylko
jedna organizacja, czyli koło gospodyń, a pozostałe nie, to będzie taka dyskryminacja. Uważam, że
nie można dzielić, musimy łączyć te organizacje.
Bardzo dobrze, że są jakieś pieniądze, ale dajmy je
tym organizacjom, które działają, a nie tylko kołom
gospodyń i to jeszcze tylko kołom gospodyń, które
są zgłoszone do ARiMR. Tak że z wielką odpowiedzialnością podejdźmy do tego, bo inaczej zniszczymy te organizacje, które naprawdę działają, i to
dobrze działają. Dlatego też chciałbym usłyszeć od
pani minister odpowiedź na pytanie: dlaczego jest
taka dyskryminacja? Widzimy tylko 1 organizację,
a pozostałe jak gdyby są na boku. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Panie Senatorze, przede wszystkim powiem
jeszcze raz: to nie jest przedmiotem tej nowelizacji.
Przedmiotem tej nowelizacji jest przekazanie środków na wsparcie kół gospodyń wiejskich w 2020 r.
w wysokości 40 milionów zł. To po pierwsze.
Po drugie, szczerze mówiąc, ja nie rozumiem
pretensji o to, że są różnego rodzaju organizacje.
Tak, na wsi funkcjonują koła gospodyń wiejskich,
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funkcjonują ochotnicze straże pożarne, funkcjonują stowarzyszenia, funkcjonują fundacje. Tych form
prawnych jest wiele, z każdą z nich wiążą się określone prawa i obowiązki. I trudno mieć tutaj pretensje o to, że… Bo to tak, jakbyśmy mieli pretensje
o to, że np. ochotnicze straże pożarne otrzymują wsparcie na zakup sprzętu strażackiego, a koła
gospodyń wiejskich nie otrzymują wsparcia na zakup sprzętu strażackiego. No, powiem szczerze, że
według mnie ten argument nie uwzględnia przede
wszystkim rzeczywistości, nie uwzględnia tego, że
zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach
działa bardzo wiele różnych organizacji o różnym
charakterze. I w związku z tymi formami prawnymi, które są dostępne dla poszczególnego rodzaju
organizacji… Polacy, którzy chcą działać w określonej formie prawnej, wybierają taką formę prawną,
która najbardziej odpowiada planowanemu charakterowi ich działalności.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Pani Marszałek, czy ja mógłbym zadać pytanie z sali nr 217,
ale do pani marszałek? Jest taka prośba, żeby pani
marszałek odczytała listę osób, które są zapisane
do pytań. Czy ona może być uwzględniona?)
Ależ oczywiście, Panie Senatorze. Pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor i pan senator Filip
Libicki. Tylko 2 osoby jeszcze są.
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Bardzo
dziękuję.)
Proszę o zadanie pytania panią senator Agnieszkę Gorgoń-Komor.
(Głos z sali: Zdalnie.)
Zdalnie.
SENATOR
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR
Dziękuję bardzo.
Ja już króciutko, bo pan senator Gawłowski powiedział to, co ja chciałam powiedzieć. No, niestety muszę stwierdzić, że pani minister sprowadziła
dyskusję w izbie wyższej do takiego niskiego poziomu… obrażając wielokrotnie samorządowców.
Ja nie proszę o przeprosiny, bo na pewno się ich
nie doczekam…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pani Senator, bardzo proszę.)

…zwłaszcza w dobie, kiedy np. niektórzy posłowie PiS czy radni handlują maseczkami, wyprowadzając z Funduszu Solidarności 3 miliony zł,
na Dolnym Śląsku. To pominę.
Ja mam pytanie do pani minister, konkretne, bo
już czas nas nagli. Myślę, że mamy przed sobą tutaj
jeszcze wiele, wiele ważniejszych spraw, nad którymi powinniśmy obradować, zwłaszcza w dobie
koronawirusa i COVID-19. Czy pani minister uważa, że w tej chwili wydatkowanie 40 milionów zł…
Może to nie jest dużo dla budżetu państwa, ale jednak borykamy się z dużymi problemami finansowymi, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych,
w kwestiach zdrowia, z brakiem środków ochrony indywidualnej. Czy pani uważa, że w dniu dzisiejszym, teraz, obradowanie nad taką ustawą jest
konieczne? Czy teraz, kiedy na pewno te koła gospodyń wiejskich bardzo dobrze sobie radzą, bo
one zawsze sobie dobrze radziły, z uwagi na swoją
zaradność i współpracę z samorządami, to obradowanie jest konieczne? W czasie, kiedy na pewno
będzie nam brakowało pieniędzy? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę, Pani Minister, o odpowiedź.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Powiem tak: tak, uważam, że wydatkowanie tych
środków jest zasadne. Koła gospodyń wiejskich wykonują naprawdę bardzo wiele zadań i w ogromny
sposób przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich zarówno jeśli chodzi o aktywizację kobiet,
o rozwój przedsiębiorczości, jak i o dbanie o naszą
kulturę i tradycję. I uważam, że musimy też patrzeć
długofalowo, musimy też patrzeć na to, że rozwój
społeczeństwa obywatelskiego jest bardzo ważny
w każdych warunkach. I tutaj ja odpowiadam: tak,
absolutnie uważam, że to będzie zasadne. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Filip Libicki.
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SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister, ja trochę pociągnę wątek pana ministra Gawłowskiego. Bo pani powołała się na ten
przykład, że oto gdzieś wójt przekazał kołu gospodyń wiejskich dotację, a następnie domagał się, jak
rozumiem, żeby ta dotacja została wydana w konkretnym miejscu, u kogoś, kto jest jego znajomym.
Otóż mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin. I ja nie
kwestionuję, że na te 2,5 tysiąca gdzieś się znajdą
jakieś sytuacje patologiczne czy wydarzenia, które nie powinny mieć miejsca. Ale przenosząc to na
grunt mojego okręgu wyborczego… Ja w kadencji
2015–2019 obsłużyłem w moim okręgu wyborczym, który liczy 29 gmin i 6 powiatów, ponad 500
różnych wydarzeń i mogę powiedzieć tak: podczas
tych różnych spotkań, gdzie rozmawia się o różnych sprawach, raz spotkałem się z sytuacją, którą być może można by było – po takim głębszym
przyjrzeniu się – zakwalifikować do tego, o czym
pani mówiła. W związku z tym ja chciałbym się zapytać, ile na 2,5 tysiąca gmin… Bo pani mówiła, że
zna pani wspomnianych przypadków kilka czy kilkadziesiąt. Ile mniej więcej statystycznie jest tego
typu patologicznych sytuacji, o których pani wie
czy słyszała pani, że tak powiem, przykładając to do
2,5 tysiąca gmin w Polsce? To jest pytanie pierwsze.
Pytanie drugie jest następujące. Wydaje mi się
– nie wiem, co pani sądzi na ten temat – że jeśli to
5-tysięczne zasilenie… Ja się zgadzam, że dla kół
gospodyń wiejskich każda kwota jest kwotą ważną,
także te 5 tysięcy jest kwotą ważną, ale jeżeli w pani
opinii to ma być, że tak powiem, jakimś zabezpieczeniem przed patologicznymi sytuacjami, to wydaje mi się, że to nie spełni swojej roli. Czy pani
uważa, że to jest właściwy sposób zabezpieczania
się przed takimi sytuacjami? Bardzo dziękuję.

Tutaj, tak jak już powiedziałam kilka razy, ale
jeszcze raz to powiem, to głównie uzyskanie niezależności, samodzielności i tej osobowości prawnej ma zabezpieczyć przed tymi patologiami, bo to
pozwala na to, żeby koła uzyskiwały środki z różnych źródeł, żeby nie były zależne tylko od 1 źródła,
od 1 osoby, od kogoś, kto będzie podejmował decyzje nie na podstawie obiektywnych kryteriów. Tutaj
to jest właśnie najważniejsze.
Jeszcze raz powiem: koła nie rejestrują się po
to, żeby dostać te pieniądze, koła rejestrują się po
to, żeby móc prowadzić swoją działalność, żeby
być niezależne, żeby móc prowadzić tę działalność
w taki sposób, w jaki one będą chciały, żeby nikt
nie musiał im mówić, żeby nie musiały słuchać
tego, w jaki sposób mają tę działalność prowadzić.
Jeszcze raz powtórzę: to właśnie ta niezależność, która została wprowadzona dzięki ustawie
z 2018 r., pozwala na to, że koła mogą zdywersyfikować źródła finansowania. Tak więc to nie jest
tak, jak pan senator powiedział, że te 3, 4 lub 5 tysięcy zł daje tę niezależność. Ta ustawa wprowadziła wiele różnych rozwiązań i właśnie dzięki nim
koła mogą samodzielnie funkcjonować, mogą prowadzić takie działania, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom.
Jeśli chodzi o przypadki patologiczne, to niestety one się zdarzają. Pan senator sam powiedział,
że także miał styczność z czymś, co można by było
nazwać takim…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Oczywiście, choć ja uważam, że nie powinno
być żadnych takich przypadków. Ja uważam, że
naszym celem, tym, do czego powinniśmy dążyć,
jest to, żeby takich sytuacji nie było, żeby w razie wystąpienia takich sytuacji po prostu te osoby wiedziały, co zrobić, jak zareagować, wiedziały,
że nie muszą polegać tylko na tej 1 osobie czy tej
1 instytucji.

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Dziękuję bardzo.
Proszę, Pani Minister.

Dziękuję bardzo.
Pan senator chciałby dopytać, tak?
Bardzo proszę, w skróconej formie.

SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję.

SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Ja chciałbym tylko dopytać, jaka jest tego skala pani zdaniem, ile jest takich przypadków na
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2,5 tysiąca gmin w Polsce. Czy pani ma jakąś wiedzę, ile jest tych nieprawidłowości, w ilu gminach
to się zdarzyło? Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Powiem tak: obserwując to na podstawie mojego okręgu, mogę powiedzieć, że są takie powiaty,
w których takie sytuacje występują nagminnie, a są
takie powiaty, w których samorządowcy wspierają
koła, pomagają im i ta współpraca układa się naprawdę bardzo dobrze, niezależnie od poglądów.
Tak więc ta sytuacja jest uwarunkowana różnymi rzeczami, zależy od wielu czynników, przede
wszystkim od samorządowców.
My prowadzimy działania informacyjne również po to, żeby pokazywać, że jest możliwość zarejestrowania się, działania w sposób niezależny
i oczywiście jak najlepszej współpracy z samorządem, ale jeżeli nie ma takiej woli, to prowadzenia
swojej działalności bez obawy o to, czy to będzie
możliwe.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję, Pani Minister.
Od czasu, kiedy ostatni raz odczytałam listę
chętnych do zadania pytań, dopisali się jeszcze
jako chętni do zadania pytania pani minister pan
senator Aleksander Szwed i pan senator Marek
Komorowski.
Bardzo proszę pana senatora Aleksandra
Szweda o zadanie pytania.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
No, dziwią te negatywne głosy, tym bardziej że
jest to bardzo pozytywna ustawa, bardzo pozytywna nowelizacja. Te 40 milionów zł przeznaczamy
na koła gospodyń wiejskich. Ja akurat pochodzę

z południa Dolnego Śląska, gdzie mamy bardzo
dużo terenów wiejskich, mamy nawet taką sytuację, że w jednej wsi powstały 2 koła gospodyń
wiejskich.
Pani Minister, chciałbym zadać pytanie. Pytałem już senatora sprawozdawcę… Ja wiem, że na
dzisiaj ciężko wyrokować, jak będzie wyglądała sytuacja za 1 rok, za 2 lata, jednak chciałbym zapytać,
czy ten program będzie rozwijany, jeżeli tylko sytuacja na to pozwoli. Jakie są plany ministerstwa?
O to właśnie chciałem zapytać. Ja wiem, że proponowanie dzisiaj poprawki skutkującej tym, że te
kwoty będą wzrastały, jest nieodpowiedzialne, ale
chciałbym zapytać, jak będzie wyglądała polityka
ministerstwa: czy będziemy starali się ten program
utrzymać i go rozwijać? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o odpowiedź.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Tak jak powiedziałam, chcemy, żeby wsparcie dla kół gospodyń wiejskich było jak najszersze. Chcemy rozwijać różne możliwości. Z jednej
strony jest to wsparcie właśnie wypłacane na podstawie tej ustawy, ale są także nowe możliwości.
Rozmawiamy też z panią minister, już europosłanką, Andżeliką Możdżanowską, o możliwościach
wspierania kół gospodyń wiejskich ze środków
europejskich. Na pewno koła nie zostaną bez pomocy. Będziemy cały czas pracować nad tym,
żeby tych możliwości było jak najwięcej, bo koła
się rozwijają. Jest potencjał, jest bardzo duże zainteresowanie tą działalnością. To, co cieszy, to
jest zerwanie z pewnym stereotypem. Ja pamiętam różne komentarze, które się pojawiały, kiedy
ta ustawa wchodziła w życie, jak niektórzy mówili:
po co, przecież koła to już jest relikt, po co wspierać
ich działalność? Tymczasem okazało się, że dzięki
tej ustawie mamy do czynienia z renesansem kół
gospodyń wiejskich, one się bardzo uaktywniły, powstało bardzo dużo nowych kół. Tak więc widzimy, że to był dobry kierunek, i na pewno będziemy
to kontynuować.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Komorowski.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Ja zdalnie, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo… Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać? Tak?
(Rozmowy na sali)
Halo!
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Tak, proszę bardzo, słychać pana.)
Słychać? Dobrze.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Tak, tak.)
Miałem nie zabierać głosu, ale kiedy przysłuchuję się tej debacie i głosom koleżanek i kolegów
senatorów z Platformy Obywatelskiej, to mam nieodparte wrażenie, jakby przeszkadzało im to, że
rząd wspiera koła gospodyń wiejskich w terenie.
Ja w związku z powyższym mam pytanie do
pani minister: czy mogłaby pani powiedzieć, czy
poprzednie rządy, rządy Platformy Obywatelskiej,
wspierały koła gospodyń wiejskich, czy były tego
rodzaju programy, czy ta pomoc była większa, czy
jej w ogóle nie było? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę, Pani Minister, o odpowiedź.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Możliwość rejestracji kół gospodyń wiejskich,
tworzenia kół gospodyń wiejskich na podstawie tej
ustawy została wprowadzona w 2018 r. i od tego
czasu my co roku wypłacamy wsparcie, taką pomoc
dla kół gospodyń wiejskich właśnie z tych środków.
O ile wiem, w poprzednich latach… No, tutaj trudno
się odnosić, bo te koła działały w różnych formułach, więc to będzie najlepsze pytanie – tak mi się
wydaje – właśnie do senatorów opozycji, którzy tak

bardzo chętnie podnoszą argument o tym, jak bardzo duże to było wsparcie. To, o czym ja mogę na
pewno powiedzieć, to jest to, że w 2018 r. umożliwiliśmy kołom gospodyń wiejskich uzyskanie osobowości prawnej i uzyskanie wsparcia nie tylko
przez środki wypłacane na podstawie tej ustawy.
Stworzony został bowiem specjalny program dla
kół gospodyń wiejskich, program „EtnoPolska”, i na
tej podstawie także mogą być wypłacane środki.
Ja mogę mówić za nasz rząd… w imieniu naszego
rządu: my na pewno koła gospodyń wiejskich dalej
będziemy wspierać.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Głos z sali: Pan senator Komorowski chce
dopytać.)
Panie Senatorze, pan chce dopytać?
(Senator Marek Komorowski: Tak.)
Pan senator Komorowski.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Pani Minister, dziękuję za odpowiedź.
Pani Minister, mam jeszcze 1 pytanie. Jaki generalnie jest odzew kół gospodyń wiejskich i samorządów od 2018 r.? Czy oni chwalą decyzję rządu
odnośnie do wprowadzenia tej pomocy dla kół gospodyń wiejskich, czy mają jakieś uwagi? Co generalnie mówią na ten temat samorządy i koła
gospodyń wiejskich? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, proszę.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Dziękuję bardzo.
Generalnie przyjęcie ustawy było bardzo pozytywne, ja się spotkałam z bardzo wieloma głosami,
w których podnoszono, że koła dostały nie tylko
wsparcie, ale też szereg ułatwień, dzięki czemu
mogą łatwiej prowadzić swoją działalność, mogą
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łatwiej promować swoje regiony. Ten odzew jest
naprawdę bardzo dobry i wydaje mi się, że bardzo
dobrze pokazuje to ten wskaźnik w postaci liczby kół, które sięgnęły po pomoc finansową i które tę pomoc finansową rozliczyły. To pokazuje,
że obawy, które niektórzy podnosili, co do tego,
że panie sobie nie poradzą z tym rozliczaniem, były
błędne, bo panie świetnie sobie z tym poradziły
i ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo się też cieszę,
że ta działalność kwitnie, pojawia się coraz więcej
inicjatyw centralnych, ale też samorządowych, bardzo się cieszę, że one są wspierane. Co do reakcji
samorządów to powiem, że w większości były to reakcje pozytywne. Niestety, tak jak mówiłam, w niektórych przypadkach były takie bardzo negatywne
reakcje, bardzo wrogo odnoszono się do tej nowej
możliwości. Ale pracujemy nad tym, żeby cały czas
pokazywać, że to są bardzo ciekawe rozwiązania,
że to są rozwiązania, które ułatwiają działalność
kół, a to przecież przekłada się nie tylko na ich działalność, ale i na funkcjonowanie całej gminy, całego
powiatu czy całego regionu, bo te koła nie działają
dla siebie, one działają dla swoich środowisk, one
wspierają np. różne środowiska wykluczone, one
promują kulturę, promują pewne tradycje, pewne
kwestie, które już dawno zostałyby zapomniane.
Wydaje mi się, że poprzez takie pozytywne pokazywanie tej działalności uda się przekonać także
tych samorządowców, którzy do tej pory utrudniali
tę działalność.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
To było ostatnie pytanie.
Informuję dla porządku, że pani senator
Danuta Jazłowiecka prosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do zabrania głosu. Państwa senatorów znajdujących się w sali nr 217 proszę o zgłaszanie chęci
zabrania głosu w dyskusji do senatora sekretarza
Rafała Ambrozika, zaś znajdujących się w sali
nr 182 – do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów 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 czatów aplikacji.
Przypominam państwu senatorom o przekazywaniu przemówień oraz wniosków o charakterze

legislacyjnym senatorom sekretarzom, a w przypadku senatorów zdalnie biorących udział w posiedzeniu o przesyłaniu ich drogą elektroniczną na
adres wskazany w przekazanej państwu instrukcji.
Do dyskusji zapisała się pani senator Maria Koc.
Pani Marszałek, bardzo proszę.
SENATOR
MARIA KOC
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Przypominam sobie debatę nad tą ustawą, debatę, którą przeprowadziliśmy w listopadzie 2018 r.
To był pierwszy projekt tej ustawy. Pamiętam, że
wtedy wzbudziła ona bardzo dużo emocji, mimo że
środowiska wiejskie, kobiety, które mieszkają na
wsi, chcą być aktywne w tych miejscach, gdzie nie
było żadnych organizacji pozarządowych, że przez
lata mówiły o tym, że jest potrzeba wsparcia dla
jakiejś formy organizacji, która mogłaby zrzeszać
panie mieszkające na wsi. Mimo to ustawa spotkała
się z dużą krytyką i niechęcią. Mówiło się wręcz,
niektórzy senatorowie mówili wręcz – i tutaj odsyłam państwa do stenogramów z tamtych posiedzeń
– o łapówkach, o przekupstwie wobec mieszkańców wsi, a tak naprawdę ta ustawa jest, Szanowni
Państwo, wielkim dobrodziejstwem. Mówię to
z uwagi na fakt, że ja pochodzę ze wsi i przez wiele
lat na wsi mieszkałam, a z wykształcenia jestem
etnografem. Jako etnograf przez wiele lat pracowałam i bardzo dobrze znam środowiska wiejskie, współpracuję z kołami gospodyń wiejskich
już od bardzo dawna. Myślałam, że po tym roku,
właściwie już ponad roku funkcjonowania tej ustawy, kiedy to przez kilkanaście miesięcy powstało,
tak jak powiedziała pani minister, kilka tysięcy
nowych organizacji, one prężnie działają, my je
właściwie wszędzie widzimy, także w Warszawie,
bo one przyjeżdżają tu na różnego rodzaju wydarzenia – przyjeżdżały, no, teraz jest pandemia, więc
nie przyjeżdżają, ale przyjeżdżały i prezentowały
swoją działalność, swoje tradycje kulinarne, swoje tradycje kulturalne, folklor, wszelką aktywność
i to było bardzo dobrze odbierane… I myślałam, że
po kilkunastu miesiącach dobrych doświadczeń
takich głosów krytycznych nie będzie, ale one się
nadal pojawiają, co mnie bardzo dziwi. No ale
oczywiście państwo mają prawo do swojej oceny
tej ustawy, tej całej sytuacji, jaką ustawa wywołała.
Uważam, że to jest bardzo potrzebne wsparcie
finansowe, ta kwota 40 milionów zł. Na pewno nie
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było ją łatwo wygospodarować w budżecie, tak jak
już tutaj państwo mówiliście, również w obliczu
tych licznych wydatków, jakie pojawiły się w czasie
epidemii koronawirusa. Ale te pieniądze są, panie
z kół gospodyń wiejskich będą mogły o nie w prosty
sposób aplikować, składać wnioski. I tak jak pani
minister mówiła, z tego dofinansowania będzie
mogło skorzystać ponad 11 tysięcy organizacji na
terenie całego kraju. Będą to i te organizacje, które
już funkcjonują, i te nowo powstałe, i będą mogły
dostawać dotacje w wysokości od 3 do 5 tysięcy zł
na działalność statutową.
Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że od 2018 r.
obserwujemy ogromne ożywienie i wzrost aktywności społecznej na wsi, właśnie dzięki kołom
gospodyń wiejskich. Są to organizacje z piękną tradycją, bo przecież pierwsze na terenach Polski powstały już ponad 150 lat temu. One nieprzerwanie
działały w różnych okresach historycznych, często
też nie afiszując się ze swoją działalnością w czasach, kiedy tego nie można było robić, ale chociażby
w okresie powojennym też wiele takich organizacji
powstało. Najgorszym okresem dla nich były lata
dziewięćdziesiąte. W latach dziewięćdziesiątych,
Szanowni Państwo, kiedy to nastąpiły różne zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce,
także na wsi, działalność tych organizacji mocno
podupadła, wiele z nich po prostu przestało wtedy
istnieć. Pamiętamy tamten czas jako trudny, wymagający gotowości do ciągłych zmian, doskwierający brakiem stabilizacji finansowej. I właśnie
w tamtym czasie, tak jak powiedziałam, wiele
z tych organizacji po prostu zrezygnowało ze swojej aktywności. Ale są takie, które przetrwały, pracują, działają nieprzerwanie, i to się bardzo chwali,
za to im należy bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo musiały pokonać wiele trudności w tych
czasach, kiedy nawet samorządy nie miały pieniędzy, żeby je wspierać. Przecież były takie czasy, lata
dziewięćdziesiąte, pamiętamy, brakowało środków
wszędzie i ta działalność społeczna bazowała na wsi
przede wszystkim na jakiejś własnej pracy i własnych skromnych środkach.
Szanowni Państwo, to się znacząco zmieniło
właśnie dzięki wprowadzeniu tej ustawy w listopadzie 2018 r. Bo jaka była sytuacja prawna kół
gospodyń wiejskich przed wejściem tej ustawy
z listopada 2018 r.? O tym już też wspominaliśmy,
że działały one na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach
rolników. W myśl tej ustawy koła gospodyń wiejskich funkcjonowały jako wyodrębnione jednostki

organizacyjne kółek rolniczych i nie miały osobowości prawnej. Nie miały osobowości prawnej, więc ograniczało to bardzo ich samodzielność
i niezależność i w praktyce oznaczało konieczność
pozyskiwania akceptacji innych instytucji czy też
organizacji, od których koła gospodyń wiejskich
były zależne. Ja tu absolutnie nie oceniam, jak działały te kółka rolnicze, jaka była ta zależność. Po prostu, obiektywnie – nie miały osobowości prawnej,
więc nawet gdyby chciały same gdzieś do jakiegoś
programu składać wniosek, to nie mogły. A przecież tych programów w miarę upływu lat, w latach
dwutysięcznych, w tej minionej już dekadzie powstawało coraz więcej. Coraz więcej organizacji pozarządowych, mając osobowość prawną, uczyło się
pisania wniosków, skutecznego pozyskiwania środków i niektórzy czynili to z ogromnymi sukcesami.
Tak więc te organizacje, które działały i działają
w myśl właśnie tej ustawy z 1982 r., nie mają osobowości prawnej, mogą przecież dalej działać. I nikt
nie odejmuje im ich historii, nikt nie odejmuje też
tego jakiegoś zaangażowania w poprzednią działalność, jak również zaangażowania w struktury
kółek rolniczych. Po prostu mogą też się zarejestrować w ARiMR po to, żeby nabyć osobowość prawną. Bo to nie jest takie proste, Szanowni Państwo.
Każdy, kto rejestrował jakąś organizację społeczną,
wie, jak ten proces wygląda chociażby w sądzie rejestrowym itd. Tutaj ta ścieżka jest ułatwiona, a dodatkowo można też skorzystać ze środków, które…
No właśnie, złożony wniosek oznacza, że po prostu
panie otrzymują te pieniądze. Tak więc w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma
żadnej innej oceny poza formalną, że np. ktoś jest
z takiej gminy czy z innej, z takiego samorządu czy
z innego.
Szanowni Państwo, dzięki tej ustawie, dzięki
realnej finansowej, ale też organizacyjnej pomocy…
Bo trzeba powiedzieć, że Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa blisko współpracuje…
Ponieważ mój okręg wyborczy to są takie tereny
typowo wiejskie, więc wiem, że mają tam też taką
pomoc organizacyjną, różne szkolenia są organizowane… tzn. były do tej pory, panie chętnie w nich
uczestniczyły, zgłaszały do ARiMR swoje potrzeby i ARiMR starała się te potrzeby zaspokajać. I ta
zachęta i pomoc w postaci tej ustawy oraz później
właśnie działań, które nastąpiły, spowodowały powstanie tysięcy nowych organizacji oraz znaczący
wzrost aktywności kobiet na terenach wiejskich.
Zgodnie, Szanowni Państwo, z ustawą, którą dzisiaj rozpatrujemy, panie otrzymają kolejne środki,
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które będą dla nich wsparciem finansowym, i będą
mogły po prostu swoją działalność kontynuować.
Ale, Drodzy Państwo, dlaczego to jest takie
ważne? Pierwsze pieniądze, które panie pozyskały, wydatkowały w sposób bardzo efektywny. To,
co mówiła pani minister, się potwierdza, takie są
moje doświadczenia, kiedy współpracuję z paniami. Remontowały swoje świetlice, kupowały jakieś
sprzęty, jakieś narzędzia im potrzebne czy też stroje ludowe, elementy tych strojów. I trzeba przyznać, że do każdej złotówki otrzymanej z budżetu
państwa koła gospodyń wiejskich dołożyły własne
środki. Własne…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pani Senator, jeszcze tylko minutka.)
Już, tak?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Minuta jeszcze.)
Tak długo mówię?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Tak że bardzo proszę o kończenie.)
A, może będę mogła później 5 minut wykorzystać.
Dołożyły środki własne czy z innych źródeł.
Dołożyły też ogrom pracy społecznej, ogrom osobistego zaangażowania.
Co jest ważne teraz, w tym roku, kiedy panuje
koronawirus? Organizacje społeczne budują swój
potencjał latami. Tak że koła gospodyń wiejskich
też budowały ten potencjał. Nawet te nowe to robiły, one wiele wysiłku w to włożyły. Trzeba im pomóc, żeby mogły utrzymać ten potencjał, żeby nie
zaczynały, jak się skończy epidemia, od zera. Tak
że po to Narodowy Instytut Wolności np. ogłosił
konkurs dla organizacji pozarządowych na właśnie utrzymanie potencjału organizacji. Bo to nie
chodzi o to, żeby teraz z wielkimi eventami startować, tylko o to, żeby po prostu zachować to,
co do tej pory się wypracowało, żeby móc wznowić
działalność, jakąś aktywność w momencie, kiedy
epidemia ustanie.
To ja poproszę jeszcze o 5 minut, Pani Marszałek, dobrze?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
To w takim razie od razu te 5 minut.)
Tak? Dobrze.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pani dokończy, Pani Marszałek.)
Dobrze.
Ja tylko jeszcze chciałabym podkreślić, że te tysiące… Co widzieliśmy? Jak ta aktywność, i czym,
się przejawiała? To są tysiące lokalnych wydarzeń

inicjowanych, realizowanych przez koła gospodyń
wiejskich, liczne festyny, pikniki integracyjne,
dożynki. Podziwiamy działalność na rzecz kultywowania tradycji, ochrony lokalnego dziedzictwa
kulturowego i kulinarnego. Widzimy, jak panie
wspaniale promują swoje miejscowości, swoje gminy, regiony, tak że Polskę na różnych dużych wydarzeniach kulturalnych i gospodarczych.
Koła gospodyń wiejskich zawsze były wielką
wartością w życiu wsi – i tutaj kłaniam się tym
wszystkim, które działają nieprzerwanie od lat
– ale teraz nastąpił renesans i powstało wiele nowych organizacji. Wspierajmy je i nie kłóćmy się
o nie. Trzeba je wspierać także finansowo – a potrzeby są różne. Ale te 40 milionów zł będzie przez
panie jak najlepiej wydatkowane.
W tym miejscu, jako osoba, która od lat z kołami gospodyń wiejskich współpracuje, chciałabym
bardzo podziękować paniom za ich szczególne zaangażowanie właśnie teraz, w dobie koronawirusa.
Bo, Szanowni Państwo, ile inicjatyw społecznych,
takich wspierających, pomocowych, panie podejmują? Szycie maseczek jest już w całym kraju
– panie kupują materiał, gumki, szyją… Odpowiadają w ten sposób na potrzeby różnych instytucji,
organizacji na swoim terenie, np. ochotniczych
straży pożarnych. W ten sposób powstały już setki
tysięcy maseczek. To dowód wielkich serc, wielkiego zaangażowania. Panie wiedzą, że samemu
można zrobić dużo, ale razem można zrobić jeszcze
więcej – i dlatego się zrzeszają. A przy tym odbudowują, Szanowni Państwo, relacje społeczne, jakie kiedyś wyróżniały każdą społeczność wiejską.
To właśnie te relacje społeczne stanowiły o tym,
że ta społeczność wiejska zawsze murem za sobą
stała, wspomagała się nawzajem. I to wszystko jest
odbudowywane na wsi. To jest wielka wartość,
to jest trudne do przecenienia. I za to chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani, Pani
Minister, rządowi za te pieniądze, za tę ustawę,
za to realne wsparcie, które panie odczuwają i my
wszyscy odczuwamy, bo ten renesans kół gospodyń wiejskich po prostu na co dzień obserwujemy.
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o zabranie głosu pana senatora
Jana Marię Jackowskiego.
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SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja myślę, że dyskusja, która przetoczyła się
w Wysokiej Izbie przy okazji tej nowelizacji ustawy,
wiele pokazała. Ja w odniesieniu do swojego okręgu wyborczego – a jestem senatorem z subregionu
ciechanowskiego, z terenu, który w znacznej mierze składa się z terenów wiejskich i małych miast
– mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie życia
społecznego bez kół gospodyń wiejskich. Dlaczego?
Dlatego że to jest odwieczna tradycja – ona nie jest
w tej chwili wprowadzana, tylko teraz jest niejako
odświeżana – która powodowała, że zaangażowanie kobiet w życie społeczne tej wspólnoty lokalnej, w której na co dzień mieszkały i pracowały ze
swoimi rodzinami, jest bezcenną wartością polskiej
wsi, polskiej kultury narodowej.
Warto tu przypomnieć, że ustawa z 2018 r. jasno precyzuje zadania czy cele działalności kół gospodyń wiejskich – w szczególności prowadzą one
działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, prowadzą
działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju
obszarów wiejskich, wspierają rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjują i prowadzą działania
na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet
na wsi, upowszechniają i rozwijają formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody
prowadzenia gospodarstw domowych, reprezentują interesy środowiska kobiet wiejskich wobec
organów administracji publicznej oraz rozwijają kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną. Specjalnie przytoczyłem
te ustawowe cele funkcjonowania kół gospodyń
wiejskich, ponieważ chociażby niedawno mieliśmy
uroczystość św. Floriana. Jak wiadomo, św. Florian
to patron strażaków. Ten, kto zna polską wieś czy
mniejsze środowiska, doskonale wie, że to święto strażaków jest jednym z centralnych wydarzeń
w społecznościach lokalnych, właśnie od 4 maja
– to już w zależności od kalendarza, bo przecież
tych ochotniczych straży pożarnych jest wiele i te
uroczystości są organizowane... I na przykładzie
tych uroczystości doskonale widać właśnie, jak te
różne organizacje działające w środowisku wiejskim potrafią ze sobą współpracować, ponieważ
to zazwyczaj właśnie panie z kół gospodyń wiejskich aktywnie uczestniczą również w świętach
strażaków. I widać wyraźnie, że bez ochotniczych

straży pożarnych i bez kół gospodyń wiejskich oraz
innych organizacji i stowarzyszeń, które działają
w środowisku wiejskim, to życie wspólnoty lokalnej byłoby znacznie, znacznie uboższe.
Tak jak pani minister wspomniała, mamy
ponad 9 tysięcy 600, o ile dobrze pamiętam, zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich, a w województwie mazowieckim jest ich ponad 1 tysiąc,
z czego w moim okręgu, jak wspomniałem, w subregionie ciechanowskim, to są dziesiątki. W każdej
gminie, w każdym powiecie są liczne koła gospodyń wiejskich. I tutaj to wsparcie, które zostało
zorganizowane… I chciałbym tutaj na ręce pani minister przekazać podziękowanie za te środki, które zostały przeznaczone na animację, na rozwój.
Bo chodzi o to, żeby reaktywować sieć kół gospodyń wiejskich – tak rozumiem intencję rządu – dając też publiczne pieniądze na wsparcie ich celów
statutowych, ich działań, tak, żeby jak najbardziej
ożywić życie wspólnot lokalnych.
To jest szczególnie istotne dlatego, że myśmy
przez lata byli trochę zachłyśnięci takim specyficznym podejściem do rozwoju kraju, polegającym na
tym, że rozwój miał opierać się na największych
aglomeracjach, na takich silnych organizmach
aglomeracyjnych, które są również silnymi organizmami społeczno-gospodarczymi, i to z kolei,
że się tak wyrażę, zasysało życie społeczne właśnie
w mniejszych ośrodkach i na terenach wiejskich.
I odbudowa tej takiej naturalnej tkanki społecznej
ma istotne znaczenie nie tylko kulturowe – co jest
bardzo ważne – i społeczne, ale również gospodarcze, ponieważ uatrakcyjnia formy spędzania czasu,
daje możliwości organizowania czy realizowania
się, kiedy zamieszkuje się w środowisku wiejskim.
I proszę zauważyć, że na to nakłada się jeszcze
1 element, a mianowicie to, że mamy w tej chwili
wzrost liczby ludności wiejskiej, ale nierolniczej,
a więc np. mieszkańców z większych miast, którzy osiedlają się w terenie wiejskim i którzy po
prostu poszukują walorów przyrodniczych, życiowych, lepszego standardu czystości powietrza czy
innych parametrów i też większego spokoju jako
pewnej formy zwiększania swojego komfortu życia. Czy z różnych przyczyn losowych po prostu
osiedlają się w terenie wiejskim, nie wykonując
stricte zawodów rolniczych czy okołorolniczych.
I to jest ciekawy proces i w to właśnie idealnie wpisują się koła gospodyń wiejskich, które nie tylko
zajmują się promocją lokalnej kultury, ale w ogóle… Byłem na wielu spotkaniach, gdzie były rozmowy z ciekawymi ludźmi, były dyskusje na temat
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rozwoju zawodowego, były udzielane różne porady.
Są bardzo różne formy organizacyjne tych struktur. I uważam, że jest to wielka wartość, i warto
byłoby, żeby – obojętnie, kto w Polsce rządzi – ta
forma aktywności była wspierana. Chodzi o to,
żeby to była oczywista powinność władz publicznych w stosunku do tych środowisk, które nie mają
takich możliwości korzystania z różnych dobrodziejstw życia kulturalnego jak mieszkańcy dużych
ośrodków miejskich. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego
Chróścikowskiego.
SENATOR
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W pierwszych słowach chciałbym podziękować kołom gospodyń, wszystkim paniom i panom,
którzy wspierają koła gospodyń, za ich działalność.
I cieszę się, że rząd przewidział w tej nowelizacji
ustawy wsparcie na dalsze funkcjonowanie, na inicjowanie tych działań, na tę działalność. Bo przecież za te 3 tysiące zł niewiele by można zrobić,
ale to daje tzw. podstawę statutową do tego, żeby
móc funkcjonować. I to się rozwija. No, mamy już
trzeci rok, można powiedzieć, działania tej ustawy,
co świadczy o tym, że, jak już moi przedmówcy,
czy to pani marszałek Koc, która już tyle dobrych
i ciepłych słów powiedziała o działalności i funkcjonowaniu kół gospodyń wiejskich, czy to mój kolega
przedmówca, pan senator Jackowski, który wspomniał… Ja bym nie chciał już tych wszystkich rzeczy
wymieniać, ale chcę jakby spojrzeć troszkę historycznie i dorzucić do tego jeszcze tak ze 2 zdania.
Przecież koła gospodyń mają swoją historię,
powstają od ponad 150 lat. One jeszcze za czasów zaborów były powoływane i funkcjonowały
jako stowarzyszenia, a w okresie międzywojennym odgrywały bardzo aktywną rolę i działały.
Pamiętajmy, że w zasadzie w czasie międzywojennym, między I a II wojną światową, zajmowały
się jakby dziedziną kultury, świadomości, można
powiedzieć, że to były elitarne działania. Dotyczy
to kół gospodyń wiejskich, które działały w tym

czasie. No, okres powojenny bardzo źle się zapisał, tak bym powiedział, dlatego że, chociaż realizowano pewne cele, w okresie do 1980 r. było
szykanowanie kół gospodyń wiejskich ze względów religijnych. Na przykład moja teściowa, która była szefową koła gospodyń wiejskich w swojej
wsi, musiała ukrywać pewne rodzaje działalności,
pielgrzymki, wyjazdy, bo po prostu byli tam szykanowani, prześladowani. Czyli można było działać, ale… No, jeżeli robiło się to, co partia zalecała,
były takie a takie działania, to świetnie, a jeżeli nie,
to natychmiast były wezwania, przesłuchiwania:
a dlaczego prowadzicie inną działalność, dlaczego
nie taką? Wiele dobrych rzeczy też tam się działo
– pamiętamy jeszcze te czasy, może nie wszyscy,
ale pamiętamy – ale nie było swobody.
I przychodzi rok 1980, powstaje ruch Solidarności. I co tutaj dzieje się ważnego? No, po roku 1980
nastąpiła zmiana, która niesamowicie… Dzisiaj
akurat jest 12 maja, taki dzień, kiedy została zarejestrowana Solidarność Rolników Indywidualnych.
Solidarność Rolników Indywidualnych zarejestrowano po długim okresie… Patrzcie państwo,
to było już blisko kilka miesięcy po zarejestrowaniu Solidarności pracowniczej, a nie chciano zgodzić się na zarejestrowanie Solidarności Rolników
Indywidualnych, która… Wtedy tę rolę pełniły głównie kółka rolnicze. I co się dzieje? W tym
czasie rejestruje się kółka rolnicze i rejestruje się
rolniczą Solidarność. 12 maja 1981 r. sąd to zarejestrował. I co się dzieje? Zaraz mamy stan wojenny.
A co się dzieje dalej? W okresie stanu wojennego
powstaje ustawa z 1982 r. o kołach gospodyń…
o organizacjach rolniczych. My jako Solidarność
siedzimy, wielu moich kolegów siedzi, można powiedzieć, w internacie, czyli jest internowanych,
a kółka gospodyń są przekazane kółkom rolniczym.
Po prostu te działania, które w tamtym czasie,
za Jaruzelskiego, były prowadzone, były właśnie tak
ewidencjonowane. O tym się nie pamięta. A trzeba pamiętać o tym, że my byliśmy zamknięci.
Solidarność do 1989 r. nie mogła prowadzić żadnej działalności, a kółka rolnicze za tamtych czasów
przejęły całe władztwo.
I mogę powiedzieć, że dopiero po 1989 r. zaczęło się odnawianie tego przez samorządy, po
wyborach samorządowych w 1990 r. To te nowe
samorządy przejęły rolę wsparcia finansowego.
Jestem bardzo wdzięczny wielu samorządom, które wspomagały działania, bo bez wójtów – przecież pierwszy etap to były samorządy gminne – te
koła gospodyń by nie istniały, one by wyginęły.
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W większości one utrzymywały się tylko ze swoich składek. Koła gospodyń wiejskich, które były
podległe ustawie z 1982 r., miały charakter tylko
takiego nadzoru, bym powiedział, jakby kontroli,
wsparcia… No, chodziło o kupowanie jakichś drobnych upominków, po prostu to było takie zaplecze.
A wszystko to, co się działo, było zależne głównie
od wsparcia samorządu.
Oczywiście tutaj i były bardzo dobre przykłady,
i zdarzały się patologie, ale te patologie nie są dzisiaj tematem, który omawiamy, jak pani minister
mówiła, bo to są wyjątki. No, ale mogę podać swój
własny przykład. Zaproponowałem kiedyś koleżance, która jest szefową koła gospodyń wiejskich…
Mówię jej tak: weź, wystartuj na radną. A ona mi
mówi: słuchaj, szanuję cię bardzo, ale nie wystartuję na radną, bo wójt mnie zniszczy, nie da pieniędzy na funkcjonowanie. Za 4 lata wystartowała już
z komitetu wójta i dzisiaj jest radną, tylko dlatego,
że ten wójt akurat rozdawał, dawał te pieniądze.
W związku z tym widać, że podległość finansowa wobec wójtów w niektórych przypadkach jest
skrajną nieodpowiedzialnością… To takie, tak bym
powiedział, uzależnianie. Dzisiaj te koła gospodyń
już trzeci rok z rzędu – dzięki działaniu tej ustawy
– mogą mówić, że samodzielnie funkcjonują, bo nie
muszą prosić o zarejestrowanie. Przypomnijmy,
że niektóre koła gospodyń musiały założyć stowarzyszenie i dopiero w formie zarejestrowanego stowarzyszenia mogły legalnie funkcjonować. Wobec
braku osobowości prawnej albo podlegały one kółkom rolniczym, WZRKiOR-om, albo były bezpośrednio zależne od dobrej współpracy z wójtami.
Tak to wyglądało do tej pory.
Dzisiaj jestem bardzo wdzięczny, że ta ustawa
funkcjonuje, że możemy wspierać aktywnie tyle
programów. Koła gospodyń mają dzisiaj naprawdę wielką rolę do odegrania, są cennymi lokalnymi środowiskami, które współpracują ze strażami,
współpracują z samorządami i wieloma innymi
organizacjami. Bardzo dziękuję tym wszystkim kołom gospodyń, które u nas działają. Niech działają
tak dalej, bo rzeczywiście wieś potrzebuje takiego
wsparcia organizacji pozarządowych. One mają osobowość prawną, a dzięki agencji dostają wsparcie.
I ja bym powiedział tak: no, nie kłóćmy się
już o pieniądze. Można powiedzieć, że jak Prawo
i Sprawiedliwość mówi, że coś zrealizuje, to naprawdę chce to realizować i jest w tym wiarygodne.
Tak jak chcieliśmy wesprzeć programy, które do tej
pory funkcjonowały, tak samo chcemy wesprzeć te
programy, które są w tej chwili.

No, mówimy o kołach gospodyń, a tu mówiono również o strażakach. Przecież pamiętamy,
że w zeszłym roku straże, ochotnicze straże, dostały po 5 tysięcy zł. Prawie każda jednostka, która
o to wystąpiła, uzyskała dotację w wysokości 5 tysięcy zł i to też było bardzo cenne wsparcie. Już nie
mówię o sprzęcie, o innych rzeczach. A współdziałanie straży… Przecież często jest tak, że żona jest,
powiedzmy, w kole gospodyń, a mąż czy syn jest
w straży. Ta współpraca jest bardzo dobra i oby dalej tak się układała. Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Komorowski. Bardzo proszę.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Zabieram głos, bo chciałbym podziękować pani
minister, podziękować rządowi, który wspiera koła
gospodyń wiejskich w terenie. Trzeba powiedzieć,
że generalnie wieś pięknieje, wieś się integruje.
Koła gospodyń wiejskich współpracują z szeregiem
organizacji, współpracują z samorządami.
Ja reprezentuję okręg łomżyńsko-suwalski, a szczególnie powiat zambrowski, gdzie jestem prezesem powiatowego oddziału Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dzięki temu
funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich mogę obserwować praktycznie na co dzień. Akurat przed
epidemią koronawirusa zdążyliśmy odbyć w OSP
zebrania sprawozdawcze. Trzeba powiedzieć,
że praktycznie nie odbywają się one bez udziału kół
gospodyń wiejskich. Zresztą o tym już mówił pan
senator Jackowski, choć w trochę innym kontekście. On mówił, że strażacy pomagają przy różnego
rodzaju uroczystościach, ale trzeba dodać, że koła
gospodyń pomagają strażakom. Widać, że na wsi
współpraca tych organizacji jest wzorowa.
Trzeba tutaj podziękować szczególnie wójtom,
którzy wspierają koła gospodyń wiejskich nie tylko finansowo, ale także logistycznie i merytorycznie. To jest ważne, ponieważ, tak jak już mówiłem,
w ten sposób integruje się całe środowisko.
Można powiedzieć śmiało, że bez kół gospodyń
wiejskich wieś wyglądałaby w dniu dzisiejszym
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ubogo. To są odpowiedzialne kobiety, to są panie,
które doskonale znają realia, w których się poruszają, i wiedzą, jak należy gospodarować pieniędzmi, jak należy wyglądać. Bez kół gospodyń
wiejskich praktycznie nie byłoby u nas dożynek.
No, jeżeliby były, to ubogie, bo to głównie one to organizują. Co prawda w tym roku może to wyglądać
trochę inaczej ze względu na panującą epidemię –
nie wiadomo, jak ona będzie się rozwijała – ale dotychczas… Ja to obserwuję właśnie od 2018 r. i mogę
powiedzieć, że czegoś będzie nam brakowało, jeżeli
nie będzie można prowadzić normalnej działalności publicznej, takiej otwartej, szeroko zakrojonej.
Ale u nas koła gospodyń wiejskich dobrze współpracują również z samorządem województwa.
Są organizowane różnego rodzaju wystawy, są imprezy, jest stół wielkanocny… Jest organizowany
podlaski stół wielkanocny. To jest bardzo duża impreza, na którą zjeżdżają koła gospodyń wiejskich
z całego województwa i prezentują swoje kulinaria,
różnego rodzaju stroje. No, jest wielokulturowość
w województwie podlaskim i to widać.
I chciałbym za to wszystko serdecznie podziękować. Pewnie zawsze można więcej wspomóc, pewnie będą kolejne programy w następnych latach.
Generalnie trzeba powiedzieć, że koła gospodyń
wiejskich krzewią tę polską kulturę, tę tradycyjną kulturę, która jest istotna dla nas wszystkich.
Chciałbym też, jak już mówiłem, jako prezes oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP podziękować wszystkim tym kołom,
które z nami współpracują i wspierają działalność
ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Rafał
Ambrozik, Aleksander Szwed i Beniamin Godyla
złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Informuję również, że wnioski o charakterze
legislacyjnym na piśmie złożyli senator Krzysztof
Kwiatkowski i senator Jan Filip Libicki.
Czy wszyscy państwo senatorowie, którzy mieli
zamiar złożyć wnioski o charakterze legislacyjnym,
już to uczynili? Nie ma żadnych głosów.
W związku z tym zamykam dyskusję.
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

I mam pytanie, czy przedstawicielka rządu chce
ustosunkować się do przedstawionych wniosków
o charakterze legislacyjnym.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ
ANNA GEMBICKA
Jeśli chodzi o wnioski, które się pojawiły w toku
dyskusji, to już odpowiadając na pytania, przy okazji których te wnioski padały, miałam okazję się do
nich ustosunkować. Mogę jeszcze raz powtórzyć:
jeżeli chodzi o wsparcie w kolejnych latach, to my
chcemy się opierać na konkretnych prognozach,
na tym, w jaki sposób będzie przyrastać liczba zarejestrowanych kół. To powinno być głównym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o planowanie kolejnego
wsparcia. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku
nr 104, a sprawozdanie – w druku nr 104 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
senatora Kazimierza Ujazdowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
(Senator Sprawozdawca Kazimierz Michał
Ujazdowski: Z miejsca?)
Proszę z miejsca, Panie Senatorze.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza pracowała nad projektem uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny
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światowej. Jak wspomniała pani marszałek, jest to
projekt zainicjowany przez grupę senatorów Prawa
i Sprawiedliwości, którą reprezentował pan senator Zbigniew Czerwiński. Odbyliśmy kilka…
(Głos z sali: Jerzy.)
Przepraszam bardzo, Jerzy Czerwiński.
Odbyliśmy kilka posiedzeń. Zwłoka w tej sprawie była podyktowana oczekiwaniem na opinię
i dyskusję z udziałem przedstawiciela ministra
spraw zagranicznych, do czego doszło dziś rano na
ostatnim posiedzeniu komisji, które zakończyło się
werdyktem – przyjęciem projektu uchwały i sporządzeniem sprawozdania, które mam zaszczyt
państwu przedstawić.
Nie będę czytał treści projektu uchwały, chcę
powiedzieć o 3, a właściwie 4 zasadniczych aspektach.
Po pierwsze, uchwała zwraca uwagę na nadzwyczajność polskiego oporu przeciwko państwom
agresorom II wojny światowej. Można powiedzieć, że w pierwszym etapie wojny miała miejsce współpraca między Niemcami a Związkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich, w związku z czym mowa jest o zainicjowaniu i wywołaniu
wojny przez oba sprzymierzone wówczas państwa.
Polska stawiła opór jako pierwszy naród europejski. W czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej
Polska stworzyła nadzwyczajny w skali europejskiej ruch oporu, przede wszystkim w części okupowanej przez Niemcy, a także unikatowe państwo
podziemne działające z władzami, które w tak nadzwyczajnych warunkach miały moc podejmowania decyzji i współpracowały z legalnymi władzami
Polski na uchodźstwie.
Po drugie, projekt uchwały wspomina także
o nadzwyczajnym poświęceniu polskiego społeczeństwa w dziele ratowania Żydów, przypomina
o najbardziej drakońskich karach za pomoc okazywaną Żydom, karach znacznie surowszych niż
w Europie Zachodniej. Tak więc mamy do czynienia
z nadzwyczajnym oporem – to jest pierwszy motyw. Drugi – ze skalą zniszczeń zarówno ludzkich,
jak i materialnych. Projekt tej uchwały bowiem,
tak jak poprzednie uchwały podejmowane przez
izby polskiego parlamentu, bo przecież nie jest to
pierwsza uchwała związana z okrągłą rocznicą zakończenia II wojny światowej, wskazuje na: ludobójstwa, masowe egzekucje, planowane niszczenie
elity narodowej, rabunek i zniszczenia dóbr kultury, ogromne straty, które poniosła ludność cywilna.
Motyw trzeci dotyczy zakończenia II wojny światowej, które dla Polski nie oznaczało

odzyskania niepodległości. Wskutek II wojny
światowej znaleźliśmy się w strefie dominacji sowieckiej. To, co dla narodów Europy Zachodniej
stanowiło prawdziwe uwolnienie, dla Polski i innych narodów ujarzmionych przez Związek
Radziecki stanowiło inną formę niewoli. Projekt
przypomina wysiłek wolnościowy i niepodległościowy narodu polskiego, który skończył się odzyskaniem, jak czytamy w projekcie uchwały,
rzeczywistej niepodległości po 1989 r.
Na koniec proponujemy, aby uchwała oddała hołd polskim bohaterom, żołnierzom walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej,
ludności cywilnej, członkom Polskiego Państwa
Podziemnego, ale także żołnierzom wszystkich sił
alianckich, które doprowadziły do pokonania nazistowskich Niemiec w 1945 r.
Kontrowersyjnym i wymagającym rozstrzygnięcia elementem było określenie i nazwanie
problemu strat wojennych poniesionych w wyniku działań najpierw obydwu państw sojuszniczych,
które zaatakowały Polskę, a potem Niemiec. To jest
ten fragment projektu i ostatecznie zdecydowaliśmy się na taką formułę… Proponuje się, aby Senat
zajął następujące stanowisko: „W wyniku tej zbrodniczej działalności Polska poniosła proporcjonalnie
największe straty w ludziach i w majątku narodowym, o czym mamy obowiązek przypominać całej
wspólnocie międzynarodowej”.
Po wysłuchaniu opinii ministra spraw zagranicznych i jego praktycznego stanowiska
w sprawie postulatów i roszczeń podejmowanych
oficjalnie przez rząd polski zdecydowaliśmy się
na podtrzymanie tego sposobu działania i ekspresji polskiego punktu widzenia, który ma miejsce
od uchwały Sejmu, podjętej w roku 2004 i w którym wskazujemy na ogrom zniszczeń, na moralne konsekwencje tych zniszczeń i na powinność
przypominania o nich w relacjach międzynarodowych – stąd ten zwrot o przypomnieniu całej
wspólnocie międzynarodowej – ale z powstrzymaniem się od wypowiadania, w jakich konkretnych formach i procedurach ten postulat będzie
podniesiony. Uznaliśmy, szczególnie po wysłuchaniu opinii ministra spraw zagranicznych,
że podtrzymanie formuły obecnej, jak powiadam, od kilkunastu lat w wielu dokumentach
parlamentarnych, będzie najbardziej sensowne i odpowiedzialne z punktu widzenia interesu
Rzeczypospolitej. A więc ostatecznie ten najbardziej kontrowersyjny czy będący przedmiotem
dyskusji fragment ma taki oto kształt.
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To tyle tytułem mojego sprawozdania. Bardzo
gorąco proszę panie i panów senatorów o to, byśmy
podjęli uchwałę w brzmieniu i w kształcie przyjętym przez Komisję Ustawodawczą. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela
wnioskodawców.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili
do ich reprezentowania senatora Jerzego Czerwińskiego.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do zadania pytań. Państwa senatorów znajdujących się w sali nr 217 proszę o zgłaszanie się
do zadawania pytań do senatora sekretarza Rafała
Ambrozika, a znajdujących się w sali nr 182 – do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów proszę
o przesłanie list do senatora Ryszarda Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział
w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Bardzo proszę, pan senator Jan Maria Jackowski.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, a zadaję to pytanie jako jeden z wnioskodawców
tego pierwotnego tekstu, który został zmieniony
w toku dzisiejszych prac komisji. Panie Senatorze,
jakie było stanowisko przedstawiciela Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w stosunku do pierwotnego
przedłożenia? Czy ono było pozytywne, czy zawierało jakieś elementy polemiczne? Jakby pan senator
zechciał przedstawić to stanowisko przedstawiciela
Ministerstwa Spraw Zagranicznych… To jest pytanie kierowane do pana senatora Ujazdowskiego.
A do pana senatora Czerwińskiego mam inne
pytanie. Skąd w tym pierwotnym przedłożeniu

znalazło się sformułowanie… Mówię tu o pierwotnym drugim akapicie w tekście, który…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, przypominam, że czas na zadawanie pytań wynosi minutę.)
Tak, krótkie pytanie, krótkie pytanie. Chciałem
to zawrzeć w 1 zapytaniu, ale mogę zapytać drugi
raz, jak pan marszałek…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, to proszę zmierzać do końca pytania.)
Tutaj jest takie sformułowanie: „jednym z nielicznych krajów okupowanych, w którym za pomoc
Żydom groziła kara śmierci”. Czy zna pan przypadki innych krajów? Jeżeli tak, to może proszę
wyjaśnić, bo co do Polski to powtarza się taki schemat, że Polska była jedynym krajem, w którym za
pomoc Żydom groziła kara śmierci. Jeżeli pan zna
takie przykłady, to prosiłbym o ich przybliżenie.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękujemy bardzo.
Bardzo proszę panów senatorów, do których
skierowane były pytania, o odpowiedzi. Jak rozumiem, pierwsze pytanie skierowane było do pana
senatora Ujazdowskiego, a więc najpierw jego poproszę o zabranie głosu.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Panie Marszałku, wygląda to tak. W pierwszej fazie prac nad projektem uchwały nie mieliśmy stanowiska ministra spraw zagranicznych.
Potem usłyszeliśmy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wnosi uwag i nie było oficjalnych
uwag do tekstu. Była natomiast aprobata dla korekty, której dokonał pan senator Jerzy Czerwiński,
osłabiającej wymowę tego fragmentu, który dotyczył reparacji i odszkodowań wojennych zarówno
w stosunku do Niemiec, jak i Federacji Rosyjskiej.
A z punktu widzenia mojego, jako sprawozdawcy, kluczowa była odpowiedź na pytanie, jakie zadałem panu ministrowi Szynkowskiemu, czy kwestia
reparacji i odszkodowań wojennych w nowej formie jest bieżącym celem polityki polskiej stawianym na płaszczyźnie międzyrządowej. I uzyskałem
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odpowiedź, że nie, uzyskaliśmy odpowiedź, że nie.
W związku z tym pan marszałek Borowski i ja, jako
autor korekty do jego poprawek, uznaliśmy, że najbardziej odpowiedzialnym zapisem w uchwale będzie ten, który utrzymuje kwestię strat wojennych
poniesionych przez Polskę i ich moralnych, a nawet wszelkich konsekwencji w obiegu międzynarodowym, bez określania precyzyjnie form podjęcia
tej kwestii, która zresztą, jak powiedział nasz gość,
wiceminister spraw zagranicznych, wymaga głębokiej decyzji, której MSZ jeszcze nie podjął. I to tyle…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję
bardzo…)
…jeśli chodzi o motywację.
Wedle mojej wiedzy jeszcze na Ukrainie, o czym
chcę powiedzieć, obowiązywał ten sam drastyczny
system odpowiedzialności karnej za pomoc…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: I na Białorusi.)
…Żydom. Chociaż nie można było mówić o państwowości ukraińskiej w takim kształcie jak o polskiej oczywiście.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo proszę pana senatora Jerzego Czerwińskiego o udzielenie odpowiedzi na pytania.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Z jednej z publikacji IPN wynikałoby, że 2 obszary, na których była jeszcze stosowana kara
śmierci za pomoc Żydom, to była okupowana część
Związku Radzieckiego, czyli i Ukraina, i Białoruś
w dzisiejszym rozumieniu, a także Jugosławia, te
2 państwa.
A ponieważ pan senator sprawozdawca po
części odpowiedział na pytanie do mnie, ja też po
części odpowiem na pytanie kierowane do niego.
Otóż ja nie chcąc, żeby kwestia reparacyjna, słowo
„reparacje” stanowiło lejtmotyw tej uchwały, rzeczywiście w trybie autopoprawki zmieniłem nieco
tekst, zamiast wyrażenia „reparacje i odszkodowania” wprowadziłem w odpowiednich fragmentach
wyrażenie „roszczenia”, co oczywiście nie zmienia
merytorycznej wymowy tekstu, ale usuwa z jego

wnętrza sformułowanie, które w pewnych momentach i w niektórych środowiskach staje się, nazwałbym to, płachtą na byka, czerwoną płachtą na byka.
Chodziło o tekst projektu uchwały, który miał mówić zupełnie coś innego, ale do tego odniosę się już
potem, w wystąpieniu.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zabrania głosu.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie chęci zabrania głosu w dyskusji do senatora sekretarza Rafała
Ambrozika, zaś znajdujących się w sali nr 182
– do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów
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 przekazywaniu przemówień oraz wniosków o charakterze legislacyjnym senatorom sekretarzom,
a w przypadku senatorów zdalnie biorących udział
w posiedzeniu proszę o przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres wskazany w przekazanej państwu instrukcji.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przed sobą 2 teksty. Jeden to jest tekst
z druku nr 104, podpisany przez 23 senatorów
z Prawa i Sprawiedliwości, ale tylko dlatego tak niewielu – czy aż tak wielu – że tylko tylu było dostępnych w momencie składania projektu, ze względu
na zdalność obrad. Przypuszczam, że wszyscy
z klubu by się podpisali pod tym tekstem. Drugi
zaś jest to tekst z druku nr 104 S, czyli po obróbce
komisyjnej.
Tu chciałbym jeszcze jedną kwestię zaznaczyć. Druk nr 104, czyli tekst pierwotny, praktycznie z tą 1 poprawką, o której mówiłem, będzie
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przedstawiony przeze mnie jako poprawka w ramach bieżącego drugiego czytania tej uchwały.
Proszę państwa, te druki się różnią nie tylko
objętościowo – chociaż druk nr 104, tekst z druku nr 104, trzyma tę, tak bym to nazwał, normę
2 stron maszynopisu. Jest też zasadnicza różnica,
jeśli chodzi o kwestię podstawową, a mianowicie
to, co jest celem uchwały. Wbrew pozorom i wbrew
dyskusji, której świadkami byliśmy na posiedzeniu komisji, tu nie chodzi o kwestie reparacyjne. Naprawdę, nie chodzi o reparacje. O tym była
mowa w uchwale podejmowanej przez Sejm jeszcze
w 2004 r. Senat nie musi tego powtarzać. Otóż o co
chodzi, bardzo łatwo się zorientować, porównując
oba teksty. Osoby zainteresowane, jeśli to będzie
możliwe, prosiłbym o wykonanie tego wysiłku.
Otóż czego brakuje? Bo tekst z druku okrojonego
przez komisję – okrojonego praktycznie o połowę
– jest w dużej części tekstem z druku pierwotnego. A czego w tym tekście komisyjnym brakuje?
Brakuje 2 zasadniczych rzeczy.
I najpierw pytanie… Żeby docenić, a może dostrzec tę różnicę, trzeba się nieco cofnąć historycznie. Do pewnego momentu w Polsce obowiązywały
pewne, powiedziałbym, tabu. O niektórych rzeczach, o niektórych faktach nie można było mówić
publicznie, a jeśli już, to w tonie nieco prześmiewczym. Niestety. Dopiero niedawno wybiliśmy się
na pewną niepodległość. Sprawę Katynia wszyscy
znają, ale był taki okres, kiedy o Katyniu mówiono
inaczej, niż w rzeczywistości było. Sprawę mordu,
ludobójstwa na Ukrainie odczyniono, zaczęto mówić prawdę o tym ludobójstwie bardzo niedawno,
kilka lat temu. Nie w 1989 r. czy w 1990 r.
Pytanie jest takie: dlaczego Polska nie może własnym głosem mówić o tym, co ją spotkało w trakcie
II wojny światowej? Może powiedzmy więcej, sprecyzujmy: nie chodzi o przytaczanie faktów historycznych, lecz także wyciąganie z nich wniosków.
Dlaczego Polska nie może własnym głosem ocenić II wojny światowej? Dlaczego Polska jeszcze do
niedawna była przedstawiana jako kraj zwycięski
w II wojnie światowej, chociaż poniosła największe straty i w sferze osobowej, i w sferze materialnej? Pojęcie reparacji jest tutaj wtórne. Dlaczego
Polska nie mogła o tym mówić przez tak długi czas?
Być może jest tak, że kto inny miał zmonopolizować pojęcie ofiary II wojny światowej. I przedstawiciele… nie wiem, jak to nazwać… tej, ogólnie
rzecz biorąc, formacji, polscy przedstawiciele także, przyklaskiwali temu poglądowi. To nieprawda.
To Polska była największą ofiarą II wojny światowej.

Fakt drugi: dlaczego Polska nie mogła o tym mówić? Bo to jest fakt sam w sobie. Prosta odpowiedź:
bo nasz – w cudzysłowie – suweren przez 50 lat po
II wojnie światowej może nie tyle zakazywał nam
mówić, ile karcił wszystkie próby mówienia prawdy. To było niezgodne z systemem, z wartościami.
Ale także nie należało mówić, jak Polska rzeczywiście się zachowywała w czasie II wojny światowej.
Już nie mówię tylko o stratach, ale także o bohaterstwie naszego narodu. To są dwa 2 fakty.
Jeśli pewnych tekstów, pewnych fragmentów
z druku pierwotnego nie ma w druku komisyjnym, to właśnie dlatego ich brakuje. To jest ciąg
dalszy tabu, tych sfer, których lepiej nie poruszać,
bo ogólnie w świecie mówi się inaczej, a jeszcze
czasami nam się przyklei łatkę agresora, najeźdźcy, sprawcy Holocaustu… Nie głównej ofiary wojny. Nie można naszych strat wymieniać publicznie.
A już upominać się o to? My się w tej uchwale o nic
nie upominamy, my tylko mówimy o naszych stratach i mówimy jedną rzecz: wolno nam już te straty
przedstawiać, także na arenie międzynarodowej.
Ten czas, kiedy milczeliśmy, kiedy nas zamilczano, się skończył. Będziemy o tym mówić. To jest
coraz bardziej odległa historia, ale ciągle wpływa
na nasze życie.
Ja, proszę państwa, skończę może ten bardzo emocjonalny, to prawda, ale wstęp, i zacytuję państwu treść poprawki, która, jak mówię, jest
praktycznie tożsama z drukiem pierwotnym, abyśmy wiedzieli, jak podnosimy rękę, jak naciskamy
poszczególne guziki, za czym głosujemy, czy to
ma być ciąg dalszy tabu, czy możemy już mówić
wszystko.
„Przed 75 laty, 8 maja 1945 roku, zakończył się,
rozpoczęty przez dwa zbrodnicze systemy totalitarne – niemiecki nazizm i rosyjski komunizm, największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach
ludzkości: II wojna światowa.
Polska pierwsza stawiła zbrojny opór najeźdźcom. Naród Polski nigdy się nie poddał, a żołnierz
polski walczył u boku armii sojuszniczych na wielu
frontach. Szacuje się, że pod koniec II wojny światowej łącznie walczyło przeciw Niemcom ponad pół
miliona polskich żołnierzy. Porównywalną liczbę
stanowili członkowie różnych organizacji podziemnych działających w okupowanej Polsce. Polska była
jedynym krajem okupowanym przez III Rzeszę,
w którym nie utworzono kolaboracyjnych struktur
władz państwowych, politycznych i wojskowych.
W Polsce istniał zaś największy i najsilniejszy
ruch oporu w Europie, z ewenementem na skalę
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światową – Polskim Państwem Podziemnym i jego
konspiracyjnymi siłami zbrojnymi, czyli Armią
Krajową. Polska była też jednym z nielicznych
krajów okupowanej Europy, w którym za pomoc
Żydom groziła kara śmierci, a pomimo tego to
Polaków jest najwięcej wśród osób, którym przyznano odznaczenie «Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata» za ratowanie Żydów z Holocaustu.
W trakcie wojny Niemcy i Sowieci dopuszczali
się masowych mordów na ludności cywilnej i jeńcach wojennych, wysiedleń, kradzieży i celowego
niszczenia mienia. To były znaki charakterystyczne całej okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce:
ludobójstwo, niszczenie elity narodowej, morderstwa i masowe egzekucje, deportacje, wypędzenia,
obozy koncentracyjne, więzienia, łapanki, wywózki
do prac przymusowych i do łagrów, eksploatacja
ekonomiczna, grabież mienia i dóbr kultury, celowe niszczenie polskiego majątku narodowego.
Celem tych działań była całkowita eksterminacja
Polaków i trwałe wymazanie Polski z mapy Europy.
Polska była pierwszą i największą ofiarą
II wojny światowej. Poniosła proporcjonalnie
największe straty w ludziach – w sumie ponad
6 milionów ofiar, tj. 22% ogółu ludności. Z 35 milionów obywateli zamieszkałych przed wojną
w II Rzeczypospolitej po wojnie w nowych granicach Polski mieszkały 24 miliony osób. Podobnie
straty materialne Polski w czasie II wojny światowej są proporcjonalnie największe wśród strat
wszystkich państw europejskich; do chwili obecnej
jest szacowana ich wysokość. W wyniku zmowy jałtańskiej Polska, pomimo że była największą ofiarą wojny, utraciła na rzecz jednego z najeźdźców
– Związku Sowieckiego – niemal 45% swojego przedwojennego terytorium: blisko 178 tysięcy km2. Do dziś żaden z agresorów nie uznał i nie
wyrównał tych strat w sposób całościowy. Pomimo
wzorcowej, nieprzejednanej postawy Polski
i Polaków wobec najeźdźców oraz proporcjonalnie
największych strat terytorialnych, biologicznych
i materialnych, w elicie narodowej, w dobrach kultury i sztuki, następcy prawni III Rzeszy i ZSRS
unikają dyskusji o roszczeniach przysługujących
Polakom, ofiarom wojny i ich potomkom, o zwrocie
dóbr kultury i sztuki zagrabionych w czasie wojny.
Państwo Polskie i Polski Naród zostały skrzywdzone też pośrednio, w sposób odłożony w czasie
i dalekosiężny. W wyniku porozumień zawartych
przez aliantów na konferencjach w Teheranie,
Jałcie i Poczdamie zostaliśmy potraktowani przedmiotowo, a nie jak równoprawny uczestnik koalicji

antyhitlerowskiej – wtłoczono nas, bez naszej zgody, w powojenną tzw. radziecką strefę wpływów.
W efekcie na 45 lat narzucono nam siłą niechciany, obcy ideowo, kulturowo i cywilizacyjnie
ustrój oraz pełną zależność polityczną od Związku
Sowieckiego. Skutkowało to utratą suwerenności, zapaścią ekonomiczną, degradacją elity państwowej, ograniczeniem możliwości rozwojowych,
w tym brakiem powojennej pomocy z Zachodu.
Polska, zamknięta za żelazną kurtyną, nie mogła artykułować własnych słusznych żądań, m.in.
związanych ze skutkami wojny. Polacy nie akceptowali tego stanu (walka Żołnierzy Wyklętych,
protesty robotnicze, organizacje podziemia antykomunistycznego, powstanie i działalność NSZZ
«Solidarność», wiodąca rola Kościoła Katolickiego),
nie poddali się i wywalczyli swoją rzeczywistą niepodległość po 1989 r.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd
Polakom – żołnierzom, członkom ugrupowań partyzanckich, uczestnikom ruchu oporu, członkom
Polskiego Państwa Podziemnego, ludności cywilnej – ofiarom II wojny światowej.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, że siła nie może się opłacać agresorowi
i dlatego niezałatwione do dziś, słuszne i zgodne
z zasadą sprawiedliwości roszczenia należne Polsce
i Polakom powinny być zaspokojone.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Senacie, macie państwo do rozpatrzenia 2 teksty. Wybierzcie ten właściwy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja jako jeden z wnioskodawców tej uchwały, o której przed chwilą mówił pan senator
Czerwiński, oczywiście będę głosował za przyjęciem tej poprawki, która została złożona, ponieważ
w moim głębokim przekonaniu ten tekst, który
został przez nas zaproponowany, pełniej uwypukla wszelakie aspekty tego dramatu, jakim była
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II wojna światowa, szczególnie dla państwa polskiego i dla obywateli polskich. I wydaje mi się,
że jako Senat powinniśmy oddać hołd, szczególnie że ta siedemdziesiąta piąta rocznica zakończenia II wojny światowej z przyczyn obiektywnych
nie sprzyja w tej chwili jakiejś głębszej debacie
na temat tego, co się wydarzyło w czasie II wojny
światowej, jeśli weźmie się pod uwagę pandemię
koronawirusa i siłą rzeczy ograniczenia tych dyskusji. A wiele się dzieje przy tej okazji w tzw. polityce historycznej zarówno u naszego sąsiada z prawej
strony na mapie, jak i u naszego sąsiada z lewej
strony na mapie, co pokazuje, że wbrew tezom,
które są często wygłaszane, że to już jest historia
i zapomnijmy o przeszłości, to nie ma większego
znaczenia dla przyszłości, poza tym, że jest to dramat i są jakieś badania historyczne, to jednak jest
żywy aspekt również w polityce międzynarodowej.
À propos tego, o czym mówili pan senator sprawozdawca i pan senator Czerwiński, warto przypomnieć, że powstałe po wojnie Biuro Odszkodowań
Wojennych przy Radzie Ministrów na potrzeby
żądań reparacyjnych przygotowało bilans strat
materialnych Polski. Według tych badań kolej
straciła 84% majątku, energetyka – 65%, poczta
i telekomunikacja – 62%, szkolnictwo – 60%, górnictwo – 42%. Spośród 30 tysięcy fabryk ocalało
10 tysięcy, jednak i w tych zachowanych połowa
budynków była zniszczona, a park maszynowy
zniszczony albo wywieziony. Zniszczono też 30%
lasów. Z okupowanej Polski Niemcy wywieźli lub
wykorzystali na miejscu na potrzeby gospodarki
wojennej ogromne zasoby naturalne oraz Polaków
jako niewolniczą siłę roboczą. Łączne straty gospodarcze, oczywiście bez szacowania strat ludzkich,
według Biura Odszkodowań Wojennych wyniosły
259 miliardów przedwojennych złotych, czyli 49
miliardów przedwojennych dolarów. Do tego dochodzą straty poniesione przez poszczególnych
obywateli. W 1990 r. prof. Alfons Klafkowski, nieżyjący już specjalista prawa międzynarodowego,
wyliczył, że z tego tytułu poszkodowanym i ich
spadkobiercom – straty wojenne poniosło ponad
13 milionów osób – należałoby się 285 miliardów
dolarów odszkodowań.
10 września 2004 r. – i chciałbym na tę datę
zwrócić uwagę, bo było to w czasach, kiedy w Polsce
rządził rząd SLD – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
podjął uchwałę, w której stwierdzono „iż Polska
nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie
zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne

spowodowane przez niemiecką agresję, okupację,
ludobójstwo i utratę niepodległości przez Polskę;
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa – podkreślam: wzywa – Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do
podjęcia stosownych działań w tej materii wobec Rządu Republiki Federalnej Niemiec”. Projekt
uchwały sejmowej był pokłosiem akcji podjętej przez stołecznych samorządowców. To Rada
Warszawy 22 kwietnia 2004 r. przyjęła stanowisko,
w którym zwróciła się do ówczesnego prezydenta
miasta stołecznego Warszawy Lecha Kaczyńskiego
o sporządzenie bilansu strat miasta stołecznego
Warszawy w wyniku II wojny światowej. Prezydent
Lech Kaczyński jak najbardziej podjął ten temat,
powołał specjalny zespół pod przewodnictwem
prof. Wojciecha Fałkowskiego, historyka, obecnie
dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. W listopadzie 2004 r. został opublikowany raport, w którym całość strat materialnych, bez strat ludzkich,
które są nie do oszacowania, wyliczano na kwotę
45 miliardów 300 milionów dolarów, według wartości dolara z 1 listopada 2004 r. Co ważne, uchwała
sejmowa do dnia dzisiejszego nie została wykonana
– a niedługo minie 16 lat od podjęcia tej uchwały.
To tyle w przedmiocie reparacji, bo nie chciałbym
głębiej wchodzić w tę dyskusję. Ale popierałem, popieram… I uważam, że ta projektowana uchwała ma
doniosłe znaczenie i byłoby szkodą dla naszego życia publicznego, gdybyśmy przyjęli ten, no, spłaszczony – tak bym to określił – projekt uchwały, który
nie podnosi tych wszystkich aspektów, o których
była mowa w pierwotnym przedłożeniu, względnie podnosi te aspekty, ale w ogromnym skrócie,
nie umożliwiając tego, by one wybrzmiały. I dlatego
sądzę, że głosowanie nad projektem tej uchwały…
Chciałbym właśnie zaapelować do wszystkich senatorów o to, aby w głosowaniu nad projektem tej
uchwały zostało poparte to nasze stanowisko z pierwotnego przedłożenia. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Kazimierza Michała Ujazdowskiego.
SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja bardzo
krótko.
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Nie będę odczytywał projektu uchwały zarekomendowanego przez Komisję Ustawodawczą
– wszyscy mamy do niego dostęp, obywatele będą
mieli dostęp po decyzji podjętej przez Senat, jeśli uchwała zostanie podjęta. Chcę powiedzieć,
że ten tekst ma bardzo jednoznaczną wymowę, jeśli
chodzi o nazwanie odpowiedzialnych za rozpoczęcie II wojny światowej, agresję na Polskę, rozmiar
szkód, oraz jeśli chodzi o opór narodu polskiego,
skalę poniesionych strat, to, czym była II wojna
światowa i jej zakończenie dla Polski – nie było ono
odzyskaniem wolności i niepodległości, to jest bardzo jasne.
Ale chcę bardzo wyraźnie przeciwstawić się
niestety fałszywej argumentacji pana senatora
Czerwińskiego, który chce stworzyć wrażenie,
że mamy oto do czynienia z jakimś przełomem
moralnym, przed którym polskie państwo nie
działało w tej sprawie, ludzie odpowiedzialni politycznie nie spełniali kryteriów patriotycznych.
Otóż historia wolnej Rzeczypospolitej temu zaprzecza. Wspominano o uchwałach podejmowanych
w 2004 r. Ja chcę też powiedzieć, że upamiętnienie
organizacji podziemnej Wolność i Niezawisłość to
było dzieło Sejmu w okresie rządów pana premiera Jerzego Buzka. Duży program inwentaryzacji
strat wojennych to jest rok 2006 – sam podpisywałem umowę z szefem Instytutu Pamięci Narodowej
w tej sprawie. A więc państwo polskie działało.
Nowością – i odwołując się do terminu wprowadzonego przez pana senatora Jackowskiego powiem: szkodą – jest taka praktyka polityczna, która
polega na ogłaszaniu postulatu, ogłaszaniu żądania
uzyskania reparacji od Niemiec bez realnego pokrycia w polityce rządu. No, to jest po prostu wielka
szkoda. Tego nie należy czynić. Nie należy mówić
rzeczy bardzo poważnych bez pokrycia w praktyce politycznej.
Projekt uchwały rekomendowany przez Komisję Ustawodawczą nie zamyka kwestii odpowiedzialności za straty poniesione przez Polskę ze
strony agresorów w wyniku II wojny światowej, ale
operuje językiem odpowiedzialności. I mam nadzieję, że w poważnej dyskusji z przedstawicielami
rządu uzyskamy wiedzę, na jaką linię, na jaką strategię rząd polski się w tej sprawie decyduje. Dziś
rano odpowiedzialny minister powiedział nam, że
nie podjęto decyzji w tej sprawie, mimo bardzo głośnych i ostro wypowiadanych postulatów.
Tak więc jeśli coś jest tutaj szkodą, to taka praktyka polityczna, która jest w ogóle zorientowana
wyłącznie na spór wewnętrzny, a nie na to, by

osiągnąć poważne cele na arenie międzynarodowej. Nasz projekt, projekt Komisji Ustawodawczej,
pisany jest w duchu publicznej odpowiedzialności za słowa. I z przekonaniem rekomenduję go
Wysokiej Izbie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Wojciecha Koniecznego.
SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
No, powiem szczerze, że argumentacja wnioskodawców pierwotnego projektu uchwały nie
przekonywała mnie. Argumentacja o tym, że tak
bardzo nie mogliśmy mówić, nie mogliśmy się domagać, nie mogliśmy występować, nie wiedzieliśmy… no, nie jest do końca prawdziwa. Uważam, że
nawet przytoczony tutaj przykład uchwały Sejmu
temu przeczy. I generalnie nie odczuwałem przez
ostatnie dziesięciolecia jakiejś takiej presji, że nie
możemy mówić o prawdziwych ofiarach, o tym, co
się działo, o tym, jak przebiegała historia, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, a nie innej, i kto za
to odpowiada. Uważam, że dyskusja była prowadzona, zresztą na początku lat dziewięćdziesiątych
wybuchła bardzo ostro, ze względu pewnie na te
lata, kiedy nie można było na ten temat dyskutować, kiedy nie można było publikować. Było bardzo
wiele wspomnień, ludzie jeszcze żyli. Ja sam wtedy
dużo czytałem na ten temat. I ja nie mam wrażenia,
że teraz rzeczywiście odkrywamy, że obecnie jest
jakiś przełom historyczny i dochodzimy tutaj do
jakiejś prawdy, która była przed nami ukrywana.
Ale to jest jedna sprawa.
Niemniej jednak sama treść… Kiedy pan senator Czerwiński przeczytał treść projektu tej uchwały, no, jednak… Jest ona oczywiście ostrzejsza, jest
również taka bardziej podniosła, mniej wygładzona.
Ale, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ta pierwotna
wersja była lepsza. Mnie brakuje trochę odniesienia
się do takiej jedności narodu, do takiej apolityczności ofiar, apolityczności krwi, która została przelana.
Ale, no, nie wszystko musi być idealne.
Ale czy rzeczywiście my jako Senat… No, my
się nie wypowiadamy jako rząd, który musi mieć
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wyważone stanowisko i rzeczywiście, jeżeli już czegoś zażąda, to musi być konsekwentny. My uchwalimy uchwałę, określimy nasze stanowisko. Dość
często słyszy się uchwały różnych parlamentów,
które, no, nieco odbiegają od oficjalnego stanowiska rządu danego kraju w różnych sprawach.
I myślę, że tutaj, w tej pierwotnej uchwale nie ma
niczego, co naruszałoby jakoś współpracę między
krajami itd., niczego, co byłoby nieprawdą historyczną. W związku z czym… Muszę powiedzieć,
że pan senator zadał mi teraz pracę. Będę musiał
przeczytać jeden i drugi projekt, porównać je i się
zastanowić. Bo rzeczywiście nie wiem, czy musimy
aż tak łagodnie podchodzić do tych strasznych dni,
które były. No, i do tej odpowiedzialności innych za
to, co się wydarzyło, która rzeczywiście czasami
bywa składana na nas, na największą ofiarę II wojny światowej.
Tak więc dziękuję za obydwa stanowiska i będę
musiał naprawdę się zastanowić. Bo o ile z argumentacją nie bardzo się zgadzam, o tyle pierwotna
treść projektu uchwały, ostrzejsza, bardziej emocjonalna… Ale to chyba też jest nasze zadanie, żeby
poruszyć, skłonić do myślenia, żeby zainspirować,
nawet nieco kontrowersyjnie. A nie po prostu wydać łagodną uchwałę, która przeminie, której nikt
nie zauważy. A niestety, tak się też może wydarzyć.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Czerwiński,
któremu przypominam… Ponieważ czas poprzedniego przemówienia przekroczył o 4 minuty, to teraz oczekiwałbym, że będzie mówił minutę.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku, 2 zdania i to w kwestiach
formalnych.
Po pierwsze, chciałbym złożyć wniosek o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia
trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym
posiedzeniu ze względu na zbieżność dat.
I druga kwestia, tylko gwoli ścisłości historycznej. Jako pierwszy pojawił się poselski projekt

uchwały w sprawie reparacji od Niemiec. Data jego
wpłynięcia do laski marszałkowskiej to 28 sierpnia
2003 r. – to à propos wypowiedzi pana senatora
Jackowskiego. On przeleżał około roku w zamrażarce, ale na szczęście został uchwalony. Miałem
zaszczyt być przedstawicielem posłów wnioskodawców. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, jeszcze ja.)
Przepraszam bardzo, pan marszałek Borusewicz.
SENATOR
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Czerwiński zaczął od stwierdzenia,
że jest jakimś odkryciem, kto zamordował Polaków
w Katyniu. Wspomniał także o mordzie wołyńskim
itd. Panie Senatorze, nie wiem, w jakich kręgach
pan się obracał, ale ja już w latach sześćdziesiątych
dyskutowałem na ten temat i wiedziałem, kto zamordował naszych oficerów w Katyniu. W latach
siedemdziesiątych już była dyskusja na forach prasy opozycyjnej, konfiskowano materiały dotyczące
Katynia, w których pisano właśnie to. Tak więc nie
jest to jakieś zaskoczenie dla wielu, wielu Polaków.
Pan przedstawił swoją wizję historii, popartą przez senatorów PiS. Historia jednak, i wiedzą
o tym historycy, była bardziej skomplikowana.
To nie jest tak, że jeżeli się porusza 1 element,
to nie ma to wpływu na inne elementy. Ta pańska
wersja historii… Usiłowano nawet zabezpieczyć
to prawnie, bo po to była zmiana ustawy o IPN.
Usiłowano to zabezpieczyć prawnie. I z tego rząd
i premier, rząd PiS wycofał się rakiem. Ta uchwała to nie jest… Projekt uchwały, który pan zaproponował, to nie jest projekt uchwały rocznicowej.
Bo zaproponował pan także, i to jest najistotniejsza część tej uchwały, żądanie reparacji od Niemiec
i od Rosji. I powtórzył pan to w swoim wystąpieniu,
powtórzył pan, cytując to. I to jest zasadnicza część
tej uchwały. Nie te straty i to, że byliśmy ofiarą
2 reżimów. Z tym wszyscy się zgadzamy. Ale mój
sprzeciw budzi to, że pan także nadal tkwi w teorii 2 wrogów, która była aktualna w czasie II wojny
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światowej, a już od 1945 r. nie była aktualna, bo
z tych 2 wrogów został tylko 1. I teraz pan usiłuje tę
teorię przywrócić do życia, mówiąc tak kolokwialnie, odgrzać. Pytanie: w jakim celu? Wiceminister
spraw zagranicznych pytany wprost, także przeze mnie, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych
przygotowało i zdecydowało się na działanie właśnie w tym kierunku, w celu pozyskania reparacji, odpowiedział: nie. Tu oczywiście mówił
o Niemczech, no bo o Rosji… A może też o Rosji?
To sytuacja jest następująca – jeżeli byłyby jakieś możliwości, to jest pytanie: dlaczego obecny
rząd nie decyduje się na takie kroki? Takie kroki
międzypaństwowe, kroki prawne. I dlaczego większość sejmowa, w której Prawo i Sprawiedliwość
dominuje, nie proponuje takiej uchwały? A przecież bez problemu, mając większość, może tego
typu uchwałę w Sejmie przeforsować – i to stanowisko byłoby znacznie poważniejsze, bo uchwała
Sejmu jednak zobowiązuje do czegoś rząd.
A więc pytanie: o co chodzi? Żeby popsuć stosunki? Z kim? Z Rosją już mamy fatalne stosunki.
Fatalne.
Ta uchwała nie wnosi żadnych zmian i nie odnosi się do tego, co robi w tej chwili propaganda
rosyjska, która podważa przyczynę II wojny światowej i obarcza Polskę. Robi to obecny prezydent
Rosji. Czyli nie o to chodzi, żeby polemizować akurat z tym kłamstwem, które płynie od oficjalnych
podmiotów rządowych ze Wschodu. Nie znajduję
tutaj tego typu elementu. Nie znajduję. Zaś podstawową rzeczą jest żądanie reparacji.
Ja już nie chcę wchodzić w analizę prawną, ale
przypomnę, że jeszcze 3 czy 4 lata temu Prawo
i Sprawiedliwość w Sejmie stworzyło zespół, który się tym zajmował, wyliczał, ustalał. No i co z tego
wyniknęło? Wyniknęły jakieś kroki na forum międzynarodowym? Wyniknęły jakieś poważne kroki
ze strony obecnego rządu? Nie. A dlaczego?
Dlatego, myślę, jednak oprócz przeszłości trzeba pamiętać o teraźniejszości i przyszłości. Pan
o tym raczy zapominać nie tylko w tej kwestii, ale
także w kwestii corocznych uchwał dotyczących
zbrodni na Wołyniu. Ja nie zadaję pytania, czemu
to służy, ale to naprawdę nie jest… Jeżeli ta uchwała
by przeszła, to należy się spodziewać jakichś kontruchwał – podobnie jak w sprawie wołyńskiej kontruchwały parlamentu ukraińskiego itd.
Ja, że tak powiem, nie wnikam w Jałtę, w Poczdam itd. Tu także z punktu widzenia historycznego jest to sytuacja jasna, ale z dzisiejszego punktu widzenia jest to sytuacja dość skomplikowana.

Bo z jednej strony to był oczywiście podział tej części Europy i oddanie wschodniej Europy ówczesnemu Związkowi Radzieckiemu, ale z drugiej strony
było to przekazanie nam ziem zachodnich i północnych. To była utrata ziem wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej, ale również przekazanie
– przekazanie, bo tak to trzeba nazwać – ziem zachodnich i północnych, także Opolszczyzny, której
pan jest mieszkańcem, i także Gdańska, którego ja
jestem mieszkańcem. Tak więc, jak mówię, jeżeli
chce się widzieć tylko 1 aspekt, to jest to za mało.
Trzeba próbować widzieć całość i zastanawiać się,
co będzie, gdy chcemy usunąć tylko 1 element z tej
konstrukcji, co prawda historycznej, ale takiej,
w której nadal jesteśmy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Marka Komorowskiego, który zabierze głos
zdalnie.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Koledzy Senatorowie!
Co do tej dyskusji, która tu jest toczona, na temat projektu tej uchwały okolicznościowej, trzeba
stwierdzić na pewno, że taka uchwała nie rozwiązuje i nie porusza wszystkich problemów, które
można by było czy trzeba by było zarówno w jednym, jak i w drugim tekście poruszyć. Niemniej
jednak porusza ona ważne sprawy związane
z II wojną światową.
Nie zgodzę się z moim przedmówcą i z przedmówcami, którzy twierdzą, że w tej uchwale w wersji zgłoszonej przez pana senatora Czerwińskiego
są żądania reparacji. Tam nie ma takiego stwierdzenia, ja w każdym razie go nie usłyszałem. Tam
jest raczej stwierdzenie, że tych reparacji nam nie
wypłacono, co jest faktem.
No i absolutnie nie zgodzę się ze stwierdzeniem
pana marszałka Borusewicza, że o zbrodni katyńskiej on już mówił czy dyskutował w latach sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych. Pan marszałek
Borusewicz w latach sześćdziesiątych był bardzo
młodym człowiekiem. Powiem, że w szkołach do lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nie mówiło
się o zbrodni katyńskiej. Wręcz przeciwnie. Jeszcze
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trzeba tu wspomnieć, że w roku 1969, a więc w epoce Leonida Breżniewa, na Białorusi główny pomnik
wojennych zbrodni nazistowskich został przez
władze radzieckie wybudowany w wiosce Chatyń,
a to dlatego, żeby to się kojarzyło z Katyniem.
Do Chatynia zapraszano szereg delegacji zagranicznych, m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona, Jasira Arafata, Gandhiego.
To wszystko miało stworzyć taką wizję, żeby powiązać zbrodnię katyńską z Niemcami. Tak więc
ta prawda o zbrodni katyńskiej była długo, i to bardzo długo, ukrywana, a Związek Radziecki interweniował na Zachodzie, gdy były podejmowane
jakieś próby upamiętnienia zbrodni katyńskiej.
Były wystosowywane przez Związek Radziecki
noty, protesty dyplomatyczne, choćby w przypadku odsłonięcia pomnika katyńskiego w Londynie
w 1976 r. Zatem to nie jest takie jednoznaczne.
I bym powiedział, że to nie jest tak…
A można jeszcze zapytać: dlaczego jesteśmy
w takiej sytuacji? No, m.in. dlatego – to trochę
było wspomniane w tym stanowisku – że nie zostaliśmy po wojnie uwzględnieni, wiadomo dlaczego, w planie Marshalla, który pomógłby Polsce
wydźwignąć się z tego kataklizmu II wojny światowej. I na pewno, gdybyśmy byli objęci planem
Marshalla, czyli gdybyśmy się znaleźli w innej strefie wpływów, w tej chwili sytuacja gospodarcza,
ekonomiczna i kulturowa byłaby na zdecydowanie wyższym poziomie, niż jest. Jakoś sobie poradziliśmy, naród polski sobie poradził, ale to nie jest
takie jednoznaczne.
Tak że ja też, przysłuchując się tej dyskusji, przychylałbym się do stanowiska senatora
Czerwińskiego. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że…
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Senator
Bosacki.)
Przepraszam.
Bardzo proszę, pan senator Marcin Bosacki.
SENATOR
MARCIN BOSACKI
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Senatorowie!

Przede wszystkim cieszę się, że powstał projekt
takiej uchwały i że będziemy nad nim głosować,
bo stanowisko polskiego parlamentu przypominające rolę Polski i Polaków na frontach II wojny
światowej jest absolutnie konieczne. Konieczne
z powodu prób fałszowania historii, świadomych
albo nieświadomych, wynikających z tego, że niestety odchodzi to wielkie pokolenie, które w II wojnie brało udział. Dosłownie w ostatnich dniach czy
tygodniach mieliśmy tego przykłady w obu wielkich mocarstwach. Rosja świadomie używa propagandy i wypowiedzi politycznych próbujących
zafałszować odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. Jednak, co konstatuję z ogromnym żalem na forum Wysokiej Izby, niestety również drugie wielkie
mocarstwo, wówczas i dzisiaj największe mocarstwo, czyli Stany Zjednoczone Ameryki, pozwoliło
sobie 4 dni temu, podczas rocznicy, podać w komunikacie na Twitterze Białego Domu, czyli oficjalnym komunikatorze prezydenta najpotężniejszego
państwa świata i naszego największego sojusznika,
że jest to rocznica – uwaga – zwycięstwa Ameryki
oraz Wielkiej Brytanii nad niemieckim nazizmem.
No, jako żywo, tych zwycięzców czy tych, którzy się przyczynili do zwycięstwa, było dużo więcej. Niestety, Biały Dom mimo apeli z wielu stron
świata tego nie sprostował. Tak więc tym bardziej
uważam, że tego typu inicjatywa, nasza inicjatywa,
w formie uchwały jest bardzo aktualna i potrzebna.
Co do tego, którą wersję wybrać, to stanowczo
się zgadzam z decyzją Komisji Ustawodawczej i powiem pokrótce dlaczego. Projekt szanownego pana
senatora Czerwińskiego tak naprawdę wrzuca tu
tylko i wyłącznie to żądanie reparacji. No, 3 lata
temu, kiedy ten temat propagandowo zaczął być
regularnie używany przez rządzący PiS, zwłaszcza w Sejmie przez pana posła Mularczyka, można było uważać, że być może w tym jest jeszcze
jakaś materia realnej polityki międzynarodowej.
Chociaż prawnicy właściwe od początku się zgadzali co do tego, że szanse na uzyskanie prawdziwych odszkodowań czy reparacji przez państwo
polskie po tym, jak PRL zrzekł się reparacji, które w naszym imieniu przyjął Związek Sowiecki…
W tej chwili tych szans właściwie już nie ma.
Ale powtarzam, o ile 3 lata temu można było jeszcze mieć złudzenia, że w tym chodzi o jakieś rzeczywiste interesy państwa polskiego czy Polaków,
o tyle w tej chwili nie ma żadnych złudzeń, że jest
to tylko i wyłącznie temat odgrzewany i poruszany,
jak w tym projekcie uchwały, niestety dla uzyskania
propagandowych punktów wewnętrznych. Przez
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3 lata państwo polskie rządzone przez PiS nie dość,
że niczego nie osiągnęło – w ciągu 3 lat to może
być w stosunkach międzynarodowych trudne, być
może niektóre procesy trwają nawet 13 lat i dłużej
– ale nawet nie zaczęło czegokolwiek osiągać. Nie
ma żadnych oficjalnych not do Niemiec o reparacje. Nie ma żadnych konsultacji międzyrządowych
w tej sprawie. Nie ma żadnych projektów tego typu
działań. Jest to tylko i wyłącznie, że tak powiem, pic
propagandowy robiony po to, aby nacjonalistyczną część swojego elektoratu utwardzić w antyniemieckich i częściowo antyeuropejskich poglądach.
Tak że stanowczo popieram kształt uchwały, który został zaprezentowany Wysokiej Izbie przez
Komisję Ustawodawczą.
Mam jeszcze jedną prośbę do pana senatora
Czerwińskiego. Po dokładnym odsłuchaniu transmisji z posiedzenia komisji powtórzę tę prośbę jako
wnuk człowieka, który został przez Niemców zamordowany. Mówiąc wprost, został on zatłuczony
na śmierć przez gestapo. Rodzina nie wie, gdzie
dokładnie, w którym z poznańskich budynków
– prawdopodobnie przy Młyńskiej – ani którego
dnia się to stało. Pewnego dnia gestapo po prostu wzięło dziadka, a 5 dni później oddało ciało.
Dziadek osierocił mojego ojca, który miał wówczas
niecałe 4 lata. Mam więc do pana prośbę o wycofanie słów, że ci, którzy sprzeciwiają się pana wersji
uchwały, mogą być oskarżani o zdradę stanu. Te
słowa padły, Panie Senatorze. Odsłuchałem nagranie i wiem, że słowa „zdrada stanu” padły. Bardzo
pana proszę, żeby pan wobec ludzi, którzy mają
inne zdanie na tematy historyczne czy polityczne
– przecież możemy się różnić – takich słów nie
używał. Bardzo pana proszę o wycofanie tych słów.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Borusewicz. Rozumiem, że w trybie kolejnego wystąpienia, tego
5-minutowego.
SENATOR
BOGDAN BORUSEWICZ
Panie Marszałku, dobrze pan rozumie.
Ja zwracam się do szanownego pana senatora
Komorowskiego, który tu wystąpił i mówił, że…
No, także do mnie mówił, że jestem młodym człowiekiem. To bardzo dobrze, cieszę się z tego. Ale,

Panie Senatorze, w latach sześćdziesiątych nie byłem na tyle młody, żeby nie siedzieć w więzieniu,
żeby nie zostać wsadzony do więzienia. Tak więc
to jest pierwsza uwaga.
Druga jest taka, że wystarczyło słuchać Wolnej
Europy… I to jest także uwaga do pana senatora
Czerwińskiego. Nie trzeba było mieć jakichś tajemnych dojść itd. Wystarczyło słuchać Wolnej Europy,
żeby wiedzieć, kto zamordował polskich oficerów
w Katyniu.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
W trybie sprostowania zgłosił się pan senator
Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę. Pana nazwisko padło w tej debacie, więc absolutnie ma pan prawo do tego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Bardzo wiele razy padało, Panie Marszałku.
Dziękuję.
Otóż pierwsza kwestia jest taka, że dotarły do
mnie informacje, że w Sejmie też jest proponowana uchwała związana z siedemdziesiątą piątą rocznicą zakończenia wojny. Znajduje się tam bardzo
podobne zdanie – mnie chodziło właśnie o symetryczność tych uchwał – które brzmi tak: „Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, że
siła nie może się opłacać agresorowi i dlatego niezałatwione do dziś, słuszne i zgodne z zasadą sprawiedliwości roszczenia należne Polsce i Polakom
powinny być zaspokojone”. Analogiczny tekst znajdzie się, oczywiście jeśli państwo się za tym opowiedzą, w naszej uchwale. Ja to proponuję w swojej
poprawce. Przypomnę, że ona będzie zamieszczona
w druku nr 104 X, więc będzie można przeczytać
i porównać oba teksty.
I jeszcze jedna kwestia, Panie Marszałku. To
jest ważne, to musi wybrzmieć à propos propagandy Putinowskiej. Otóż pierwszy akapit projektu tej
uchwały mówi wszystko na temat beznadziejności
tej propagandy, a to dlatego, że mówi on prawdę
– nawiasem mówiąc, ten akapit jest także w tym,
nazwałbym to, okrojonym tekście – a mianowicie mówi o 2 systemach totalitarnych, które rozpoczęły II wojnę. Ta uchwała miała na celu także
pewną symetryzację, bo często było tak, że te winy
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przedstawiano niesymetrycznie, co według mnie nie
było zgodne z prawdą.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, zdalnie głos zabierze pan senator Marek Komorowski.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja nie powiedziałem, że… Owszem, można było
słuchać Wolnej Europy – zresztą nie tylko Wolnej
Europy, bo radia z Ameryki też można było słuchać – i myśmy o tej zbrodni katyńskiej oczywiście
wiedzieli. Tylko że to chodziło w drugim obiegu,
ta informacja nie była informacją publiczną, propagowaną przez ówczesne władze. Ale nie o tym
chciałem mówić.
Chciałbym powiedzieć odnośnie do wcześniejszego wystąpienia: tu nie chodzi o złudzenia, tu nie
chodzi o złudzenia co do reparacji, i to trzeba powiedzieć stanowczo, tutaj chodzi o to, żeby Europa
i świat wiedziały i dowiedziały się, że tych reparacji
Polska nie dostała. Tu nie chodzi w tej chwili o to,
czy mamy złudzenia, że my je dostaniemy czy nie
dostaniemy, tylko chodzi o to, żeby Europa i świat
wiedziały, że Polska reparacji za II wojnę światową
nie dostała. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Aleksandra Pocieja, ale…
(Senator Aleksander Pociej: Jestem, jestem.)
A, jest pan zdalnie, Panie Senatorze. Byłem
wprowadzony w błąd poprzez fakt, iż tabliczka
z pana nazwiskiem i imionami widnieje w sali
Senatu, stąd też przypuszczałem, że jest pan nieobecny, ale z radością konstatuję fakt, że jest pan
z nami obecny. Bardzo proszę.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Tak jest, Panie Marszałku, cud bilokacji.

Słuchałem uważnie pana senatora Komorowskiego, który twierdził, że Europa i świat powinny
się dowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Ja bym zachęcał pana senatora Komorowskiego do tego, iżby
zajął się działaniami Polskiej Fundacji Narodowej
w tym zakresie. To na pewno może się nam wszystkim przysłużyć, żeby ta fundacja nie wydawała
pieniędzy na różne rzeczy, o których aż wstyd czasami mówić, tylko właśnie na to. I zgłaszam, Panie
Senatorze, że będę współpracował z panem senatorem, żeby docisnąć Polską Fundację Narodową,
żeby nie marnotrawiła pieniędzy, tylko je wydawała
właśnie na tego typu działania.
Po drugie, chciałbym nawiązać do tego, o czym
już przed sekundą pan senator, marszałek Borusewicz mówił. No, ja nie twierdzę, że przeżyłem jakąś martyrologię, ale zapewniam pana senatora
Komorowskiego, że na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, wtedy, kiedy ja akurat
byłem w podstawówce, mało nie wyleciałem ze
szkoły właśnie za to, że powiedziałem do nauczyciela alternatywną wersję na temat tego, kto zabijał
w Katyniu. I to można było mówić, oczywiście było
jakieś ryzyko, dużo większe niż dzisiaj, bo dzisiaj nie
ma żadnego ryzyka, ale można było wtedy również
o tym mówić.
Teraz przechodzę do tej uchwały senatora
Czerwińskiego. W poprzedniej kadencji nawet senator Żaryn po pewnym czasie, mimo olbrzymiej
wtedy przewagi Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli
chodzi o liczbę senatorów, doszedł do wniosku, że
jednak tego typu uchwały, ważne dla nas wszystkich, powinno się w jakiś sposób wzajemnie uzgadniać i one powinny przechodzić w konsensusie.
W poprzedniej kadencji dwukrotnie, a przynajmniej jednokrotnie pan senator Czerwiński doprowadził do małego poruszenia nawet w szeregach
Prawa i Sprawiedliwości, nawet w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, swoim projektem uchwały, przed którym, o ile dobrze pamiętam, ówczesny minister spraw zagranicznych Waszczykowski
próbował uciekać. Dotyczyło to Ukrainy. I tutaj
nawiązuję… Po raz kolejny muszę powiedzieć,
że pan marszałek Borusewicz wypunktował to bardzo skutecznie i bardzo dokładnie. To jest kolejna
uchwała, która w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy w jakiejś sytuacji politycznej, uderza zupełnie na oślep w naszych sojuszników. Ponieważ
– i to jest znowu teza pana senatora Borusewicza,
z którą się zgodzę – ta symetria dwóch totalitaryzmów się skończyła wraz z zakończeniem II wojny
światowej… Przypominam list polskich biskupów
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i przypominam, że stosunki polsko-niemieckie, zapewne pierwszy raz w długoletniej historii stosunków polsko-niemieckich… one są jedne
z najlepszych i robienie uchwały tylko i wyłącznie
podbijającej bębenek naszym animozjom uważam
za absolutnie niewłaściwe. Dzisiaj mamy upamiętnić ofiarę, którą złożyła Polska, ale ofiarę sprzed
kilkudziesięciu lat. Wychodzenie z tymi politycznymi atakami powinno być oparte na zupełnie innej
bazie, ponieważ w jakimś sensie to odsuwa refleksje nad tragedią, która przypadła Polsce w czasie
II wojny światowej. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że senatorowie Krzysztof Brejza
i Aleksander Szwed złożyli swoje przemówienia
w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli senator Jerzy Czerwiński
i senator Marek Borowski.
Czy wszyscy państwo senatorowie, którzy mieli
zamiar złożyć wnioski o charakterze legislacyjnym,
już to uczynili?
Ogłaszam przerwę.
Proszę o sprawdzenie, czy wszystkie zgłoszone wnioski i wystąpienia zostały już przekazane
przez senatorów. Przerwa ma charakter techniczny
i trwa 3 minuty…
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady.
Informuję, że wszystkie zgłoszone wnioski oraz
wystąpienia zostały już przekazane.
Dla porządku ponownie informuję, że swoje przemówienia na piśmie złożyli pan senator
Krzysztof Brejza i pan senator Aleksander Szwed,
a wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie
złożyli senator Marek Borowski i senator Jerzy
Czerwiński.
Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt
uchwały do Komisji Ustawodawczej. Senator Jerzy
Czerwiński zgłosił wniosek o wyznaczenie komisji
terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu.
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Głos z sali: Senatu.)
Senatu, przepraszam.
Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam,
że Senat przyjął przedstawiony wniosek.
(Głos z sali: Przyjął.)
Głosów sprzeciwu nie słyszę, wniosek został
przyjęty.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad
o punkt: ustawa o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – i rozpatrzenie go jako punktu ósmego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych w trakcie rozpatrywania ustawy
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 – to jest punkt ósmy porządku
obrad – dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian
legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu
przedstawiła wnioski o podjęcie inicjatyw ustawodawczych. Inicjatywy te zawarte są w drukach senackich nr 114, 116 i 117.
Proszę wszystkich państwa senatorów o obecność przy rozpatrywaniu tego punktu porządku
obrad, ponieważ wtedy w głosowaniu rozstrzygniemy o ewentualnym rozszerzeniu porządku obrad
o te inicjatywy.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 106,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 106 A.
Przypominam, że Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych dostrzegła potrzebę wprowadzenia
zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu
Senatu przedstawiła wnioski o podjęcie inicjatyw
ustawodawczych. Wnioski te, wraz z projektami
ustaw, zawarte są w drukach nr 114, 116 i 117.
Przypominam, że wnioski o podjęcie inicjatyw ustawodawczych przedstawiane są przez
sprawozdawcę wraz ze sprawozdaniem komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy. Po wysłuchaniu
wniosków Senat rozstrzyga w głosowaniu o przystąpieniu do drugiego czytania projektów ustaw.
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W przypadku przyjęcia wniosków drugie czytania
przeprowadza się na tym samym posiedzeniu,
jako odrębne punkty porządku obrad. Niepodjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do drugiego czytania oznacza skierowanie danego projektu do rozpatrzenia w trybie określonym w dziale
IX Regulaminu Senatu.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senatora Kazimierza Kleinę,
o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania
komisji oraz wniosków komisji o podjęcie następujących inicjatyw ustawodawczych: w sprawie
projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla
samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem
się choroby wywołanej tym wirusem, druk nr 114;
w sprawie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, druk nr 116; w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw, druk nr 117.
Bardzo proszę pana senatora.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych przedstawić sprawozdanie z prac naszej komisji nad ustawą o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2. Nasze sprawozdanie zawarte jest
w druku nr 106 A.
Marszałek Senatu 4 maja br. skierował omawianą ustawę do naszej komisji, a myśmy pracowali
nad tą ustawą na 3 posiedzeniach – 4, 6 i 12 maja
br. W wyniku prac nad tą ustawą wnosimy, aby
Wysoka Izba przyjęła ustawę wraz z zaproponowanymi przez nas poprawkami. Rekomendujemy
przyjęcie 75 poprawek, które stanowią załącznik
do naszego sprawozdania.
Informuję równocześnie, że w posiedzeniu
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych uczestniczyła osoba prowadząca działalność lobbingową
w rozumieniu prawa i działająca na rzecz Polskiego
Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Koniecz-

ność przekazania tej informacji, którą w tej chwili
państwu przekazałem, wynika z obowiązków regulaminowych i przepisów ustawy o działalności
lobbingowej.
Nasza komisja po przeanalizowaniu wszystkich
spraw związanych z główną omawianą ustawą proponuje także, aby Wysoki Senat podjął inicjatywę
ustawodawczą i rozpatrzył 3 dodatkowe projekty
ustaw, które przygotowaliśmy i rekomendujemy
Wysokiej Izbie. Ten nasz wniosek podparty jest
art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu. Prosimy o szybkie, pilne, jeszcze na tym posiedzeniu rozpatrzenie
tych 3 dodatkowych projektów. Są to następujące
projekty: pierwszy – o szczególnych rozwiązaniach
dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS oraz rozprzestrzenianiem
się choroby wywołanej tym wirusem, to jest druk
senacki nr 114; drugi projekt – o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS;
trzeci projekt ustawy – o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
i innych chorób zakaźnych oraz wywołanej nimi
sytuacji kryzysowej oraz niektórych innych ustaw.
Te 3 projekty ustaw dołączamy do naszego sprawozdania. Zostały one przygotowane przez grupę senatorów, zgłoszone na naszym posiedzeniu.
Projekty zawierają uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji, a więc są w pełni przygotowane do
tego, aby można było nad nimi procedować na
obecnym posiedzeniu Senatu.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta ustawa matka, ustawa podstawowa, którą rozpatrzyliśmy i do
której zaproponowaliśmy wspomniane już przeze
mnie poprawki, jest ustawą bardzo ważną. Duża
część jej przepisów daje nowe możliwości walki
z wirusem, z koronawirusem oraz daje możliwości wsparcia dla osób, dla przedsiębiorców w celu
przeciwdziałania skutkom kryzysu wynikającego
z pandemii koronawirusa. Tak więc te wszystkie
przepisy, które zawarte są w tej ustawie, a które
są pozytywnym działaniem na rzecz osób i firm,
mocno i zdecydowanie rekomendujemy.
Jednocześnie Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych, analizując tę ustawę, stwierdziła,
że niestety po raz kolejny, po raz trzeci w tej ustawie – mówię o tych tzw. tarczach antywirusowych, pierwszej, drugiej i trzeciej – ponawiana
jest praktyka wprowadzania przepisów, które nie
mają związku z kryzysem wynikającym z działania
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pandemii koronawirusa. Uważamy, większość
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych uważa,
że te przepisy powinny być rozpatrywane w trybie normalnego procedowania, że nie powinno się
tu nadawać takiego tempa procedowania głównie
z tego powodu, że w dyskusji nad proponowanymi
przepisami nie mogą uczestniczyć strony zainteresowane, strony, których dotyczą te przepisy. Przez
to mają one bardzo znikomą możliwość przedstawiania swoich racji, zabiegania o to, żeby zawrzeć
rozwiązania, które mogą być dla nich korzystne,
lub wskazywania rozwiązań niekorzystnych.
Tak więc, pracując nad tą ustawą, uznaliśmy,
że te wszystkie przepisy, które nie dotyczą wprost
problemów związanych ze zwalczaniem pandemii
koronawirusa, powinny być z tej ustawy usunięte. Tę decyzję podjęliśmy także po to, żeby ustawa
była bardziej czytelna, bardziej zrozumiała, również dla tych, do których jest skierowana, ponieważ
słabością dotychczasowych ustaw i to myśmy potwierdzali nawet na posiedzeniu komisji… Myśmy
przeprowadzili 3 posiedzenia komisji poświęcone
tym ustawom i okazywało się, że w wielu wypadkach nawet ministrowie, którzy do nas przychodzili, a byli naprawdę licznie reprezentowani na
posiedzeniach komisji, nie byli zorientowani, że
takie czy inne przepisy zostały przyjęte wcześniej,
w innej ustawie, w poprzedniej tarczy, w pierwszej
czy w drugiej. Klasycznym tego przykładem była
kwestia związana z postępowaniem w organizacjach pozarządowych. I tak np. rzemiosło polskie
czy Cech Rzemiosł Różnych, izby rzemieślnicze
w trakcie procedowania tej trzeciej tarczy wnioskowały do nas o to, aby mogły odbywać swoje posiedzenia, posiedzenia organów statutowych, choćby
na odległość, przy wykorzystaniu środków techniki elektronicznej. My przygotowaliśmy nawet
taką poprawkę, ale okazało się, już po posiedzeniu
komisji, że takie przepisy były już wprowadzone
w pierwszej lub w drugiej tarczy antywirusowej.
Na posiedzeniu naszych komisji ministrowie nie
byli w stanie powiedzieć, że takie właśnie zapisy
w tej sprawie były, a cóż dopiero osoby zainteresowane. I takich przepisów niestety jest wiele. Tak
że te słabości właśnie tych ustaw, które, jak mówiłem, mają swoje dobre i korzystne rozwiązania,
czego nikt z członków Komisji Budżetu i Finansów,
szczególnie z większości komisji, nie neguje i te należałoby popierać…
Były też rozwiązania, które – tak uznaliśmy
jako większość Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – nie powinny być wprowadzane,

ot chociażby te dotyczące ograniczania kompetencji
Senatu. Ta sprawa wydawałaby się dla niektórych
może drobna, ale w wyniku zapisów ustawowych,
które zostały uchwalone w Sejmie, odebrano
Senatowi kompetencje… Odebrano kompetencje
dotyczące powoływania szefa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, ten minister do tej pory był powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. My potraktowaliśmy to jako działania podobne do tych, które
polegały na odebraniu kompetencji związanych
z opieką Senatu nad Polonią. Zadziwiające, że tego
typu zapisy znajdują się w ustawie, której celem
jest zwalczanie skutków koronawirusa.
Były też przepisy, które budziły co najmniej
nasze wątpliwości, przepisy dotyczące możliwości przekazywania danych osobowych PESEL
osobom, które nie mają tytułu prawnego do tych
danych, mają tylko interes faktyczny. W ten sposób dane, które powinny być szczególnie chronione
i poddane szczególnej opiece i ostrożności, mogą
być, oczywiście nie w pełnym zakresie, ale w jakimś zakresie… Według większości komisji one nie
powinny być przekazywane innym podmiotom,
szczególnie prywatnym, firmom itd., bo taka była
intencja tego zapisu. Argumentowano to poszerzaniem możliwości działania społeczeństwa informatycznego, poszerzaniem technik informatycznych
itd. Ale wydaje mi się, że to nie jest sposób na to,
aby tego typu sprawy wprowadzać.
Wprowadziliśmy poprawki dotyczące funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego. Sejm
próbował wprowadzić zapisy – wprowadził zapis,
my go w drodze stosownej poprawki odrzuciliśmy
– dotyczące tego, że o przeznaczeniu znacznych
środków będących własnością Polskiego Związku
Łowieckiego będzie decydował Zarząd Polskiego
Związku Łowieckiego z pominięciem rady naczelnej
tej organizacji. My ten zapis odrzuciliśmy, a wprowadziliśmy zasadę, zgodnie z którą rada naczelna,
działając na odległość, z użyciem środków techniki elektronicznej, może podejmować decyzję co do
tego, że przeznacza takie czy inne środki na cele,
które uważa za stosowne. Rada naczelna, która jest
w pełni demokratyczną reprezentacją tej organizacji, powinna mieć takie prawo. Zarząd Polskiego
Związku Łowieckiego miał prawo do dysponowania
wydatkami do kwoty 300 tysięcy zł, a wydatek, jaki
proponował łowczy krajowy, był wielokrotnie większy. Przez regulację ustawową chciano pominąć
właśnie ten organ tej organizacji. Oczywiście nikt,
nawet myśliwi, czyli członkowie Polskiego Związku
Łowieckiego, nie neguje możliwości czy nawet
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potrzeby finansowania zadań związanych z walką
z koronawirusem. Chodziło tylko o to, że nie można,
że tak powiem, drogą ustawową zmieniać możliwości czy kompetencji organów statutowych poszczególnych organizacji pozarządowych. Jeszcze raz
przy okazji debaty nad tą ustawą – bo taki przepis,
jak mówiłem, był pokazany także w poprzednich
tzw. tarczach antywirusowych, z tym że oczywiście wtedy to nie dotyczyło Polskiego Związku
Łowieckiego, bo tu jest specjalna ustawa o Polskim
Związku Łowieckim – podkreśliliśmy, że wszystkie organizacje pozarządowe w świetle przepisów
wcześniej przyjętych mogą działać, funkcjonować
na odległość i dzięki temu mogą uniknąć sytuacji,
w których w wyniku takich wrzutek ustawowych
wprowadza się przepisy, wg których o funkcjonowaniu tych organizacji decydują nie członkowie tych organizacji, nie przedstawiciele organów
statutowych, ale jakieś ciała pozastatutowe, inne,
zewnętrzne.
W tym względzie przyjęliśmy także przepisy zmieniające przepisy dotyczące funkcjonowania spółdzielni i sposobu powoływania organów
w spółdzielni – bo to też daleko wychodziło poza
regulację ustawową.
Wprowadziliśmy także przepisy dotyczące
możliwości funkcjonowania radców prawnych, samorządu radców prawnych. Jak się nazywa izba…
(Głos z sali: Krajowa Izba…)
…Krajowa Izba Radców Prawnych. Oni także
będą mogli funkcjonować i działać w swoich organach na odległość.
Tego typu przepisów, jak mówiłem, przyjęliśmy
łącznie, razem… Tu głównie to było wykluczenie
przepisów, które wychodzą… No, może nie głównie, ale w dużej części chodziło o przepisy, które
wychodzą poza konieczność wynikającą z walki
z pandemią koronawirusa.
Ja myślę, że to byłaby wystarczająca informacja
na temat pracy komisji. Ale może jeszcze dodam, że
my pracowaliśmy na 3 posiedzeniach, tak żeby rzeczywiście dokładnie zapoznać się z zapisami, które
są w tej ustawie. Trzeba też przyznać, że w naszych
posiedzeniach uczestniczyli ministrowie, i to właściwie z prawie każdej dziedziny, a więc pytania i odpowiedzi były pogłębione, pełne – co nie
oznacza, że ze wszystkimi zdaniami czy z każdym
zdaniem większość Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych się zgadzała. Generalnie jednak, co
do zasady, zdecydowaną większość… część poprawek przyjęliśmy zdecydowaną większością głosów.
Dziękuję bardzo za uwagę.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą…
(Głos z sali: A projekty…)
(Senator Kazimierz Kleina: Podałem już
to… O ustawach mówiłem i wspomniałem, że
te 3… Wymieniłem je. I zwracamy się z prośbą
oczywiście…)
Pan senator nie tylko je wymienił, ale także…
Ja przypomnę państwu senatorom…
(Senator Kazimierz Kleina: Złożyłem wniosek…)
…że jeżeli do 20.00 nie zakończymy procedury
zadawania pytań do pana senatora, to głosowanie
nad wprowadzeniem tych punktów do porządku
obrad odbędziemy dopiero jutro. W związku z tym
apelowałbym o zwięzłość w ramach tego punktu, który teraz zaczynamy, a który sprowadza się
do pytań. Senatorowie mogą zgłaszać te pytania
z miejsca, mają to być pytania trwające nie dłużej
niż minutę.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zadania pytań.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań
do senatora sekretarza Rafała Ambrozika, a znajdujących się w sali nr 182 – do senatora Wiktora
Durlaka. Panów senatorów proszę zaś o przesłanie
list do senatora Ryszarda Świlskiego. Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za
pomocą czatu w aplikacji.
Proszę o to, abyście nie kierowali się państwo
kolejnością zgłoszeń w aplikacji. Informuję, że naprzemiennie będą dopuszczani do głosu senatorowie obradujący w gmachu Senatu i senatorowie
zdalnie uczestniczący w posiedzeniu. Sposób ten
będzie stosowany także podczas zadawania pytań
do przedstawiciela rządu i podczas dyskusji.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Stanisława Gawłowskiego.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja mam pytanie
do senatora sprawozdawcy, a dotyczy ono art. 14
pkt 9, który mówi o unieważnieniu z urzędu przetargu, aukcji lub konkursu dotyczących, jak rozumiem, częstotliwości 5G.
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Moje pytanie sprowadza się do tego, jaki to ma
związek z koronawirusem. Bo nie widzę zbytnio
tego związku. Jakby pan senator był tak łaskaw…
Więcej takich zapisów jest w pkcie 11 w tym samym
artykule. Jak to powiązać, jak pan to wiąże, Panie
Senatorze, Panie Przewodniczący?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator sprawozdawca.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku, Panie Senatorze, większość
takich przepisów które myśmy dostrzegli w tej
sprawie… Myśmy po prostu zaproponowali wykreślenie ich z tej ustawy. Oczywiście, ten zapis nie ma związku z ustawą. Mogło się zdarzyć,
że myśmy nawet nie dostrzegli wszystkich takich
zapisów. Chociaż chcę powiedzieć, że jeśli chodzi
o kilka spraw, które były wprowadzone dodatkowo
i jakby… nie jakby, tylko nie były związane z koronawirusem, ale były w sposób oczywisty korzystniejsze dla obywateli, uznaliśmy, że nie będziemy
ich wycofywali. Ale uznaliśmy, że to jest zła praktyka. To powinno być w inny sposób procedowane. No, ale wyraźnie widać presję ministrów, żeby
przy okazji tych tzw. tarcz wprowadzać przepisy
dotyczące problemów, spraw i ustaw, które nie są
w żaden sposób związane ze wspomnianą tematyką. I to jest właśnie przepis tego typu.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Ja tylko dopytam. Jak rozumiem, ten artykuł nie
został wykreślony, ten pkt 9 w art. 14. Pozostałe
na wniosek komisji zostały już wykreślone. Panie
Senatorze, jakby pan mnie tylko wyprowadził
z błędu…
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
To znaczy tak zrobiliśmy… Możliwe, że z art. 14
te punkty zostały wykreślone. Jeżeli tego nie ma,
no, to tak jest w istocie. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na to precyzyjnie.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja pozwolę sobie skierować pytanie do pana senatora, ale w tej samej sprawie.
Czy, jak pan senator zauważył, aktywnie uczestniczący w posiedzeniach komisji przedstawiciele
najrozmaitszych resortów w jakikolwiek sposób
odnieśli się do tej kwestii? I jak sprawa, miliardowa
sprawa dotycząca częstotliwości 5G, sprawa, która w każdym normalnym kraju jest przedmiotem
zainteresowania także odpowiednich służb chroniących interesy państwa… Jak przedstawiciele
rządu pana Mateusza Morawieckiego uzasadniali
na posiedzeniu komisji związek sprawy miliardowych przetargów na 5G z walką z koronawirusem?
Bo być może są to tak twarde argumenty, że wątpliwości w tej kwestii są po prostu niesłuszne.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nasze poprawki
dotyczące art. 14 znajdują się w pktach 12, 13, 14 i 15
naszego sprawozdania. O kwestiach kosztów, kwot
itd. myśmy nie dyskutowali. Podkreślaliśmy, że te
sprawy nie są, że tak powiem związane…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, ja pytam, czy przedstawiciele rządu uzasadniali, czy wypowiadali się w tej sprawie.)
Nie, nie wypowiadali się odnośnie do tej
sprawy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie w miarę proste. Proszę udowodnić Wysokiej
Izbie, że zastąpienie 1 ustawy tymi 4 nie wprowadza dalszego chaosu. Bo pan też mówił tu o chaosie
w trakcie procedowania. Czy to, o czym tu mowa,
upraszcza sprawę?
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WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora o udzielenie
odpowiedzi.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku, Panie Senatorze, właśnie zdecydowanie upraszcza. Właśnie o to nam chodzi,
żeby sprawy, które dotyczą jakiejś określonej branży i kwestii związanych z daną dziedziną, były wydzielone do jednej ustawy. I dlatego też inicjatorzy
tych ustaw – a byli to senatorowie, którzy przedstawiali wspomniane wnioski, a więc w przypadku
ustawy samorządowej pan senator Frankiewicz,
w przypadku ustawy dotyczącej służby zdrowia pani senator Małecka-Libera, a w przypadku
ustawy dotyczącej organizacji pozarządowych pan
senator Klich – mówili, że właśnie takie ich potraktowanie jest zdecydowanie prostsze i bardziej
czytelne.
Słabością wspomnianych ustaw, tych tzw. tarcz,
jest to, że one są skonstruowane w taki sposób…
Ja to podkreślałem już przy okazji poprzednich
ustaw i prosiliśmy, żeby tu, w tej ustawie, było
tego już jak najmniej. I rzeczywiście jest zdecydowanie mniej takich przypadków. Chodzi mi o to,
że mówi się np.: art. 15zzzu z jakimś paragrafem,
pkt 1, pkt 2 itd. To są zapisy, które są bardzo nieczytelne i niezrozumiałe. I ten przypadek, o którym tutaj mówiłem, że np. rzemiosło polskie, które
chciałoby pracować zdalnie, wnioskowało do nas
teraz, przy okazji tej trzeciej tarczy, żeby pozwolić im to robić w taki sposób, a okazało się, że taki
przepis został uchwalony już w poprzedniej tarczy.
Ale tego ani oni nie dostrzegli, ani ich zwierzchnicy, ani ministrowie… itd. Dopiero jak pojawiła się
poprawka, to zaczęliśmy – my, legislatorzy i ministrowie – szukać, sprawdzać, gdzie jest zapis w tej
sprawie. Chodzi o to, że ta ustawa, która wyraża
wiele dobrych intencji, ma wiele dobrych zapisów,
jest skonstruowana w taki sposób, że trudno znaleźć w niej odpowiednie zapisy. Słabość tych ustaw
– są tu też pozytywne kwestie, o których mówię,
żeby tu nie krytykować totalnie wszystkiego – polega na tym, że po prostu ministrowie wrzucają do
takiej ustawy jakieś wycinkowe sprawy, z którymi jest problem, i to jest przegłosowane w Sejmie.

A jak potem my pytamy o to, jaki to ma sens itd., to
dopiero wtedy człowiek, który jest odpowiedzialny
za ten zapis i wie, o co chodzi, bardzo specjalistycznie to tłumaczy. No, tak nie może być tworzone
prawo i na to myśmy zwracali uwagę. I dlatego pojawiły się te 3 projekty ustaw. Chodzi właśnie o to,
żeby wydzielić sprawy samorządowe, żeby oddzielić sprawy organizacji pozarządowych i żeby zainteresowany wiedział, gdzie może coś znaleźć.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Jak widzę, nie ma innych pytań.
W związku z tym po przerwie, którą za chwilę ogłoszę, przystąpimy do głosowania w sprawie
wniosku o wprowadzenie do porządku obrad tych
3 inicjatyw.
W związku z tym, aby zapewnić każdemu z państwa, pań i panów senatorów, możliwość głosowania, ogłaszam przerwę do godziny 19.35. Bardzo
dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 21
do godziny 19 minut 36)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Przypominam, że przed przerwą w obradach
pan senator sprawozdawca Kazimierz Kleina wraz
ze sprawozdaniem komisji przedstawił, zgodnie
z art 69 ust. 1 Regulaminu Senatu, wnioski o podjęcie inicjatyw ustawodawczych.
Przypominam, że po wysłuchaniu wniosków
Senat rozstrzyga o przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy z pominięciem pierwszego
czytania.
Przystępujemy więc…
(Głos z sali: Sekundkę, jeszcze pan senator Zając… Jest opóźnienie.)
No, zanim ja to doczytam, to…
Przystępujemy więc do głosowania w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad punktu: drugie
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czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym
wirusem. To druk nr 114.
Przypominam, że państwo senatorowie obecni w sali posiedzeń oraz salach nr 217 i 182 oddają
głos poprzez naciśnięcie przycisku na aparaturze.
Państwo senatorowie uczestniczący w obradach
w sposób zdalny proszeni są o naciśnięcie przycisku „OK” w celu potwierdzenia chęci wzięcia
udziału w głosowaniu. Decyzja o wzięciu udziału
w głosowaniu powoduje wyświetlenie okna głosowania z 3 opcjami do wyboru: „za”, „przeciw”,
„wstrzymuję się”. Kliknięcie jednego z tych 3 wierszy skutkuje oznaczeniem wyboru w kółku po lewej stronie. Aby zagłosować, należy wtedy wysłać
swoją decyzję do systemu, przyciskając przycisk
„przekaż” lub „Submit” w prawym górnym rogu
okienka, oraz zatwierdzić poprzez naciśnięcie kolejnego przycisku „przekaż” lub „Submit” w okienku, które się ukaże.
A zatem kto z państwa pleno titulo senatorów
jest za przystąpieniem do drugiego czytania projektu tej ustawy? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników…
(Rozmowy na sali)
No i co? Głosowanie jest zakończone.
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Proszę mi podać wyniki głosowania zdalnego, bo ja widzę wyniki głosowania na salach, natomiast nie widzę wyników głosowania zdalnego.
Zsumujemy je po prostu.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, czy można w tej sprawie wniosek…)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
WOJCIECH SKURKIEWICZ
Nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze rozwiązanie, żeby pan marszałek zliczał głosy. Są powołani sekretarze Senatu i tymi sprawami powinni
się zajmować sekretarze Senatu. Jeżeli aparatura
elektroniczna zawodzi, to powinien być wyznaczony 1 sekretarz, który będzie w takich sytuacjach
mógł dokonać zsumowania wyników głosowania.

(Głos z sali: Panie Senatorze, brakuje po prostu głosów i dlatego czekamy. Czy pan nie rozumie tego?)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Nie widzę przeszkód, Panie Senatorze, mogę tę
funkcję powierzyć panu senatorowi Świlskiemu.
To jest… Jako chirurg z zawodu jestem przyzwyczajony do tego: umiesz liczyć – licz na siebie.
Ale to jest… Oczywiście pana wniosek uwzględniam, zaraz poproszę pana senatora, żeby to przeliczył, tylko mu spiszę wyniki.
(Wesołość na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan marszałek
sobie żartuje z powagi marszałka…)
Żartuję. Żartuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
w trakcie głosowania nie ma takich głosów. Nie ma
wniosków w czasie głosowania. W jakiej procedurze pan występuje?)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale wie pan,
Panie Marszałku, podział pracy… Od czego jest sekretarz Senatu?)
(Senator Bogdan Borusewicz: No, dobrze, ale
jak marszałek bierze na siebie takie dodatkowe
obowiązki, to tylko trzeba się cieszyć.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Cieszcie się, że
Fedor się nie odzywa.)
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Filip Libicki: Że Fedor nie jest
marszałkiem!)
(Wesołość na sali)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Panie Marszałku, proponuję 30 minut przerwy, bo szkoda tyle czekać. Oni… I tak nie
wiadomo, gdzie są ci pozostali, co nie głosowali.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Głosowanie jest zakończone. To, czego nie widzę, to głosowanie zdalne – państwo widzą to na
swoich ekranach, a ja nie widzę na swoim. Na tym
polega jedyna różnica.
(Głos z sali: Ale czekamy.)
Już za chwilę sekretarz poda wyniki głosowania.
(Głos z sali: Niech marszałek to mówi.)
Poda marszałkowi, a marszałek ogłosi.
(Głos z sali: O, wyświetla się.)
I się naprawiło.
Stwierdzam, że głosowało 86 senatorów, 52 – za,
33 – przeciw, wstrzymał się 1. (Głosowanie nr 25)
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Dziękuję za krytyczne uwagi.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Wobec… Proszę o chwilę skupienia. Zaraz ogłosimy przerwę, o 20.00, tak jak planowaliśmy.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat uzupełnił porządek obrad o punkt: drugie
czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem.
Będzie to dziewiąty punkt porządku obrad.
Przystępujemy do głosowania w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: drugie czytanie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów
wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
– druk nr 116.
Rozumiem, że możemy, Panowie Informatycy,
przystąpić do głosowania. Dziękuję bardzo.
Kto z państwa pleno titulo senatorów jest za
przystąpieniem do drugiego czytania projektu tejże ustawy? Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: Panie Marszałku, jest taki problem, że senator Zdrojewski pojawia się w wynikach dwukrotnie.)
(Rozmowy na sali)
Głosowanie zakończone.
Proszę o podanie wyników głosowania zdalnego.
(Głos z sali: Jest wynik.)
Dziękuję.
Głosowało 88 senatorów, 52 – za, 36 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat uzupełnił porządek obrad o punkt: drugie
czytanie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2. Będzie to dziesiąty punkt porządku obrad.
Przystępujemy do głosowania w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad punktu: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw – druk nr 117.

Czy państwo informatycy są gotowi?
Kto z państwa senatorów jest za przystąpieniem do drugiego czytania wzmiankowanego projektu ustawy?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, 53 – za, 36 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat uzupełnił porządek obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw. Będzie to jedenasty punkt porządku
obrad.
(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku,
mam pytanie. Mogę zapytać?)
Tak, bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR
DOROTA CZUDOWSKA
Omawianie poprzedniej ustawy pan marszałek
zakończył na etapie zadawania pytań do senatora sprawozdawcy. Nie było możliwości zadawania
pytań do ministrów, a ja chciałabym skorzystać
z obecności na sali pani minister Gawin i zadać pytanie związane z tą ustawą. Czy będę miała jeszcze
na to szansę?
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Absolutnie będzie jeszcze możliwość zadawania
pytań do przedstawicieli rządu, z tym że na posiedzeniu Konwentu Seniorów ustaliliśmy, że dzisiaj
kończymy obrady o godzinie 20.00. W tej chwili
jest godzina 19.50. Możemy te 10 minut wykorzystać, ale pierwszy miał zabrać głos pan minister
Schreiber, którego w tej chwili na sali nie widzę. Jak
wznowimy obrady nad tym punktem, to z pewnością będzie nieograniczona możliwość zadawania
pytań przedstawicielom rządu, jak również prowadzenia dyskusji.
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Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 11.00.
Komunikaty.
SENATOR SEKRETARZ
RYSZARD ŚWILSKI
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu uchwały w 75. rocznicę

zakończenia II wojny światowej w Europie odbędzie się jutro, w środę, o godzinie 8.10 w sali plenarnej.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na dziesiątym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
odbędzie się dnia 13 maja, w środę, o godzinie 9.00
w sali nr 182.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 51)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz,
Gabriela Morawska-Stanecka, Michał Kamiński
i Stanisław Karczewski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc.
Państwa senatorów także proszę o zajmowanie
miejsc.
Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie
w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Przypominam państwu senatorom zgromadzonym w sali posiedzeń oraz w salach nr 217 i 182
o zapisywaniu się do pytań i do głosu w dyskusji
u senatorów sekretarzy. Przypominam, że w sali
posiedzeń jest to senator Ryszard Świlski, w sali
nr 217 – senator Rafał Ambrozik, a w sali nr 182
– senator Wiktor Durlak. Senatorom sekretarzom
proszę przekazywać również wnioski o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz
oświadczenia.
Proszę również o nieprzemieszczanie się między salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział
w głosowaniach są możliwe z miejsc, które państwo zajmują.
Proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo
znajdujący się w sali posiedzeń oraz w salach
nr 217 i 182 mają wyłączone aplikacje do zdalnego
udziału w głosowaniu.
Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie się,
czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery,
aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Przypominam, że możecie państwo zapisywać się
do pytań i do głosu w dyskusji przez czat w aplikacji. Wnioski o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przesłany państwu uprzednio przez
Kancelarię Senatu.
Przypominam, że do państwa dyspozycji pozostaje także specjalny numer telefonu, pod którym
możecie państwo dokonywać konsultacji treści
wniosków o charakterze legislacyjnym oraz zgłoszeń problemów technicznych.
Prosimy samodzielnie nie włączać mikrofonu. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po
jego udzieleniu przez marszałka Senatu oraz po
uruchomieniu mikrofonu przez informatyka
Kancelarii Senatu.
Informuję także, że za 15 minut zablokujemy
możliwość przyłączenia się do posiedzenia. Jeżeli
ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do
posiedzenia przed zablokowaniem sesji w aplikacji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosimy
o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.
Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do testowego głosowania, które ma na celu 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 posiedzeniu, że rozpoczęcie głosowania w systemie Webex powoduje
pojawienie się komunikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”.
Przypominam również o konieczności wciśnięcia 2 przycisków „Przekaż” w trakcie oddawania
głosu: w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na
pytanie o potwierdzenie.
Proszę bardzo, głosujemy.
(Rozmowy na sali)
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Uprzejmie proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, czyli mamy kworum.
(Głosowanie nr 28)
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Przypominam, że wczoraj pan senator sprawozdawca Kazimierz Kleina przedstawił sprawozdanie komisji w tej sprawie oraz odpowiadał na
pytania senatorów.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister,
członek Rady Ministrów, pan Łukasz Schreiber.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Panie Ministrze, to pytanie do pana.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście jestem gotowy je przedstawić, jeżeli państwo macie taką potrzebę. Stanowisko
przedstawiałem na posiedzeniu komisji, tak że
pozostawiam to do państwa decyzji. Jesteśmy
też przygotowani do odpowiedzi. Jest ze mną
duża grupa ministrów z odpowiednich resortów,
tak że myślę, że jesteśmy gotowi do udzielania
odpowiedzi.
Ja ze swojej strony mogę tylko zaapelować do
państwa, żeby jednak udało się jak najszybciej
uchwalić tę ustawę. Proszę pamiętać o tym, że bez
tej ustawy od 10 maja nie mogą być wypłacane np.
zasiłki opiekuńcze dla rodziców dzieci. Proszę pamiętać, że jest w tej ustawie, niezależnie od tego,
że państwo możecie mieć inne pomysły na część
zapisów… Część zapisów w niej to zapisy ważne dla
przedsiębiorców, więc ich brak wstrzymuje pomoc
dla nich. Proszę pamiętać, że część zapisów to zapisy ważne dla samorządowców, że bez wsparcia
kolei sytuacja… że sytuacja na rynku przewoźników państwowych, ale także prywatnych jest coraz trudniejsza. Tak że bardzo serdecznie proszę,
żebyście państwo w możliwie krótkim czasie podjęli decyzję o przegłosowaniu tej ustawy, choć być
może również o rozszerzeniu jej o jakieś poprawki.
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana
ministra, czyli przedstawiciela rządu, i innych
przedstawicieli rządu związane z omawianym
punktem porządku obrad.
Dla porządku przeczytam, jacy ministrowie są
obecni, żebyście państwo to wiedzieli i kierowali
ewentualnie do nich pytania. Oczywiście jest pan
minister Łukasz Schreiber, a oprócz tego są panowie ministrowie Jarosław Wenderlich i Paweł
Szrot z kancelarii premiera. Jest pan minister
Stanisław Szwed z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Są pan prezes Cezariusz
Lesisz oraz wiceprezesi Mateusz Berger i Paweł
Kolczyński z Agencji Rozwoju Przemysłu.
Jest pani minister Wanda Buk z Ministerstwa
Cyfryzacji. Jest pan minister Andrzej Gut-Mostowy
z Ministerstwa Rozwoju. Jest pan minister Janusz
Kowalski z Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Są pani minister Magdalena Gawin i pan minister Paweł Lewandowski z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Są pani minister Anna
Budzanowska oraz pan minister Sebastian Skuza
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jest pan minister Piotr Patkowski z Ministerstwa
Finansów. Jest pani minister Anna Dalkowska
z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest pan minister
Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury. Jest
pani minister Małgorzata Golińska z Ministerstwa
Klimatu.
Przechodzimy do pytań.
Pyta pani senator Magdalena Kochan. Proszę
bardzo.
SENATOR
MAGDALENA KOCHAN
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam cały zestaw pytań do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, a także do ministra
edukacji.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przypominam, że pytanie powinno trwać minutę.)
Spróbuję, choć trudno mi będzie zmieścić się
w minucie, ponieważ pytań jest 6.
Do pana ministra Szweda mam pytanie w sprawie przedszkoli i żłobków oraz zasiłków, które
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wypłacamy rodzicom opiekującym się swoimi
dziećmi w czasie zamknięcia tych placówek. Otóż
ci rodzice, których placówki zostały zamknięte
tylko na czas pandemii, nie mają kłopotu z uzyskaniem zasiłków, natomiast ci rodzice, którzy
umieszczali swoje pociechy w prywatnych, niepublicznych przedszkolach, w momencie ich zamknięcia – podobnie jest ze żłobkami – mają
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmowę wypłaty. Moje pytanie brzmi: dlaczego tak jest i czy
tak jest na pewno? Poproszę także o odpowiedź na
piśmie w tej kwestii.
Drugie pytanie czy drugi zestaw pytań dotyczy
dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
O ustawie o pieczy zastępczej w tych 3 ustawach,
które państwo nazywacie tarczami, znalazłam tylko 1 wzmiankę, która mówi o tym, że liczba wychowanków w placówce może być większa, bo
niekoniecznie na czas pandemii wliczamy do stanu
tej placówki młodzież, która w międzyczasie uzyskała pełnoletność i mogłaby taką placówkę opuścić. Parę spraw mnie tu intryguje.
Przede wszystkim mam takie pytanie: jakie
procedury przewidzieliście państwo dla wychowawców, dla personelu, osób pracujących z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych?
I czy te procedury zdaniem państwa we właściwy sposób chronią zarówno dzieci, jak i personel,
wychowawców i osoby pomagające w wychowaniu
i opiece nad dziećmi?
Jakie procedury wdrożyliście państwo w związku z obowiązkiem e-edukacji w tych placówkach? Czy w ogóle wdrożyliście jakąś pomoc w tej
kwestii?
Która podstawa prawna powoduje, że wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych… Zgadzam się, one podlegają Ministerstwu
Edukacji Narodowej i dlatego to samo pytanie kieruję także do ministra edukacji narodowej. Która
więc podstawa prawna pozwalała w związku z zamknięciem tych ośrodków bez orzeczeń sądu kierować te dzieci albo do ich rodzin, albo do placówek
opiekuńczo-wychowawczych?
W jaki sposób zabezpieczaliście państwo te
dzieci testami? Czy badaliście stan ich zdrowia?
W jaki sposób pomagacie opiekunom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych sprawować
wychowanie nad grupami wychowanków, do których docierają dzieci ze specjalnymi potrzebami
wychowawczymi?
Poproszę o odpowiedź dzisiaj, ale niezależnie od
tego także o odpowiedź na piśmie. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
To było pytanie kierowane do pana ministra
Stanisława Szweda.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
STANISŁAW SZWED
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące
zasiłku opiekuńczego, chciałbym zauważyć, że tutaj najważniejszą kwestią jest forma prawna rodzica
czy opiekuna, bo zasiłek opiekuńczy jest przyznawany dla tych osób, które opłacają składkę na Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych bądź na fundusz, który
jest w kasie ubezpieczenia rolniczego, bądź też z racji
tego, że ktoś jest ubezpieczony, jeśli chodzi o służby
mundurowe, i z tego tytułu przysługuje mu możliwość wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Jeżeli więc jest taki przypadek, o którym mówiła pani
senator, że ktoś zasiłku nie otrzymał, to jest to kwestia do wyjaśnienia, do sprawdzenia. Może była taka
sytuacja, że nie był on zatrudniony i z tego tytułu nie
ma uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.
Jeśli chodzi o to drugie pytanie, to ono jest dosyć szerokie. Tutaj decyzje, które podejmowaliśmy,
czy to w zakresie żłobków, czy w zakresie ośrodków
opiekuńczo-wychowawczych… Tutaj niejako po
drodze było też Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Oczywiście wszystkie te działania były podyktowane działaniami ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, który określał warunki, na
jakich zasadach może funkcjonować dana jednostka. Generalnie te jednostki były zamknięte bądź
przyjęcia do nich odbywały się w ograniczonych
przypadkach, w koniecznych przypadkach. W innych sytuacjach nie dopuszczaliśmy do odwiedzin,
nie dopuszczaliśmy do sytuacji, które zagrażałyby
bezpieczeństwu zarówno wychowanków, jak i wychowawców. Szczegółowej odpowiedzi udzielimy
pani senator na piśmie.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Paweł Arndt.
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SENATOR
PAWEŁ ARNDT
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Swoje pytanie chciałbym skierować do pana ministra Schreibera.
Panie Ministrze, chciałbym się dowiedzieć,
jak wyglądały konsultacje rządowe podczas opracowywania tego projektu. Dlaczego pytam? Otóż
w uzasadnieniu do projektu jest zawarta cała lista podmiotów, na które oddziałuje projekt.
Tymczasem my, senatorowie, a przypuszczam,
że i pan minister, jesteśmy zarzucani różnego
rodzaju stanowiskami, opiniami, propozycjami
zmian, a jest ich kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset.
To świadczyłoby o tym, że te konsultacje albo odbyły się bardzo pospiesznie, albo ich w ogóle nie
było. Dlatego bardzo bym prosił o informacje, jak
to rzeczywiście wyglądało.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo, pan minister Schreiber.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Konsultacje rzeczywiście były prowadzone
w bardzo krótkim czasie, ponieważ bardzo pilne
było, żeby ten projekt uchwalić. No, proszę państwa, jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej i nie zamierzam ukrywać, że nie jesteśmy w stanie za
każdym razem, we wszystkich tych sprawach dokonać szerokich konsultacji, zwłaszcza że bierzemy
pod uwagę, iż na tym etapie prac legislacyjnych,
w Senacie trwa to odpowiednio dłużej. Staraliśmy
się po prostu jak najszybciej uregulować szereg
spraw. Ale tak jak państwu mówiłem podczas mojej ostatniej wizyty w Senacie, będzie jeszcze jedna ustawa, która obecnie jest w trakcie konsultacji,
na ich finalnym etapie, a która będzie rozszerzała tarczę antykryzysową. Tak że tutaj mamy zbiór
ważnych, potrzebnych, pilnych rzeczy. Tak jak mówiłem, ja rozumiem, że są różnego rodzaju wnioski… W przytłaczającej większości są to przepisy,
które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom różnych

środowisk, a w mniejszej części są to przepisy, które po prostu regulują ważne sprawy. Wszystkie czy
też prawie wszystkie są bezpośrednio związane
z pandemią koronawirusa, choć może nie w każdym przypadku jest to widoczne na pierwszy rzut
oka. No, ale takie uzasadnienie też jest. Wiemy
także doskonale – państwo również zdajecie sobie
z tego sprawę – że z różnych powodów nie jesteśmy
w stanie wnieść 40 ustaw. Oczywiście z punktu
widzenia czysto legislacyjnego i zasad legislacyjnych byłoby to pewnie lepszym rozwiązaniem, ale
po to, aby móc w efektywny sposób stanowić prawo i odpowiadać na różnego rodzaju wyzwania…
No, to jest po prostu niemożliwe, tak że proszę
o zrozumienie tego.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Stanisław Gawłowski. Proszę
bardzo.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Najpierw mam prośbę do pana marszałka. Czytam tę ustawę i trochę się zgubiłem, więc
chciałbym rozpocząć trochę inaczej, tj. od dopytania, a dopiero potem skieruję 2 pytania do 2 różnych ministrów. Tak że najpierw dopytanie, żebym
zrozumiał…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
bardzo.)
Panie Ministrze, do mnie docierają różne głosy… Najpierw chcę to zweryfikować, bo nie mogę
się tego doczytać. Chciałbym zapytać o Polski
Związek Piłki Nożnej. Czy on jest w tej ustawie? Czy
dotyczący go zapis jest w tej ustawie? Bo w końcu
Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi działalność
na mieniu publicznym, w większości, jest to federacja różnych klubów, a więc bytów prawnych. Czy
wy w tej ustawie wprowadziliście PZPN do regulacji? Czy zajmujecie się Polskim Związkiem Piłki
Nożnej? Pytam, bo myślę, że to interesuje rzeszę
ludzi. A więc najpierw poproszę o wyjaśnienie do
pytania, a potem już zadam pytanie. Jednak najpierw chciałbym uzyskać odpowiedź na to…
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WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Krótka odpowiedź na konkretne pytanie.
Szanowny Panie Senatorze, taka regulacja, dotycząca nie tylko Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale
w ogóle związków sportowych, była w poprzedniej
ustawie, która rozszerzała tarczę i która jest już
przyjęta, jeżeli chodzi o… To były zapisy, które wychodziły naprzeciw oczekiwaniom związków sportowych, a które przesuwają im terminy i dają im
możliwość trochę spokojniejszego funkcjonowania
w tym trudnym okresie.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Dobrze. To teraz już zadam pytanie. Jak rozumiem, nie robicie zamachu na pieniądze Polskiego
Związku Piłki Nożnej ani nie chcecie przejąć pieniędzy innych organizacji prywatnych, z 1 tylko
wyjątkiem, tzn. z wyjątkiem wynikającym z art. 5,
który dotyczy Polskiego Związku Łowieckiego.
Przypomnę, że Polski Związek Łowiecki również jest
organizacją prywatną, choć jakiś czas temu wprowadziliście, wzorem Jaruzelskiego, komisarza do
tegoż związku, do Polskiego Związku Łowieckiego.
Były 2 takie przypadki w blisko 100-letniej historii,
2 razy to się zdarzyło, że łowczego krajowego nie
wybierają delegaci, członkowie tej organizacji, tylko
wybiera go minister, wcześniej Jaruzelski, a teraz
minister środowiska. Różnica niewielka, oczywiście
co do zasady, nie co do nazwisk.
Chciałbym zapytać: od kiedy to święte prawo
własności, prywatnej własności, bo pieniądze gromadzone zarówno na poziomie zarządu głównego,
jak i kół łowieckich, a każde koło łowieckie – państwo nie musicie tego wiedzieć w Wysokim Senacie
– posiada osobowość prawną, jest osobnym stowarzyszeniem… Od kiedy to w Polsce jest przyzwolenie na to, żeby kto inny dysponował pieniędzmi
prywatnymi osób fizycznych? Członkowie koła to są
osoby fizyczne, składają się na funkcjonowanie tegoż koła, pokrywają straty wynikające ze szkód czynionych przez zwierzynę w lesie i na polach. A wy
tutaj wprowadzacie zasadę, że to Zarząd Główny
Polskiego Związku Łowieckiego będzie dysponował

pieniędzmi kół, które posiadają – przypomnę, jeszcze raz powtórzę – osobowość prawną. Czym to się
różni, Panie Ministrze, od tego mechanizmu, który
już kiedyś w Polsce wprowadzano, w okresie PRL,
nawet wczesnego PRL, od przejmowania i odbierania cudzej własności? Jakie prawo do tego macie? Kto wam na to pozwala? Z czego to wynika,
że możecie najpierw wstawić komisarza do PZŁ,
a potem powiedzieć: a teraz ten nasz komisarz
z nadania PiS-owskiego będzie dysponował 50 milionami budżetu, które są w dyspozycji Zarządu
Głównego PZŁ, i nie wiem, jakimi kwotami, które są w setkach kół rozrzuconych po całej Polsce?
To pierwsze pytanie. Naprawdę niczym od komunistów się w tym przypadku nie różnicie. Zabieracie
czyjąś prywatną własność, tak jak moglibyście ją zabrać z PZPN, ze związku filatelistów i z każdej innej
prywatnej organizacji działającej w Polsce.
I drugie pytanie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze, przekroczył pan znacznie, pięciokrotnie…)
Ja wiem, ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja pana
zapiszę do zadania trzeciego pytania.)
Ono będzie krótkie, Panie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No,
proszę.)
Ono dotyczy art. 14 ust. 11 i w zasadzie 1 tylko zapisu, bo już nie chcę się pastwić nad całym
procesem wyboru prezesa UKE, który w ogóle nie
ma związku z koronawirusem. Ale jest taki zapis,
który stanowi, że nowy prezes – w ogóle kuriozum, że to się znajduje w ustawie, a nie na poziomie rozporządzenia albo jeszcze niższego aktu
prawnego – posiada kompetencje kierownicze.
Przepraszam, a kto to będzie oceniał? Ja się bardzo mocno nad tym zastanawiam. W tej ustawie
nie ma tego zapisu. Czy to będzie oceniał mieszkaniec Żoliborza, pan Jarosław Kaczyński, czy to
będzie oceniał prezes Jarosław Kaczyński, czy to
wreszcie będzie oceniał Jarosław Kaczyński, naczelnik? Ja nie widzę innego rozwiązania w tych
zapisach. Nie wiem, po co takie zapisy wprowadzacie do ustawy, która żadnego związku z koronawirusem nie ma, a pan jeszcze zaczyna swoje
wystąpienie od tego, że to jest bardzo ważna ustawa, która dotyczy opieki nad dziećmi, pomocy dla
przedsiębiorców. Skoncentrujcie się na tym, a nie
przepychajcie różnego rodzaju gniotów przy okazji
tak ważnej ustawy, która ma rzeczywiście dotyczyć
pomocy Polakom w potrzebie.
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WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
(Głos z sali: Proszę reagować, żeby pan senator,
zadając pytania w sposób niemerytoryczny, nie obrażał parlamentarzystów.)
Panie Senatorze, ja nie dostrzegłem tu żadnych
określeń, które by obrażały kogokolwiek.
(Głos z sali: Jestem zdziwiony…)
(Głos z sali: Pan Jarosław Kaczyński…)
Ma pan jakieś uwagi, to proszę zgłosić do komisji regulaminowej.
Proszę bardzo, pan minister Schreiber.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jednak w moim środowisku politycznym nazywanie kogoś komunistą jest obelgą, więc rzeczywiście uważam, że były w tym słowa obraźliwe i do
tego nieprawdziwe. Już nie będę czynił tutaj porównań, porównywał działań i liczby różnego rodzaju
komunistów w partiach, bo byłoby to nieprzyjemne
dla pana senatora. Skupię się na odpowiedzi.
Po pierwsze, muszę stanowczo zaprotestować
przeciwko twierdzeniu, jakobyśmy cokolwiek komukolwiek chcieli zabierać.
A po drugie… Co do art. 5, to zaraz pani minister Golińska, jeżeli pan marszałek pozwoli, udzieli
szerszej odpowiedzi, ale proszę wziąć pod uwagę, że
na posiedzeniu komisji budżetu senatorowie Prawa
i Sprawiedliwości na wniosek ministra środowiska
złożyli do tego artykułu poprawkę, która dawałaby
fakultatywność tego rozwiązania każdemu kołu.
A więc każde koło mogłoby taką decyzję podjąć, jeżeli tylko zechce. Ta poprawka została przez większość senatorów komisji zaopiniowana negatywnie,
więc jeżeli państwo postąpicie podobnie, to po prostu w takim kształcie ta ustawa trafi do Sejmu.
Gdyby pani minister mogła uzupełnić szczegółowo tę wypowiedź…
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
MAŁGORZATA GOLIŃSKA
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja nie skomentuję całej wypowiedzi pana senatora, dlatego że domyślam się, że ona była bardziej

dedykowana tym, którzy mogą nas słuchać poza
salą, a którzy nie znają prawa łowieckiego, niż państwu senatorom, którzy na pewno prawo łowieckie
znają i wiedzą, że wiele insynuacji przedstawionych przez pana senatora, jest nieprawdziwych.
Jeśli chodzi o ustawę – Prawo łowieckie, to przede
wszystkim jest ważne, żebyśmy w art. 35 doczytali,
że działalność PZŁ jest finansowana: z funduszy
własnych, ze składek członkowskich, z wpisowego, z zapisów i darowizn oraz z prowadzonej
działalności gospodarczej. A jeśli chodzi o majątek
koła – to z kolei wynika z §56 Statutu PZŁ – to na
ten majątek składają się: majątek trwały, majątek
obrotowy, środki pieniężne, należności, dochody
z wpisowego, ze składek członkowskich, z gospodarki łowieckiej oraz z prowadzonej działalności
gospodarczej lub rolniczej. Ta działalność gospodarcza jest działalnością prowadzoną na majątku
Skarbu Państwa.
I jeśli przeczytamy w ustawie z druku senackiego nr 106 zapis o tym, że w trakcie obowiązywania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia lub stanu epidemii z powodu wirusa konkretnego wywołującego konkretną chorobę dochód
z działalności gospodarczej PZŁ oraz kół łowieckich
– a więc nie mówimy o składkach członkowskich,
nie mówimy o majątku, nie mówimy o żadnych
innych środkach, mówimy wyłącznie o dochodzie
z działalności gospodarczej PZŁ i kół łowieckich
– „może zostać”, czyli nie musi, „przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii”…
To „może” wynika z pisma, które wystosowała
Naczelna Rada Łowiecka, wskazując, że chciałaby
włączyć się w walkę z koronawirusem poprzez zakup pojazdów, które miałyby służyć jako tzw. wymazobusy. W prawie łowieckim nie ma możliwości
przeznaczania środków na cele inne niż cele statutowe, nie można byłoby, nie próbując jakichś prawnych sztuczek, przekazać tych środków. W związku
z tym zaproponowaliśmy ten zapis.
Drugi zapis, który jest ważny: o przeznaczeniu
środków z tego dochodu, z dochodu z działalności
gospodarczej, miałby decydować Zarząd Główny
Polskiego Związku Łowieckiego. Poprawka, o której mówił pan minister Schreiber dotyczyła tego,
że w przypadku koła łowieckiego za zgodą tego
koła łowieckiego. I ważne jest, że owszem, w kompetencjach Naczelnej Rady Łowieckiej zgodnie ze
statutem PZŁ jest uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu zrzeszenia, ale to do kompetencji
Zarządu Głównego PZŁ należy zarządzanie majątkiem zrzeszenia. Dziękuję.
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(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora, pana
marszałka Bogdana Borusewicza…
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Pani Marszałek, nie usłyszałem odpowiedzi
na drugie pytanie, dotyczące zapisu wynikającego
z art. 14 pkt 11, który mówi, że prezes UKE musi…
I w pkcie 5 jest zapisane: „posiada kompetencje kierownicze”. Chciałbym zapytać, kto to będzie oceniał. Już pytałem, czy to będzie oceniał Jarosław
Kaczyński, czy ktoś inny. Kto dokona takiej oceny,
że ktoś posiada kompetencje kierownicze? Ten zapis nic nie mówi, a trafił do ustawy. To jest ważny
akt prawny, więc niech minister, który tak chętnie opowiada, zwłaszcza na posiedzeniach komisji,
że to, co tam senatorowie wprowadzą…
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze, rozumiem, że chodzi o kompetencje, o kryteria, o to, kto to będzie oceniał.
(Senator Stanisław Gawłowski: Chciałbym wiedzieć, kto będzie dokonywał…)
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz
Schreiber: Dobrze…)
Czy pani minister mogłaby odpowiedzieć, czy
zrobi to pan minister?
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Tak, pani minister odpowie. Ja tylko zwrócę
uwagę, że… No, ja naprawdę bym prosił, żebyśmy
jednak unikali takich politycznych wycieczek.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Ministrze, właśnie dlatego skonkretyzowałam to pytanie pana senatora. Proszę o udzielenie
odpowiedzi.)
W konkursie to będzie rozstrzygane. A pani minister wyjaśni szczegóły.

PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI
WANDA BUK
Tak, dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, nie jest to rozwiązanie, które by w jakikolwiek sposób odbiegało od tego, jak
są uregulowane inne tego typu nabory. Dokładnie
takie same sformułowania znajdziemy np. w ustawie o służbie cywilnej i w wielu innych ustawach.
A precyzyjna odpowiedź na pytanie pana senatora znajduje się w ust. 4af, który wskazuje, że
cały ten konkurs, jaki jest tu wymagany ze względu
na dyrektywę, przeprowadza Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, a dokładniej powołany przez szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zespół składający się z co najmniej 3 osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. Oprócz tego w kolejnych przepisach
możemy znaleźć informację, że niekoniecznie
muszą to być osoby zatrudnione w kancelarii premiera. Mogą to być np. osoby, które profesjonalnie
zajmują się procesem rekrutacyjnym i ocenianiem
kompetencji kierowniczych. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Mam nadzieję, że to usatysfakcjonowało pana
senatora.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo
proszę o zadanie pytania.
SENATOR
BOGDAN BORUSEWICZ
No, ja mam 2 pytania: jedno merytoryczne, a drugie polityczne, ale oba do pana ministra Schreibera. Chodzi o Urząd Komunikacji
Elektronicznej, który państwo włączyli do tej
ustawy jako taką inkrustację. Proszę mi powiedzieć jedno. Okres zajmowania stanowiska przez
poprzedniego prezesa miał minąć w 2021 r., ale wy
odwołaliście tego prezesa. Czy pan minister byłby
w stanie powiedzieć, czy to miało związek z tym,
że rząd był niezadowolony z tego prezesa? I to jest
pierwsze pytanie.
Drugie pytanie to jest już pytanie, wydaje się,
polityczne, ale muszę je zadać. Dlaczego usuwacie
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Senat z procedury powoływania nowego prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Myślę, że szczegółowo odpowie pani minister
Wanda Buk. Jeżeli pani marszałek pozwoli, ja tylko bardzo krótko się do tego odniosę. Tak to jest
rozwiązane w przypadku wszystkich regulatorów. Senat nie odgrywa takiej roli ani w przypadku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
ani w przypadku innych tego typu podmiotów.
Konstytucja jasno definiuje, w których sprawach
zgoda Senatu jest wymagana. Wyłącznie takie
względy za tym stoją.
A szczegółowej odpowiedzi na pytania pana
marszałka udzieli pani minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI
WANDA BUK
Dziękuję.
Szanowni Państwo, zmuszona jestem przedstawić tutaj troszeczkę szerszy kontekst, dlatego że,
jak państwo wiecie, w ustawie, o której dyskutujemy, znajdują się też przepisy związane z unieważnieniem postępowania selekcyjnego na pasmo C,
czyli pasmo przeznaczone dla 5G. Jeżeli państwo
senatorowie będziecie zainteresowani tym, dlaczego podjęto taką decyzję, to ja to oczywiście wyjaśnię, ale teraz przejdę już bezpośrednio do pytania
pana senatora.
Szanowni Państwo, 21 grudnia 2020 r. mija termin na wdrożenie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Jest to dyrektywa unijna, która
zastępuje dotychczasowe dyrektywy regulujące rynek telekomunikacyjny. W tej dyrektywie, której
przepisy zobowiązani jesteśmy wdrożyć właśnie
do tego terminu, o którym wspomniałam, wskazano, inaczej niż dotychczas, że prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej czy też prezes organu

regulacyjnego musi być wybierany w trybie konkursowym, w przejrzystym trybie konkursowym.
Dotychczas, jak państwo już tutaj zauważyliście,
prezes krajowego organu regulacyjnego był wybierany przez Sejm i Senat bez żadnych kryteriów, bez żadnych kryteriów, bez żadnego naboru,
bez żadnych, chociażby minimalnych wymagań,
które powinien spełnić. Takie minimalne wymagania mieliśmy dotychczas w prawie telekomunikacyjnym dla zastępców prezesa, nie mieliśmy
ich natomiast dla samego szefa tego organu. I niestety nasza historia, historia tego rynku zna przypadki, kiedy sposób powołania prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej był kwestionowany,
był kwestionowany przez operatorów przez lata.
Taka sytuacja miała miejsce w przypadku ówczesnej prezes Anny Streżyńskiej, której sposób powołania i prawidłowość trybu powołania otarły się
nawet o Naczelny Sąd Administracyjny, było to rozstrzygane przez kilka lat.
Jeżeli my wdrożymy przepisy, o których państwu mówiłam – a wdrożymy je, bo musimy to
zrobić w ciągu najbliższych miesięcy – oznaczać
to będzie, w momencie wejścia w życie ustawy,
czyli nie później niż 22 grudnia, że prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, powołany również
przy państwa udziale w 2016 r., będzie prezesem
powołanym niezgodnie z prawem, ponieważ nie
będzie powołany w trybie konkursowym i w tym
trybie, o którym mówi dyrektywa. My chcemy tego
uniknąć. Chcemy uniknąć tych zarzutów i powtórzenia historii, z którą już mieliśmy do czynienia,
bo taki jest modus operandi operatorów naszego
polskiego rynku telekomunikacyjnego, że praktycznie każda decyzja regulatora jest skarżona,
tym bardziej że będą wydawane decyzje związane właśnie z przyznaniem pasma, o którym
państwu mówiłam. My chcemy tych wątpliwości
uniknąć. Nawet sam europejski kodeks łączności
elektronicznej mówi dzisiaj, że szef organu regulacyjnego musi mieć co najmniej 3-letnią kadencję. Oczywiście to nie stosuje się już do przeszłych
kadencji, z którymi mamy do czynienia w przypadku obecnie urzędującego prezesa, ale warto też
nadmienić, że w tym przypadku te 3 lata minęły.
W związku z tym zdecydowaliśmy się na to, mając
też na uwadze, że lada dzień tak czy inaczej będziemy musieli te przepisy wprowadzić, a przystępujemy do postępowania selekcyjnego, które jest bardzo
wrażliwym procesem i nie potrzeba w trakcie jego
prowadzenia dodatkowych perturbacji związanych
z osobą odpowiedzialną, która będzie ten proces
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prowadziła. Stąd taka nasza propozycja i przyśpieszenie o kilka miesięcy.
Wydaje się z drugiej strony, że tutaj sam tryb
powoływania jest dużo bardziej przejrzysty.
Są wskazane wymagania. Tego wcześniej nie było.
Ja rozumiem wątpliwości Senatu – rozumiem,
chociaż się z nimi nie zgadzam – związane z tym,
że Senat nie został już wskazany jako to ciało, które też akceptuje kandydaturę. Tylko że chciałabym
zwrócić państwa uwagę na to, że, tak jak powiedział
pan minister Schreiber, w przypadku innych regulatorów nie mamy do czynienia z rolą Senatu.
Nie mamy do czynienia z rolą Senatu w przypadku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
w przypadku regulatora rynku lotniczego, regulatora rynku kolejowego, regulatora rynku energetycznego, więc po prostu uznaliśmy, że chcąc
być konsekwentnym… Pozycja ustrojowa regulatora akurat tego rynku nie jest w żaden sposób
odmienna od pozostałych, a faktycznie Senat ma
wprost wskazane w konstytucji kompetencje, które
organy zatwierdza. No i tego podmiotu tam nie ma.
Wydaje mi się, że w miarę wyczerpująco odpowiedziałam. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator
Marię Koc. Bardzo proszę, Pani Marszałek.
SENATOR
MARIA KOC
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pani minister Gawin, wiceminister kultury. Pani Minister, wiem, że w tej
ustawie były zapisy dotyczące Instytutu Pileckiego.
W pierwszej chwili, w ramach pierwszego wrażenia może wydawać się dziwne, że takie zapisy
znalazły się w tej ustawie. I, o ile wiem, była też
rekomendacja komisji, żeby je stamtąd po prostu wykreślić. Ale dlaczego one były tak ważne?
Dlaczego one w tej ustawie się pojawiły, dlaczego teraz? Może by pani zechciała na ten temat coś
powiedzieć. Instytut Pileckiego świetnie pracuje,
nie tylko w Polsce, ale ma już też filię w Berlinie,
która prowadzi znakomite projekty historyczne,
przedstawiające historię z punktu widzenia Polski

i taką, jaką ona rzeczywiście ona była. Czy pani minister mogłaby na ten temat parę słów powiedzieć?
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, Pani Minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MAGDALENA GAWIN
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję, Pani Senator, za to pytanie.
Bardzo chętnie udzielę na nie odpowiedzi.
Przede wszystkim chciałabym wszystkim
przypomnieć, że Instytut Pileckiego działa już od
kilku lat, w 2019 r. udało nam się otworzyć filię
w Berlinie. Sądzę, że ma głęboką wymowę symboliczną także to, że Instytut Pileckiego znajduje
się tuż przy Bramie Brandenburskiej, na Pariser
Platz. w 2019 r. było uroczyste otwarcie dużej bilingwalnej wystawy, zrobionej we współpracy z kuratorem, pisarzem i dziennikarzem amerykańskim
Jackiem Fairweatherem, który opublikował bestsellerową biografię Witolda Pileckiego. Zarówno przy
powstawaniu tej biografii, jak i przy wszystkich
innych działaniach współpracowali pracownicy
Instytutu Pileckiego. Przypomnę także wszystkim senatorom, że Instytut Pileckiego jako jedyna
instytucja w Polsce – podkreślam: jedyna instytucja – podpisał największą umowę na digitalizację
niemieckich źródeł z akt procesowych i sądowych,
z Bundesarchiv. I w tej chwili mamy już w Polsce,
na skutek tej właśnie umowy oraz dzięki temu,
że mamy Instytut Pileckiego w Berlinie, ok. 1,5 miliona akt sądowych i procesowych. Wiąże się z tym
oczywiście bardzo ciężka i mrówcza praca, która
polega na przepisywaniu i tłumaczeniu dokumentów z języka niemieckiego na język polski, na całym procesie digitalizacyjnym… Jednym słowem,
jest to znakomity materiał do badań historycznych,
a przede wszystkim też materiał, który w pewnym
sensie, można tak powiedzieć, znacznie obniża
nam koszty pracy. Bo do tej chwili każdy pojedynczy historyk czy badacz musiał osobiście pojechać
do Berlina i po 3 czy 4 tygodniach pracy tam wracał
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do Warszawy, a w tej chwili jest tak, że źródła raz
przywiezione do Polski zostaną z nami na zawsze.
Teraz w skrócie powiem, proszę państwa, o tym,
na czym polega problem i, mam wrażenie, bardzo
głębokie niezrozumienie tego przez Senat. Instytut
Pileckiego jest pierwszą instytucją, która nie działa
na bazie prawa konsularnego, to znaczy nie podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych. I w tej
ustawie… Wiadomo było już od początku, że musimy zmienić ustawę dotyczącą Instytutu Pileckiego
tak, żeby był on instytucją samobilansującą się,
to znaczy żeby ta filia w Berlinie miała własną księgowość i żeby w taki sposób uzyskała takie pole
działania, jakie np. ma PISM, czyli Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych, czy jak wszystkie inne
instytucje kultury działające poza granicami kraju.
Tylko że w międzyczasie wybuchła epidemia, której
nikt nie mógł przewidzieć – prawda? Bo nikt z nas
nie przewidział tego, że ona wybuchnie z taką siłą.
Szanowni Państwo, na Pariser Platz mamy już
bardzo dużą i piękną przestrzeń wystawienniczą.
Wszystkich, absolutnie wszystkich senatorów serdecznie zapraszam, gdy tylko ta pandemia wygaśnie, do odwiedzenia tej wystawy. Są tam wycieczki
grupowe… To jest naprawdę znakomite źródło popularyzacji wiedzy na temat Polski. W tej chwili
trwa tam remont przestrzeni, która także należy
do Instytutu Pileckiego. Co spowodowała pandemia koronawirusa? Brak własnej księgowości, brak
statusu samobilansującej się instytucji sprawił,
że nie możemy przesyłać bezpośrednio wszystkich
rachunków w oryginałach do Warszawy. To paraliżuje zarówno pracę instytutu w Berlinie, jak i pracę instytutu w Warszawie. A tego naprawdę nikt
nie przewidział. Wiemy, że w tej chwili Instytut
Pileckiego jest już otwarty, pracownicy poszli
znów do archiwów, wrócili tam, nasza siedziba na
Pariser Platz jest znowu otwarta, ale wczoraj dostaliśmy też informację, że potroiła się znowu liczba
zakażeń w Niemczech, a więc wiadomo, że będą
rozpatrywane restrykcje, tj. to, czy znowu tych
restrykcji nie przywrócić. Tak że nie możemy liczyć na to, że funkcjonowanie Instytutu Pileckiego
w Berlinie się poprawi. Sytuacja będzie coraz trudniejsza i coraz cięższa.
Proszę pamiętać też, że Instytut Pileckiego
w Berlinie musi rozstrzygać przetargi na digitalizację źródeł, czyli procesów sądowych i śledztw.
Tak więc płynność finansowa jest po prostu… no,
nie płynność finansowa, tylko płynność przepływu
dokumentacji jest absolutnie zaburzona. I na pewno te skutki nie mogą być usunięte w inny sposób

niż to, że wspomniana instytucja stanie się instytucją samobilansującą się.
Szanowni Państwo, były także pewne, powiedziałabym, znaki zapytania, stawiane raczej bardziej, jak sądzę, przez tych z państwa, którzy nie
są prawnikami. Ja także nie jestem prawnikiem,
jestem profesorem historii, a nie prawnikiem.
Mam tu na myśli zapis, w którym mowa o tym,
że Instytut Pileckiego może składać zamówienia
z wolnej ręki. To nie oznacza wcale tego, że będzie
on zwolniony z zamówień publicznych. To oznacza tylko tyle, że instytut w Berlinie będzie podporządkowany tym zamówieniom publicznym
według kwot, które są w Unii Europejskiej. I to
jest logiczne, to jest sytuacja absolutnie normalna
dla wszystkich polskich instytucji, które działają
poza granicami kraju. Przypomnę jeszcze tylko,
że to właśnie w Senacie państwo zatwierdziliście
podobną zmianę odnośnie do Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych – bez absolutnie żadnych zastrzeżeń. Mówię o tym tytułem wyjaśnienia, dlatego że w mediach społecznościowych
po prostu pojawiły się absolutnie fejkowe informacje. Nie wiem, skąd one i nie wiem, kto je rozpowszechnia, po prostu licząc na dezinformację.
Szanowni Senatorowie, mamy okrągłą rocznicę
zakończenia II wojny światowej. Wczoraj przysłuchiwałam się projektom uchwał, dyskusjom na ten
temat. Nie ukrywam, że jestem tutaj także po to,
żeby państwa przekonać, żebyście państwo wsparli Instytut Pileckiego w Berlinie. Dla mnie jest to
o tyle ważne, że przyświeca nam pewna idea od
samego początku powstania tej instytucji: nie dla
lewicy, nie dla prawicy, dla całości. I to jest ważne, jaki sygnał wyjdzie z tej Izby. Zawdzięczamy
Instytutowi Pileckiego w ostatnich tygodniach chociażby to, że do hasła naczelnego: spasibo, merci,
thank you, strona niemiecka dodała też napis w języku polskim: „dziękuję”. Nie ukrywam, że były
pewne bardzo kontrowersyjne pomysły, które wypłynęły ze strony fundacji niemieckich, na uczczenie zakończenia II wojny światowej, ale zostały one
skutecznie, powiedziałabym, przekierowane na
inny obszar działania. Współpraca z partnerami
niemieckimi układa nam się dobrze, niemniej jednak dla mnie samej i, jak sądzę, dla pracowników,
którzy bardzo czekają na państwa decyzję, jest niezmiernie istotne to, żeby taka pozytywna rekomendacja wyszła także ze strony Senatu.
Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, spotka
się z państwa zrozumieniem, i że rozwiałam wszelkie wątpliwości. Bardzo dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Filipa
Libickiego.
SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Moje pytanie kieruję do pana ministra Szweda.
Otóż jest tak, że w środowisku osób związanych z zakładami aktywności zawodowej i zakładami pracy chronionej pojawił się pewien niepokój.
Dotyczy tego, że w momencie, w którym takie
podmioty skorzystałyby ze wsparcia tych wszystkich instrumentów danych przez poszczególne
tarcze antykryzysowe, bo spełniłyby warunki, to
równocześnie przestałyby spełniać warunki, na
podstawie których uzyskały status zakładu aktywności zawodowej bądź zakładu pracy chronionej. Tutaj chodzi np. o wymiar czasu pracy osób
zatrudnionych.
Ja nie ukrywam, że noszę się z zamiarem zgłoszenia takiej poprawki, która na czas pandemii – to
jest jasno określone, na czas pandemii – wiązałaby
zapisy ustawy anty-COVID z ustawą o rehabilitacji, tak aby w momencie, w którym te zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej
skorzystają z zapisów ustawy anty-COVID, jednocześnie nie znalazły się w sytuacji, w której utracą
status zakładów pracy chronionej bądź zakładów
aktywności zawodowej. Czy do pana ministra dotarły takie wątpliwości tego środowiska? Co pan
minister na ten temat uważa? Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
STANISŁAW SZWED
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ta sprawa częściowo została
uregulowana w drugiej tarczy – zmniejszaliśmy

te limity zatrudnienia dotyczące zakładów pracy
chronionej. Jeżeli jeszcze jest problem, jak pan senator mówi, to jeszcze to sprawdzimy. No, oczywiście generalną zasadą jest, że absolutnie nie
chcemy dopuszczać do takich sytuacji, żeby z powodu koronawirusa któryś zakład był poszkodowany. Działania, które podejmujemy, idą w tę
stronę – chcemy pomagać tym zakładom. To jeszcze sprawdzimy, ale, jak mówię, takie przepisy
znalazły się w drugiej tarczy. Myślę, że one w jakiś
sposób rozwiewają te wątpliwości, o których pan
mówił, ale jeszcze to sprawdzimy.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Swoje pytanie kieruję do ministra finansów, obecnego na sali pana ministra Piotra
Patkowskiego. Chciałbym zapytać pana ministra o stanowisko resortu finansów do poprawki, którą zgłosiłem wspólnie z panem senatorem
Tyszkiewiczem w oparciu o jego doświadczenia
w kontekście zbiórek publicznych, a w praktyce
w związku z następującym problemem. Dzisiaj
przy zbiórkach publicznych, których celem jest
zakup wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej, urządzeń, środków myjących i odkażających dla szpitali, całodobowych placówek
opiekujących się osobami niepełnosprawnymi,
DPS-ów, zakładów opiekuńczo-leczniczych czy
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, istnieje obowiązek – pomimo tego, że zbiórka ta ma określony cel, związany właśnie z walką
z epidemią koronawirusa –odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Jest to obowiązek
nałożony zarówno na osoby fizyczne, jak i na osoby prawne. A przy zakupie sprzętu medycznego,
np. respiratorów, istnieje niestety obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług. Chciałbym
zapytać o stanowisko ministerstwa w kontekście
potrzeby wprowadzenia zmian regulacji prawnych w tym zakresie.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
PIOTR PATKOWSKI
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, Ministerstwo Finansów co do zasady zgadza się z ideą przedstawioną przez pana
senatora Kwiatkowskiego i oczywiście w pełni popieramy możliwość zdjęcia wszelkiego rodzaju
opodatkowania w przypadku przekazywania darowizn związanych ze zwalczaniem COVID, natomiast samą poprawkę opiniujemy negatywnie.
Dlaczego? Opinia negatywna nie wynika z samej
istoty poprawki, ale z tego, że podobne przepisy
planuje wprowadzić Ministerstwo Finansów. One
są już zaproponowane w projekcie, o którym na
początku posiedzenia wspomniał pan minister
Schreiber i który obecnie jest na etapie prac rządowych. Mam nadzieję, że te przepisy niedługo
będą przekazane parlamentowi do prac, w związku z czym będziemy mogli wrócić do tej dyskusji.
Druga kwestia, istotna, związana z tymi przepisami jest taka, że zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów przekazaną do kancelarii premiera chcemy rozszerzyć te przepisy, tzn. objąć tym
rozwiązaniem nie tylko ustawę dotyczącą podatku od spadków i darowizn, ale także ustawę dotyczącą podatku PIT i podatku CIT. Dlaczego? Sam
mechanizm przekazania dotacji niestety wiąże się
z wieloma skutkami podatkowymi. Chodzi tu np.
o możliwość zaliczenia darowizny do kosztów uzyskania przychodu, możliwość odliczenia tego od
podatku CIT lub PIT w związku z tym, kto jest podatnikiem. Dlatego przyjęcie tej poprawki w wersji
zaproponowanej przez ministra Kwiatkowskiego…
Ona oczywiście w części osiągnęłaby swoje założenie, ale i tak potrzebna byłaby natychmiastowa
jej nowelizacja, tzn. rozszerzenie tego o odpowiednie ustawy PIT i CIT. Oczywiście w tej poprawce
znajduje się, chyba w art. 2, nawiązanie do tych
ustaw, ale, powiem szczerze, zgodnie z opinią
Ministerstwa Finansów konieczność uregulowania tego w tych 2 ustawach… Niestety nie wystarczy
tu zmiana tylko 1 artykułu, jest konieczność zmiany wielu artykułów, tak aby to objęło całość tego,
co zgłaszają nam środowiska przedsiębiorców.

W związku z tym ja mogę zadeklarować, że
Ministerstwo Finansów taką propozycję niedługo
przedstawi, mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli spotkać się ponownie i o tym porozmawiać. Samą ideę oczywiście popieramy, jednak
proponujemy Wysokiej Izbie, aby tę sprawę uregulować całościowo i zastanowić się nad tym trochę dłużej, żeby rzeczywiście nie było wątpliwości,
nie było tak, że po przyjęciu takich przepisów i tak
trzeba będzie potem je zmieniać, żeby ten system
uszczelnić i żeby podmiot dokonujący takiej darowizny nie tylko był zwolniony z podatku od spadku
i darowizn, ale także mógł mieć konkretne przywileje na gruncie podatku PIT i CIT. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Pan senator chciał dopytać. Bardzo proszę.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Tak, chciałem dopytać – dziękuję bardzo za tę
odpowiedź – bo pan minister użył 2 argumentów.
Pierwszy to taki, że są podobne regulacje, nawet szersze, w projekcie rządowym. Jeżeli chodzi o autorstwo poprawki, to jestem gotów w tym
momencie na sali zebrać podpisy senatorów PiS,
bo tu nie chodzi o to, kto zgłasza tę poprawkę, tylko
o rozwiązanie problemu.
I drugi argument. No, ja też mam doświadczenia z pracy w administracji rządowej. To, że projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych
– jak rozumiem, tak jest pod względem formalnym
– absolutnie nie daje nam jeszcze dzisiaj realnej
wskazówki, kiedy będzie przyjęty. Dlatego bardzo
gorąco bym prosił, rekomendował – stanowisko
rządu będzie szczególnie istotne pewnie na etapie
prac poselskich – żebyście państwo rozważyli, czy
już nie wprowadzić regulacji. Zwolnijmy chociaż
z części… Ja niezwykle się cieszę, że przewidujecie szersze zwolnienie – pan senator Tyszkiewicz
zaraz będzie o tym mówił, o konkretnych zbiórkach, które przeprowadza, o tym, jakie obowiązki
są nałożone na tych, którzy te pieniądze zbierają –
ale chodzi o to, żeby już zwolnić. Czy pan minister
nie byłby gotów przeanalizować, wspólnie z panem
ministrem Schreiberem, oczywiście po konsultacjach z rządem, zmiany stanowiska rządowego, tak
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żeby już poprzeć tę poprawkę, a oczywiście pracować nad tym, aby ta ulga była jeszcze szersza, jeżeli
– z czego się cieszę – taka jest intencja rządu?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
PIOTR PATKOWSKI
Dziękuję.
Panie Senatorze, oczywiście ideę popieramy.
Jeśli taka będzie decyzja Wysokiej Izby i całego
ustawodawcy, to oczywiście rząd jak najbardziej
będzie ją wykonywał. Jednak, jeśli mógłbym, rekomendowałbym wstrzymanie się jeszcze chwilę.
Oczywiście wiem, że rządowy proces legislacyjny
z perspektywy Senatu to coś dość odległego, jednak proszę nam wierzyć, że zależy nam na czasie, bo jest szereg przepisów w tej ustawie, które
muszą wejść w życie, aby można było wiele spraw
podatkowych rozstrzygnąć i prowadzić je proprzesiębiorczo. W związku z tym o długość procesu aż
tak bardzo bym się nie obawiał. Dlatego prosiłbym,
żeby jednak jeszcze chwilę się wstrzymać, tak aby
zrobić to całościowo, ponieważ przepisy podatkowe są wrażliwą gałęzią prawa, w której stabilność
jest szczególnie istotna. I nawet jeśli dokonujemy
zmiany proprzesiębiorczej, ale potem i tak ją nowelizujemy, to zawsze istnieje obawa, że ta zmiana
będzie powodowała jakąś niepewność po stronie
przedsiębiorców. Przedsiębiorcy często sygnalizują, że czasami warto się wstrzymać jeszcze chwilkę
z daną zmianą, nawet jeśli ona jest dla nas korzystna, ale wprowadzić ją raz, a dobrze. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Marka
Borowskiego.

Pan minister Schreiber w tzw. słowie wstępnym
ponaglał Senat, apelował, żeby szybko działał, bo
czekają przedsiębiorcy i ludzie. Pan minister był
uprzejmy wymienić m.in. zasiłek opiekuńczy, który został przedłużony i który trzeba szybko wypłacać. To ja chciałbym powiedzieć, Panie Ministrze,
że my proponowaliśmy już poprzednio i konsekwentnie, żeby zapis był generalny, tzn. żeby ten
zasiłek był wypłacany w tym okresie, w którym zamknięte są szkoły i placówki oświatowe. I nie mówię w tej chwili o wieku; gdyby miało zostać te 8 lat,
to trudno, chociaż z tym się nie zgadzamy i mieliśmy w tej sprawie propozycję. No, ale przecież to
było najprostsze rozwiązanie, a nie przedłużanie
tego co 14 dni, gdy przecież się wie, że te szkoły są
zamknięte. Gdybyście przyjęli takie rozwiązanie,
nie byłoby tego problemu w tej chwili. Tak więc pytanie jest następujące: czemu takiego rozwiązania
nie przyjmujecie?
Drugie pytanie, również związane z tym, że
pan minister oczekuje szybkiego działania Senatu.
No, ja chciałbym powiedzieć, Panie Ministrze, że
w Sejmie w odpowiedniej komisji, Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny, że tak powiem, spoczywa
ustawa, którą przyjęliśmy… Oczywiście jest to projekt ustawy, który my przyjęliśmy; chodzi o tzw.
emerytki 1953 r. Ona leży tam już od 4 miesięcy.
I leży tam tylko dlatego, że rząd po prostu procedowania nad nią nie chce, z zupełnie nieznanych mi
i niezrozumiałych dla mnie powodów. 50 tysięcy kobiet czeka na to rozwiązanie, które w swoim czasie
zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego.
Jest wyrok w tej sprawie. Powiem więcej, rząd tutaj,
na tej sali, w zasadzie to aprobował, ale nagle się
okazuje, że nie można nad tym procedować. Tak
więc z jednej strony Senat ma szybciej pracować,
ale z drugiej strony w Sejmie… I proszę nie zasłaniać się tutaj panią marszałek Sejmu, Sejmem itd.
itd., dlatego że doskonale wiadomo, że w tej sprawie
decyzję podejmuje rząd. Ja już w tej chwili może nie
pytam, ale proszę pana ministra o to, żeby jednak
w tej sprawie zmienić zdanie, podjąć interwencję.
Chcę powiedzieć, że… No, jeżeli nie, to my możemy
powiedzieć, że też nie mamy impulsu do szybkiego zajmowania się różnymi projektami. Dziękuję.

SENATOR
MAREK BOROWSKI

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam 2 pytania do pana ministra Schreibera.

Dziękuję bardzo.
Czy pan minister odpowie?
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MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Bardzo krótko.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Szanowny Panie Senatorze, ja rozumiem,
że można mieć takie stanowisko, ale uzależnianie
pracy w Senacie i jej szybkości od zupełnie innego
projektu, który znajduje się w Sejmie, wydaje mi
się co najmniej zaskakujące. Ja oczywiście biorę,
powiedzmy, do serca ten apel, bo rozumiem, że o to
chodzi, żeby przyspieszyć pracę nad wspomnianym projektem, ale nie bardzo wiem, dlaczego
miałoby to powodować wydłużanie prac nad tym
projektem w Senacie. Wydaje mi się, że to są 2 zupełnie inne sprawy. Przecież nie mieszam tutaj…
Mógłbym teraz dołączyć do apeli i apelować o to,
żeby w związku z prawem wyborczym, które zostało przyjęte, szybciej się nim zajmować, ale to jest
jednak inna materia sprawy. No, mam takie generalne wrażenie, że prawie każda ustawa wydaje
się być tutaj dość mocno przetrzymywana. No, ale
to już jest oczywiście państwa wybór. Ja mogę tylko prosić i zachęcać do tego, żeby to się odbywało
w nieco szybszym tempie.
Jeżeli chodzi o same zasiłki, to jest to regulowane rozporządzeniem. Jest potrzeba tego zapisu.
Decyzje o wydłużaniu tego terminu były podejmowane w związku z rozwijającą się w Polsce sytuacją
i z zaleceniem czy decyzją ministra zdrowia. I cóż,
Szanowni Państwo, w tym momencie jesteśmy
w sytuacji, w której brak tej ustawy to wszystko
wydłuża. No, ja rozumiem ten głos bardziej jako
taki polemiczny i część z tych spraw biorę do serca.
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek…)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze, bardzo proszę.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Jeszcze raz, bo nie wiem, czy do końca się zrozumieliśmy. Przecież prostszym rozwiązaniem
byłoby przyjęcie zasady, że zasiłek się wypłaca,
dopóki szkoła jest zamknięta. No, szkoła, przedszkole i inne placówki, bo chodzi o dzieci w wieku
do 8 lat. O to tylko chodzi. Tak więc pytanie brzmi:

po co przedłużać co 14 dni, a potem się denerwować, że Senat jeszcze tego nie uchwalił? To pierwsza sprawa.
Jeżeli chodzi o tę drugą sprawę, to znaczy
o sprawę tego projektu ustawy, który leży w Sejmie,
to powiem tak. Panie Ministrze, my na pewno nie
będziemy przedłużać żadnej niezwykle ważnej,
potrzebnej, pilnej ustawy tylko z tego względu, że
rząd lekceważy potrzeby 50 tysięcy kobiet i projekt
senacki. Kiedy wy kierujecie do nas różne ustawy
– takie jak te COVID-owe, które notabene szybko
przyjmowaliśmy – i okazuje się, że jest tam wiele spraw, które na dobrą sprawę należałoby poddać ekspertyzom, to my tego nie robimy, dlatego
że jest prośba ze strony rządu, żeby jak najszybciej
działać. No, ale jest dużo osób, które pytają, dlaczego tego nie robimy, dlaczego rezygnujemy z pewnych obowiązków senackich w sytuacji, w której
rząd lekceważy nasze projekty. Przy czym mówimy
o projekcie, który rząd generalnie popierał, ja nie
mówię o projektach, z którymi rząd się nie zgadza.
Tak że proszę zobaczyć, że w takim kontekście my
w gruncie rzeczy działamy szybciej, niż normalnie
powinien działać Senat. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz
Schreiber: Jeżeli można…)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
No, chyba rzeczywiście nie w pełni się zrozumieliśmy. Z szybkością działania Senatu jest tak, że
to zależy od tego, na jaką ustawę patrzymy. Jeżeli
chodzi o ustawę, która dawała prawo wyboru nowego prezydenta, to trudno było odnieść takie wrażenie. Ale cieszę się z tej deklaracji i liczę na to, że
tym razem to będzie trochę inaczej wyglądało.
A jeżeli chodzi o te zasiłki, no to może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Może zaraz pan minister
Stanisław Szwed rozszerzy moją wypowiedź. To
jest dzisiaj robione na poziomie rozporządzeń.
Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której część
rodziców osób niepełnosprawnych, tych, którzy
mogą z tego prawa skorzystać do ukończenia przez
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dziecko osiemnastego roku życia… Jeśli pan minister mógłby jeszcze 2 słowa powiedzieć, to byłbym
wdzięczny. Chodzi o to, żebyśmy mieli tutaj pełną
jasność.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
STANISŁAW SZWED
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, tutaj nie ma wątpliwości co do
tego, co pan mówił. My rozszerzamy to rozporządzenie na wypadek zamknięcia szkół i przedszkoli,
tak to właśnie funkcjonuje. Myśmy rozszerzyli tarczę 2.0 o możliwość opieki nad dziećmi do osiemnastego roku życia. To dotyczy rodziców, których
dzieci się uczą, a nie ukończyły osiemnastego roku
życia, lub też są dalej kształcone. No, chodzi również o kształcenie specjalne. Ten zapis, który proponujemy, będzie dotyczył okresu od 25 maja, czyli
tego dalszego okresu. Jeżeli szkoły będą otwarte,
a rodzice nie będą chcieli wysłać do nich dzieci, to będą mogli dalej korzystać z tego przepisu,
który umożliwia uzyskanie dodatkowego zasiłku
opiekuńczego. Dotyczy to w tej chwili tej wąskiej
grupy, którą wpisujemy w ustawę na dalszy okres,
już bez rozporządzenia.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek,
ostatnie zdanie, absolutnie ostatnie.)
Panie Senatorze, bardzo proszę.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Ponieważ pan minister Schreiber nieustannie
zaczepia Senat, nie można tego zostawić bez odpowiedzi. Pan minister był uprzejmy powiedzieć,

że niby pracujemy szybko, ale w przypadku ustawy
o wyborze prezydenta nie dało się tego zauważyć.
Panie Ministrze, pan powinien Senatowi podziękować. Senat uratował rządzące ugrupowanie przed
kompromitacją. Przecież ta ustawa nie mogła wejść
w życie, a gdyby została wdrożona, to doszłoby do
kompromitacji. Zna pan nasze wyliczenia – akurat ja je przedstawiałem, nieskromnie powiem
– i wie pan, że tego by się nie dało zrobić. Ja liczyłem, że jak pan tu przyjdzie, to po prostu podziękuje Senatowi, a pan jeszcze ma pretensje. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
Od siebie dodałabym tylko tyle, że czas pracy
Senatu nad ustawą zależy od jakości ustawy, która
przychodzi z Sejmu. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora Stanisława
Lamczyka o zadanie pytania.
SENATOR
STANISŁAW LAMCZYK
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panowie
Ministrowie!
Pieniążki w ramach tej osłony idą również
na transport, publiczny transport zbiorowy. Jest to
bardzo istotne, ponieważ, jak wiemy, to transport
osób ucierpiał tutaj najbardziej, dochody z przewozów spadły. Cieszę się z pomysłu pana ministra
Bittela, żeby te ulgi ustawowe, które przysługują
uczniom, studentom itp., w przypadku transportu
zbiorowego i kolejowego scedować na przewoźników. Z tego się bardzo cieszę, ale, Panie Ministrze,
nie wszyscy są tutaj równo traktowani, ponieważ są jeszcze inni operatorzy, którzy są wybrani
w trybie konkurencyjnym, jak również ci, którzy
świadczą usługi na terenie gminy i powiatów. Mogę
tutaj dać przykłady, chociażby Arriva w województwie kujawsko-pomorskim czy kolej żuławska na
Pomorzu. To jest bardzo dobry pomysł, ale oni też
powinni być w tym ujęci.
Takim najważniejszym problemem jest transport autobusowy osób. Tutaj mam wykaz: spadły
obroty, ponieważ te firmy zazwyczaj żyły tylko
z komercyjnej sprzedaży biletów. Im obroty spadły najbardziej, spadły nawet o 90%, a są to firmy,
które do tej pory…
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(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, a czy można byłoby sformułować
pytanie?)
Tak, tak, już, właśnie, pytanie. To znaczy jedno
pytanie już było: czy możemy dokooptować do tego
właśnie usługi powiatowe i gminne, jak również
innych przewoźników?
Drugie pytanie dotyczy autobusów, bo transport autobusowy przeżywa najbardziej… ma problemy finansowe. Do tej pory takie firmy mogły
skorzystać tylko z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Są to duże firmy
i one nie mogą dostać np. pieniążków z Polskiego
Funduszu Rozwoju, bo do regulaminu wkradła się
taka, można powiedzieć, usterka i jeżeli udział ma
samorząd, to taki PKS jest kwalifikowany właśnie
do dużych firm i nie może korzystać…
Panie Ministrze, czy do tych ulg można dokooptować transport autobusowy? Bo, jak mówię, te
firmy najbardziej tutaj ucierpią. Są to firmy duże,
zatrudniające po 250, 200 kierowców, i one mogą
upaść. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Dobrze, postaram się odpowiedzieć.
Rzeczywiście, jest cały pakiet kolejowy, można
powiedzieć, jest kilka ważnych zapisów w tej ustawie i duża pomoc, która ma popłynąć, także, wbrew
temu, co powiedział szanowny pan senator, do tych
regionalnych prywatnych przewoźników. Akurat ja
jako minister z Bydgoszczy mogę powiedzieć, że ta
firma, którą pan wymieniał, absolutnie także będzie mogła być objęta takim wsparciem. Tak że tutaj nie ma tego wykluczenia.
A jeżeli chodzi o autobusy, o ten rynek autobusowy, zwłaszcza tam, gdzie, jak rozumiem, mają
udział samorządy, to zwrócę uwagę, że w propozycji, którą państwo otrzymali, w projekcie ustawy
jest zwiększenie stawki za wozokilometr z 1 zł do
3 zł, jeśli chodzi o fundusz autobusowy. Wydaje się,
że to także jest zachęcenie samorządów oraz przewoźników do sformułowania oferty, która pozwalałaby zmieścić się w ramach tego funduszu. A więc
jest to w tym przypadku, jak myślę, rozwiązanie

bardzo dobre, co do którego należy pomyśleć, jak
z niego skorzystać. Ale proszę też państwa o rozwagę. Nie jesteśmy w stanie dotować wszystkich na
każdy sposób, zwłaszcza tych, którzy nie chcą wykazać jakiegoś ujęcia w ramach tych programów.
Taka jest propozycja na tę chwilę i to jest propozycja realna.
Kończąc, korzystając z okazji do głosu ad vocem, powiem, bo pan senator Marek Borowski mówił o grożącej nam kompromitacji… Ja się w ogóle
cieszę…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Ministrze, ale to nie jest odpowiedź na to pytanie. Bardzo proszę już…)
Ale nie odpowiadałem…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
To już nie jest to pytanie.)
Tylko odpowiem jednym zdaniem.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę, Panie Ministrze…)
Odpowiem tylko jednym zdaniem.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę nie eskalować.)
Ale ja nic nie eskaluję.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Rozmawiamy o ustawie COVID-owej.)
No, nie, przepraszam, ale pan senator nie rozmawiał o ustawie COVID-owej…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pan senator Lamczyk zadał pytanie, a pan minister
odpowiedział. Bardzo bym prosiła, żeby odpowiadać tylko na temat. Bardzo proszę.)
Dobrze. Odpowiem tylko na tamto pytanie.
W tych wszystkich wyliczeniach, które szanowny
pan senator przedstawiał tutaj Izbie, był zapis, który
pozwalał rozszerzyć składy komisji także w dużych
miastach i to w sposób bardzo znaczący, tak że…
(Rozmowy na sali)
No, można było także dziesięciokrotnie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Szanowni Panowie, bardzo bym prosiła, żeby polemikę zostawić sobie na później).
Tak że tylko na to chciałem zwrócić uwagę.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo…
(Senator Stanisław Lamczyk: Ja jeszcze mam
pytanie do pana ministra Schreibera…)
Tak, proszę bardzo. Chce pan dopytać, tak?
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SENATOR
STANISŁAW LAMCZYK
Panie Ministrze, my złożymy stosowną poprawkę, bo rzeczywiście przykłady, o których panu
mówiłem, nie są ujęte, Arriva i inni przewoźnicy, a jest ich, tych innych, 16 w Polsce. Jak również, Panie Ministrze, wiem o tych autobusach…
Bo oni rzeczywiście, jeżeli to będzie w tarczy nr 4…
Oni tego nie są już w stanie wytrzymać i dlatego
też złożymy poprawkę właśnie w tym zakresie,
żeby ten art. 22 w ustawie o autobusach poprawić.
Tak że myślę, Panie Ministrze, że jeżeli pan tutaj tak deklaruje, to ona też będzie na posiedzeniu
Sejmu poparta. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Czy pan minister jeszcze do tego, ale tylko do
tego, chciałby się ustosunkować?
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Tak, tylko do tego, tylko do tego. Ja absolutnie
nie jestem w stanie zadeklarować poparcia przez
rząd takich poprawek. To, co zostało zapisane,
jest przemyślane, przedyskutowane i to jest możliwe. Ale oczywiście zobaczymy, jak ta poprawka
będzie wyglądała. No, poświęciliśmy trochę czasu na dyskusję i to jest tyle, co możemy dzisiaj
zaproponować.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
(Senator Stanisław Lamczyk: Jeszcze jedno pytanie… Panie Ministrze, to jest równe traktowanie
wszystkich podmiotów na rynku polskim, chodzi
tylko o tę sprawiedliwość.)
Dziękuję bardzo.
Pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor, zdalnie.
Proszę bardzo o zadanie pytania.
SENATOR
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR
Dziękuję, Pani Marszałek.

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Senatorowie!
Moje pytanie wyjątkowo nie dotyczy zdrowia.
Mianowicie w tarczy 3.0, w projekcie rządowym
dotyczącym sędziów, a mianowicie w art. 15zzs5…
Przypomnę w skrócie ten artykuł, zanim zadam
pytanie: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich podział czynności, o którym mowa w art. 22a ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych, może zostać ustalony przed
zasięgnięciem opinii kolegium właściwego sądu.
Odwołanie od podziału czynności nie wstrzymuje
jego stosowania. W przypadku uwzględnienia odwołania przydział spraw dokonany przed doręczeniem sądowi uchwały Krajowej Rady Sądownictwa
pozostaje w mocy”.
I moje pytanie do minister sprawiedliwości: dlaczego uprawnienie dla prezesów ma obowiązywać jeszcze rok po zakończeniu epidemii?
To furtka dla prezesów sądów do robienia nieuzasadnionych zmian kadrowych według klucza
politycznego. Ten przepis pozwoli przerzucać sędziów z wydziału do wydziału. Resort uzasadnia tę
zmianę tym, iż w przypadku zachorowania kilku
sędziów z jednego wydziału na COVID-19 będzie
można szybko uzupełniać składy orzekające.
I mam jeszcze drugie pytanie, dotyczące art. 16.
Nie wiem, czy teraz czekamy na odpowiedź, czy
mogę w drugiej turze zadać to pytanie, Pani
Marszałek…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę zadać to pytanie od razu, Pani Senator.)
Dobrze, też bardzo króciutkie pytanie. Dotyczy ono art. 16 omawianej ustawy, tarczy 3.0.
Mianowicie czy mamy pewność, że obciążenie dostawców audiowizualnych koniecznością wpłat
w wysokości 1,5% przychodu na rzecz Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej nie spowoduje podniesienia cen usług za dostęp do tych platform? To
są platformy typu Netflix, Amazon, Apple, Polsat,
TVN itd. I co za tym idzie, czy nie obciąży to polskich użytkowników, którzy od przeszło 2 miesięcy izolują się w swoich domach? Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o odpowiedź.
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MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Jeżeli można, to o udzielenie odpowiedzi na
pierwszą część pytania uprzejmie bym poprosił panią minister Annę Dalkowską, a na drugą – pana
ministra Pawła Lewandowskiego.
Tylko co do tej drugiej jedna uwaga. Trudno
jest rządowi deklarować podniesienie bądź brak
podniesienia cen przez prywatne firmy. To jest
niezależne od jakichkolwiek zapisów, które są
wprowadzane, tak że byłoby raczej niepoważne,
gdybym takie deklaracje mógł składać.
Jeżeli można poprosić panią minister i pana ministra o szczegółowe odpowiedzi na te pytania…
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo proszę, Pani Minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Motywacją do wprowadzenia regulacji zawartej
w art. 15zzs5 jest obecny stan epidemii, w którym
się znaleźliśmy. Ta regulacja wchodzi w skład całego pakietu przepisów zawartych w ustawie dotyczących możliwości uruchomienia działalności
sądów po dostosowaniu ich do obecnych warunków
i stanu zagrożenia epidemiologicznego, jak również
po zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak również osobom, które są uczestnikami
procesów sądowych.
Jeśli chodzi o szczegółową regulację, o której
mowa w skierowanym przez panią senator pytaniu, to pragnę wyjaśnić, Wysoka Izbo, że w obecnej
regulacji zawartej w prawie o ustroju sądów powszechnych zmiana zakresu czynności sędziego
podlega kontroli w formie odwołania do Krajowej
Rady Sądownictwa i sędzia oczywiście ma prawo
zakwestionować określony przez prezesa zakres
czynności, odwołując się w trybie przewidzianym
w ustawie. Złożenie takiego odwołania wstrzymuje wykonanie tego nowego podziału czynności.
To oznacza, że sędzia do czasu zakończenia procedury odwoławczej nie ma obowiązku jakby

pracować w nowym wymiarze zadań. Obecny stan
epidemii, w którym się znajdujemy, powoduje,
że w sytuacji, gdy określone wydziały sądów z uwagi na ewentualne zachorowania czy też z uwagi
na nowy podział zadań, w tym wprowadzenie systemów pracy zmianowej… To może spowodować
taką sytuację, w której będzie potrzeba i konieczność przesunięcia sędziów z wydziałów, które są
mniej obciążone pracą, do tych, które wymagają
w danym momencie pracy w większym wymiarze.
Stąd też ta regulacja zakłada, że ten proces odwoławczy sędziego nie będzie wstrzymywał wykonania tego nowego podziału czynności. Czyli, innymi
słowy, sędzia, co do którego prezes ustalił nowy
podział czynności, ma oczywiście prawo złożyć odwołanie i ta decyzja będzie podlegała kontroli, niemniej jednak z chwilą uzyskania nowego podziału
będzie miał obowiązek podjąć czynności w tym
nowym wydziale i w nowym zakresie. Zatem jest
bezpośredni związek ze stanem epidemii, zresztą wynika to bezpośrednio z brzmienia regulacji,
a przyczyną jest oczywiście konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sądów i wymiaru sądownictwa w tych warunkach, w których
się znaleźliśmy. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
I pan minister Lewandowski, tak?
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PAWEŁ LEWANDOWSKI
Dziękuję bardzo.
Pani Senator! Wysoka Izbo! Pani Marszałek!
Jeśli chodzi o kwestię podnoszenia ewentualnie cen, to tak jak pan minister Schreiber powiedział, my nie wpływamy na to. Niemniej jeśli
chodzi o prawdopodobieństwo podniesienia cen,
to możemy jasno powiedzieć, że przychody z tytułu VOD w Polsce poza okresem pandemii wynoszą
ok. 1,3 miliarda zł. Chcielibyśmy, żeby w ramach
art. 19 ustawy o kinematografii od tych przychodów składkę w wysokości 1,5% uiszczały platformy
VOD. Dlaczego? Dlatego, że kiedy była projektowana ustawa o kinematografii, taką składką zostały
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objęte wszystkie ówcześnie funkcjonujące podmioty związane z wyświetlaniem i eksploatowaniem
dzieł audiowizualnych, tzn. kina, dystrybutorzy, kablarze, satelity i telewizje, łącznie z telewizją publiczną. I każdy z tych podmiotów płaci
1,5% na Polski Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu
eksploatacji dzieł filmowych. Dzięki temu mamy
niezależną od rządu, niezależną od kogokolwiek
instytucję, która jest w stanie finansować kinematografię w Polsce. W tamtym czasie nie istniały platformy VOD, a jeśli już się pojawiały, to ich
udział w rynku stanowił tak marginalny ułamek,
że nie były nawet brane pod uwagę w trakcie analiz.
W związku z dyrektywą audiowizualną, która
jest procedowana, została przyjęta przez polski rząd
i jest w trakcie implementacji, dostaliśmy możliwość objęcia tego typu opłatami także platform
VOD. Platformy VOD w okresie pandemii przeżywają olbrzymi boom, a i tak najszybciej rosły, jeśli
chodzi o przychody z tytułu eksploatacji dzieł audiowizualnych. W związku z tym, że nie były one
do tej pory objęte tą opłatą, de facto miały nierówną
pozycję na rynku w stosunku do innych podmiotów,
czerpały korzyści, a nie dzieliły się olbrzymimi zyskami m.in. z twórcami tych dzieł. Jeżeli państwo
sobie życzą, to mogą państwo wejść na zagraniczne
platformy takiego typu jak np. Netflix i znajdą tam
państwo bardzo dużo polskiej kinematografii, m.in.
polską szkołę filmową, a także dzieła oscarowe czy
dzieła nagrodzone w Cannes.
Dlatego wydaje się, że taka opłata jest sprawiedliwa. Trzeba pamiętać, że kina nie działają,
dystrybutorzy nie działają – generalnie cała dystrybucja praktycznie zamarła w związku z epidemią
COVID i nie można eksploatować wspomnianych
dzieł w standardowy sposób – i dlatego zyski
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który finansuje całą artystyczną kinematografię w Polsce…
Całą, praktycznie każdy artysta w Polsce, który
wyprodukował jakikolwiek film artystyczny, był
finansowany m.in. z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej. A przewidujemy, że w przyszłym roku
przychody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
będą dramatycznie ograniczone i grozi to zapaścią
polskiej kinematografii. Tak więc między innymi
z tych powodów rząd polski postanowił zrównać pozycję dostawców VOD z innymi uczestnikami rynku. Ponadto w sytuacji, gdy są to jedyne
w tym momencie zarabiające, a nawet notujące
kilkusetprocentowe wzrosty zysków i udziałów
w rynku podmioty, uważamy, że jest to moralnie
uzasadnione.

A jeśli chodzi o wpływ na cenę, to przypominam: to jest 1,5% od przychodu z tytułu eksploatacji wspomnianych materiałów audiowizualnych.
Podobnymi mechanizmami, albo nawet takimi samymi, te podmioty są objęte także w innych krajach,
np. we Francji czy w Niemczech. Inne kraje Unii
Europejskiej również są na różnych etapach procesów legislacyjnych, by wprowadzić takie rozwiązanie. I jestem przekonany, wziąwszy pod uwagę fakt,
że mowa tu o bardzo wysoko marżowych produktach, że platformy zagraniczne – bo przede wszystkim platformy zagraniczne będą płaciły te składki
– nie odczują tego w sposób na tyle istotny, by podnosić ceny. I mam nadzieję, że to się nie wydarzy.
A jeśli nawet, to zakładam, że wzrost ceny o 1,5%,
nie jest na tyle szokujący i na tyle drastyczny dla
użytkownika, by z tego powodu wycofywać się z tak
ważnego dla polskiej sztuki zapisu. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Halinę
Biedę.
SENATOR
HALINA BIEDA
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo, ja mam pytanie do pani minister Gawin.
Rząd ogłosił taki program stypendialny i dotacyjny „Kultura w sieci”. Nawet zwiększył tam
kwotę dofinansowania. Chciałabym zapytać, czy
może wiadomo, kiedy będą wyniki. Ponieważ tam
wpłynęło ponad 12 tysięcy wniosków, no i mam
sygnały od instytucji kultury, ludzi kultury, artystów, twórców, którzy bardzo liczą na te środki. Bo
wiadomo, że to też jest dziedzina życia, branża –
jakkolwiek to nazwiemy – gdzie wpływy, możliwości zarabiania, no, bardzo się ograniczyły, zanikły.
Dlatego chciałabym zapytać, czy może wiadomo,
kiedy ministerstwo i Narodowe Centrum Kultury
ogłoszą wspomniane wyniki. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Kto z państwa… Pan minister Lewandowski
dalej?
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(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz
Schreiber: No, tak, jeżeli… Pytanie było do pani
minister Gawin, ale…)
(Głos z sali: To było pytanie do minister Gawin.)
No, właśnie…
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz
Schreiber: …zwrócę tylko uwagę, że to…)
(Senator Halina Bieda: Przepraszam bardzo,
wydało mi się, że pani minister reprezentuje ministerstwo kultury.)
Pani minister, pani minister.
(Senator Halina Bieda: To kto odpowie?)
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz
Schreiber: Tylko zwrócę króciutko uwagę, że to jakby zupełnie nie ma związku z materią ustawową.
Ale jeżeli pani minister może odpowiedzieć, to…)
To, Pani Minister…
(Senator Halina Bieda: Ad vocem. Panie
Ministrze, ma, ponieważ tarcza akurat bezpośrednio nie dotyczy tutaj ludzi kultury, ale, jak myślę,
są to też działania wspomagające artystów, aktorów itd.)
Proszę bardzo, Pani Minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MAGDALENA GAWIN
Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, „Kultura w sieci” jest rzeczywiście takim programem, który ma
pomóc twórcom w przetrwaniu tego najcięższego
okresu. Wiemy, że wpłynęło bardzo, bardzo dużo
wniosków. Myśmy sami zachęcali do składania
wniosków. Ministerstwo kultury także udzielało
wszystkich informacji na ten temat, takich wyczerpujących, albo próbowało w jakiś sposób pomóc
także twórcom, dlatego że jest to środowisko… no
właśnie artystyczne. Nie do końca wszyscy są, powiedziałabym, biegli w sprawach formalno-prawnych. I już tłumaczę, kiedy będzie rozstrzygnięcie
konkursu. To jest w ogóle program Narodowego
Centrum Kultury, która to instytucja nie podlega
bezpośrednio mnie. Jednak wiem, że wewnętrzne
rozstrzygnięcie konkursu będzie na początku następnego tygodnia, czyli możemy się spodziewać,
że w najbliższych dniach będą ogłoszone wyniki.
Zarówno nabór, jak i samo rozpatrywanie wniosków intencjonalnie były pomyślane tak, żeby jak
najszybciej można było po prostu twórcom pomóc,
wyciągnąć do nich rękę. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Marcina Bosackiego.
SENATOR
MARCIN BOSACKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie! Państwo Ministrowie!
Moje pytanie jest adresowane do pana ministra Schreibera i dotyczy jego wypowiedzi – nie
chcę używać słowa „skandalicznej”, bo czekam na
wyjaśnienia, ale bardzo niepokojącej – na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych. To jest do obejrzenia w sześćdziesiątej siódmej minucie relacji z posiedzenia komisji.
Pan minister powiedział, odnosząc się do procedowania przez Senat tej ustawy: „możecie oczywiście państwo rekomendować takie głosowanie”
– chodzi o dużą liczbę poprawek, o własne uzupełnienia do tej ustawy oraz o wykreślenia części, które zdaniem wielu senatorów nie mają nic
wspólnego z walką z epidemią i kryzysem gospodarczym. A potem pan minister kontynuował:
„ja i tak wierzę, że te wszystkie wykreślenia i poprawki” – w domyśle: Senatu – „i tak Sejm odrzuci”.
To jest bardzo poważna polityczna deklaracja. Chciałbym zapytać: czy ona była sformułowana w imieniu rządu Rzeczypospolitej, rządu PiS,
czy dotyczy tej ustawy i tego, że będziecie państwo a priori, nie czekając na wynik prac senackich, odrzucali wszystko, co Senat zaproponuje?
Przypominam, że w cytacie jest „wszystkie”. I czy
to jest nowa doktryna rządu PiS? Oczywiście doktryna realizowana już od pół roku, bo wszelkie
poprawki i inicjatywy Senatu, w którym demokratyczna opozycja ma większość, są przez państwa w Sejmie odrzucane. Chyba że przychodzicie
do nas, jak to się parę razy zdarzyło w ostatnim
czasie, z prośbą, żebyśmy to my wrzucili poprawki, ponieważ wyście narobili bałaganu legislacyjnego na etapie przygotowania ustaw w rządzie
i w Sejmie. Powtarzam pytanie: czy to jest nowa
doktryna, że wy będziecie wszystko – cokolwiek
Senat w tej ustawie i w innych ustawach przygotuje – odrzucać, tak jak pan to zadeklarował, masowo, wszystkie poprawki i wykreślenia? Bardzo
proszę o poważną i precyzyjną odpowiedź, Panie
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Ministrze, ponieważ ta odpowiedź może rzutować
na procedowanie i wynik procedowania przez
Senat tej ustawy oraz w ogóle na współpracę rządu z izbą wyższą parlamentu. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Bardzo serdecznie dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Po pierwsze, bardzo bym prosił, żebyśmy
może sobie darowali licytacje, jeśli chodzi o demokratyczność poszczególnych ugrupowań czy kół.
Wszyscy są tutaj, na tej sali w wyniku demokratycznych wyborów i tutaj różnicy pomiędzy rządem a opozycją nie ma.
Po drugie, jeżeli chodzi o tę konkretną wypowiedź, to wydaje mi się, że ona była zupełnie jasna. Jeżeli nie, to oczywiście… To nawet wynikało
z tego, co pan przytaczał. Dotyczyło to konkretnych
zapisów. Oczywiście macie państwo prawo do tego
– i to dotyczy konkretnych zapisów – aby proponować wykreślenie całych artykułów nie dlatego,
że one są złe, tylko dlatego, że rzekomo nie łączą
się, nie wiążą, no, państwa zdaniem nie wiążą się
z pandemią koronawirusa. Rzecz jasna, skoro są
to całe artykuły, które znalazły się w tej ustawie,
to zostały przyjęte przez rząd – i mam nadzieję,
że tylko z takiego powodu nie będą one wykreślane. To nie są poprawki, które mają sprawić, że ta
ustawa będzie lepiej wyglądała, lepiej funkcjonowała, że będzie korzystniejsza dla ludzi, tylko są
to po prostu proste wykreślenia całych przepisów.
No, skoro reprezentuję przed państwem rząd, jeżeli
chodzi o ten projekt ustawy, skoro jestem wnioskodawcą, to trudno, żebym mógł zajmować inne
stanowisko, gdy chodzi o taką poprawkę, która ma
skreślać cały artykuł. A skreślać tylko dlatego, że,
jak mówię… Zarzut jest rzekomo taki, iż przepis
nie wiąże się z pandemią, więc nie jest to nawet
taki zarzut, że jest to zły zapis. Tak że w tym sensie
to podtrzymuję. Mogę tylko wyrazić taką nadzieję… Rzecz jasna takie poprawki, czyli bez żadnego
innego uzasadnienia, trudno mi będzie czy przy

tej, czy przy innych ustawach w jakikolwiek sposób zaaprobować.
Co więcej, bywają takie sytuacje, że poprawki
spotykają się z poparciem rządu. Jest taka 1 poprawka, która wykreśla 1 artykuł, chyba chodzi
o art. 25… To artykuł, który dotyczy prawa pocztowego. Mieliśmy na ten temat dyskusję w Sejmie,
np. na posiedzeniu komisji, gdzie rzeczywiście
pojawiły się wątpliwości, i to całkiem słusznie,
i logicznie podnoszone ze strony przedstawicieli
Lewicy. Ja wówczas obiecałem, że do czasu prac
w Senacie dokładnie przeanalizujemy, czy rzeczywiście jest niebezpieczeństwo pewnej luki prawnej, czy ona może powstać, czy to zagrożenie jest
realne. Po różnych analizach faktycznie okazało
się, że ono jest realne. Tak więc do takiej poprawki, składanej z takim uzasadnieniem, nastawienie
rządu jest oczywiście inne. Jednak podkreślę raz
jeszcze: jeśli chodzi o propozycję wykreślenia całego artykułu, bez podania tak naprawdę, w mojej
ocenie, merytorycznej przyczyny tego wykreślenia,
to trudno tu oczekiwać, by moje stanowisko jako
wnioskodawcy, a więc także rządu, który przyjął
ten dokument, było inne. Mam nadzieję, że teraz
ta sprawa jest zupełnie jasna dla szanownego pana
senatora i wiadomo już, o co mi chodziło. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Aleksandra Szweda.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Swoje pytanie chciałbym skierować do pana ministra Łukasza Schreibera.
Panie Ministrze, mam takie bardzo pozytywne pytanie, natury bardziej ogólnej. Właśnie rozpatrujemy nowelizację ustaw będących kolejnym
pakietem pomocowym w ramach tarczy 3.0, który
rząd Prawa i Sprawiedliwości kieruje do polskiego
społeczeństwa. Dotychczasowe rozwiązania były
bardzo pozytywnie oceniane, i to nie tylko przez
pracodawców i pracowników, ale również przez
wiele instytucji. Przykładowo w udostępnionym
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w piątek raporcie na temat metod wspierania gospodarki przez kraje Europy Wschodniej podczas
kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa bank
ING ocenia, że Polska wprowadziła najsilniejszą
tarczę antykryzysową w regionie; chodzi zwłaszcza o bezpośrednie transfery gotówki od państwa
do pracowników i polskich firm. Chciałbym zadać
pytanie: ile wniosków w ramach tarczy antykryzysowej i finansowej, czyli tarczy 1.0 i tarczy 2.0,
zostało już rozpatrzonych i na jaką kwotę? Do ilu
beneficjentów trafi pomoc w ramach tarczy 3.0?
Proszę o odpowiedź, o ile oczywiście są takie statystyki. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, proszę bardzo.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Ja mam taką uprzejmą prośbę, jeżeli pani marszałek się zgodzi… Muszę odszukać 1 dokument,
żeby odpowiedzieć, więc może jeszcze 1 senator
zadałby pytanie, a ja potem udzielę odpowiedzi na
oba pytania.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Oczywiście, Panie Ministrze.)
Chciałbym móc przedstawić jak najnowsze
dane.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Oczywiście. Dobrze.
Pan senator Kazimierz Kleina.
Bardzo proszę o zadanie pytania.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Myśmy na posiedzeniu komisji oczywiście zrobili prawie wszystko, co było można, w związku
z tą ustawą – wprowadziliśmy poprawki i wszystkie rzeczy… Zostało to zrobione tak, jak wydawało
nam się najlepiej. Ale nie dyskutowaliśmy o jednej
sprawie, a wydaje mi się, że takie pytanie i odpowiedź na to pytanie byłoby interesujące. Czyli: jaki
jest koszt wprowadzenia w życie tej trzeciej tarczy,

nad którą w tej chwili debatujemy? I czy państwo
to analizowali? No, na pewno, więc tego pytania
oczywiście nie ma. Ale jaki jest koszt wprowadzenia w życie tej ustawy?
I drugie pytanie. Myśmy na posiedzeniu komisji nie wprowadzili poprawek dotyczących spraw
związanych z turystyką – zapowiedzieliśmy, że
te poprawki pojawią się podczas obrad w Senacie
– a turystyka jest jedną z tych branż, które ucierpiały najbardziej. Przekazaliśmy nawet propozycję poprawek w tej sprawie do ministerstwa.
Chciałbym prosić może ministra właściwego do
spraw turystyki o odpowiedź na pytanie, jak widzi
te działania i jaki powinien być charakter tych poprawek, żeby ulżyć szczególnie tym grupom zawodowym, wydawałoby się może nawet niszowym…
Ale okazuje się, że ich jest w Polsce ogromna liczba
– to są np. przewodnicy turystyczni, przewodnicy
górscy czy inni, którzy pracują trochę na obrzeżach
turystyki, ale niewątpliwie są istotni z punktu widzenia funkcjonowania całej branży. A to są zawody czy aktywności zawodowe, które najczęściej są
uruchamiane sezonowo, najczęściej od kwietnia do
października itd., a więc w praktyce okazało się, że
oni są poza systemem wsparcia i pomocy ze strony
ministerstw. Dziękuję bardzo…
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy pan już może odpowiedzieć?
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz
Schreiber: Tak, postaram się…)
To prosiłabym najpierw o odpowiedź na pytanie
pana senatora Aleksandra Szweda, a w następnej
kolejności – na pytanie pana senatora Kazimierza
Kleiny.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Mamy tutaj… Konsultowaliśmy się jeszcze z panem ministrem Stanisławem Szwedem… Jeżeli
chodzi o najświeższe, najbardziej aktualne dane,
to znaczy o stan na wczoraj, na wczoraj wieczór,
który możemy przekazać…
Jeżeli chodzi o tarczę finansową, to środki z niej trafiły już na konta, objęło to 85 tysięcy
firm – tak to wygląda w tym momencie. 85 tysięcy
firm. To obejmuje także około… Liczba osób, miejsc
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pracy, które to obejmuje, zbliża się już do 900 tysięcy. Już 18 miliardów zł trafiło na konta polskich
przedsiębiorców.
Jeżeli zaś chodzi o mechanizmy z tej tarczy antykryzysowej, które są obsługiwane głównie przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
to złożono już blisko 3 miliony 600 tysięcy wniosków, mamy przyznane ponad… no, już blisko
pół miliona pożyczek dla mikroprzedsiębiorców
w wysokości sięgającej 2 miliardów 400 milionów zł. Jeżeli chodzi o świadczenia postojowe,
to wypłacono blisko 300 tysięcy świadczeń na kwotę blisko 600 milionów zł. Jeżeli chodzi o ochronę
miejsc pracy z funduszu, to ta kwota wynosi na tę
chwilę ok. 2 miliardów 700 milionów zł. Są jeszcze
pozostałe rzeczy… Ale łącznie, w ramach tych różnych instrumentów, wypłacono blisko 7 miliardów
800 milionów zł.
Mamy także wsparcie płynnościowe, pomoc
w utrzymaniu płynności przedsiębiorstw, którą
oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie
z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
zmieniono warunki gwarancji Businessmax z dopłatą do oprocentowania kredytu, łączna wartość
udzielonych gwarancji BGK sięga 2 miliardów
550 milionów, a więc to dotyczy ok. 7 tysięcy firm.
Łącznie więc… Jeżelibyśmy zsumowali te wartości, to okazałoby się, że one wynoszą już dzisiaj ponad 28 miliardów zł w tych wszystkich
komponentach.
Jeżeli chodzi o turystykę, to wiele rozwiązań…
Jest tu pan minister Marek Niedużak, który może
powiedzieć, że jest także wiele rozwiązań dopiero przygotowywanych, które będą w projekcie
Ministerstwa Rozwoju.
Jeżeli…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Jeżeli chodzi o OSR, to jest to szczegółowo opisane. Tutaj ta kwota – to ja mówiłem od początku
– nie jest może jakaś rzucająca na kolana, bo to są
niecałe 3 miliardy zł.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak, tak, mówimy o samym projekcie, jeżeli
chodzi o skutki. Ale pamiętajmy, że mamy tu wiele
instrumentów, które mają ułatwić życie, ułatwić
proces. Mamy uruchomione środki przesuwane,
tak jak w przypadku pakietów kolejowych, bo to
są np. uruchamiane środki, które były już przeznaczone na inny cel, a teraz przesuwane są po to,
by zapewnić płynność tym firmom. Tak że rozszerzana jest ta pomoc i mamy szereg ułatwień.

No, zresztą rozmawialiśmy, omawialiśmy artykuł
po artykule, Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, na posiedzeniu komisji, więc pan znakomicie się orientuje, jakie mechanizmy zostały tutaj
wprowadzone. No, tak jak mówię, kwota tego dodatkowego wsparcia to jest ta, o której mówię. Ale
niezależnie od tego jest tu jeszcze szereg mechanizmów, o których rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.
A jeżeli można by poprosić, jeżeli pani marszałek pozwoli, to w sprawie turystyki mógłby jeszcze rozszerzyć tę informację pan minister Marek
Niedużak z Ministerstwa Rozwoju.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo proszę pana ministra Niedużaka.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
MAREK NIEDUŻAK
Bardzo dziękuję.
Ja oczywiście na miarę swoich skromnych
możliwości, bo tak się składa, że pan minister
Gut-Mostowy, który tutaj był, musiał wyjść i ja go
zastępuję. Akurat wczoraj byliśmy z panem przewodniczącym na posiedzeniu komisji, więc jestem
zaznajomiony z tematem.
Tak, faktycznie, poprawka zaproponowana
wczoraj przez pana przewodniczącego, dotycząca
takich zawodów związanych z turystyką, które ze
swej natury są, można powiedzieć, wykonywane
sezonowo… Chodzi o to, że ktoś np. pracuje w okresie wakacyjnym, a później zawiesza tę działalność,
bo nie ma sensu świadczenie takich usług poza sezonem wakacyjnym. I ta poprawka pana przewodniczącego zyskała pozytywną opinię, pozytywną
ocenę, bo wypełnia pewną lukę, prawda, pozwala…
Tutaj też pan minister Szwed w imieniu ministerstwa pracy wczoraj pozytywnie się do niej ustosunkował. I faktycznie, można powiedzieć, była
taka potrzeba, którą ta poprawka pana senatora
zaspokaja czy też, że tak powiem, ta poprawka odpowiada na tę potrzebę. Ci ludzie zawiesili działalność wcześniej niż tuż przed wybuchem epidemii
COVID, oni zawiesili działalność np. wraz z końcem zeszłego sezonu wakacyjnego, nie wiem, dajmy na to, że ktoś zawiesił działalność 31 sierpnia.
I chodzi o to, żeby ci ludzie również mogli skorzystać z pomocy, mimo że teoretycznie oni teraz być
może cały czas mają zawieszoną działalność. No ale
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taka jest ich sytuacja, że mogą potrzebować pomocy właśnie z tego względu, że nie prowadzą działalności, czekając na swój sezon. W tym kierunku
idzie ta poprawka. Tu jest pozytywne stanowisko,
uzgodnione również z ministerstwem pracy. Tak
że wydaje mi się, że to jest odpowiedź na pytanie
pana przewodniczącego.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania panią senator Barbarę
Zdrojewską.
SENATOR
BARBARA ZDROJEWSKA
Bardzo dziękuję.
Ja chciałabym nawiązać do pytania pani senator
Gorgoń-Komor, która pytała o ceny, obawiała się
o wzrost cen usług w serwisach streamingowych
czy VOD. Chciałabym tylko powiedzieć, że ja mam
nadzieję, że te usługi potanieją z tego względu, że
akurat ta branża w tej chwili przy okazji koronawirusa ma swoje złote żniwa, tzn. jej zyski bardzo
wzrosły. I to dobrze, to dobrze, że obywatele mogą
z tego korzystać. Tak jak mówię, to ta smutna okoliczność pandemii spowodowała, że te firmy przeżywają gwałtowny rozwój, tak że ceny powinny
raczej spadać niż rosnąć, mam taką nadzieję.
Ale ponieważ w ogóle ta tematyka spowodowała wiele pytań i kontrowersji, chciałabym poprosić
pana ministra Lewandowskiego o to, żeby powiedział parę słów na temat aktualnego stanu kinematografii, o tym, jak z kolei ta branża bardzo straciła
na pandemii. Proszę pana ministra, żeby powiedział troszkę więcej o tym, w jaki sposób wprowadzenie tych opłat wpłynie na poprawę kondycji
polskiego filmu, który jest w tej chwili po prostu
– no, ośmielę się użyć tego słowa – w gigantycznej
zapaści. To jest sytuacja, która naprawdę nie miała do tej pory miejsca. Doszło do tego, że niektóre
premiery filmowe odbywają się w tej chwili właśnie
w sieci, na niektórych znanych międzynarodowych
platformach. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PAWEŁ LEWANDOWSKI
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani senator za to pytanie, choć ono
może nie jest tak bezpośrednio związane z procedowanym w tym momencie projektem ustawy.
Trzeba tutaj wspomnieć i wskazać bardzo wyraźnie, że spodziewamy się w tym roku 15 milionów zł dochodu, jeśli chodzi o Polski Instytut
Sztuki Filmowej, w związku z czym będziemy mogli chociaż trochę załatać dziurę, która powstała
w związku z panującą epidemią. Trzeba pamiętać, że ok. 165–170 milionów zł rocznie wpływa do
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu opłaty 1,5% na mocy art. 19, do którego zostały właśnie
włączone platformy VOD. Trzeba pamiętać, że my
w pierwszej tarczy COVID-owej wprowadziliśmy
nową definicję filmu, zgodną z ustawą o kinematografii. Do tej pory film to musiało być dzieło audiowizualne, które spełniało oczywiście określone
parametry, a ważnym elementem była premiera
w kinie, chociaż jedno wyświetlenie w kinie. Dzisiaj
mamy inną sytuację prawną – pozwoliliśmy,
by filmy, które nie mogą mieć premiery w kinie,
ale mogą mieć premierę na platformach VOD, również były traktowane, zgodnie z ustawą, jako dzieła
kinematograficzne, mimo że faktycznie nie są wyświetlane w kinie.
Jeśli chodzi o branżę, to gildia reżyserów wydała zalecenia co do realizacji filmów, w których
wskazuje wyraźnie, że nie rekomenduje się robienia filmów w czasie pandemii, chociaż nie ma
formalnego zakazu realizacji tego typu zamierzeń.
Wiem, że w najbliższym czasie część prywatnych
producentów ma zamiar otworzyć plany filmowe
i oczywiście w określonych warunkach sanitarnych
realizować dzieła audiowizualne. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego razem z Polskim
Instytutem Sztuki Filmowej i wytwórnią filmów na
Chełmskiej opracowały wytyczne, jak pracować na
planach filmowych. Te wytyczne dzisiaj miały być
opublikowane, więc albo już są opublikowane, albo
w ciągu najbliższych godzin zostaną.
Jednocześnie w ramach kolejnych etapów odmrażania gospodarki planujemy otworzyć kina
plenerowe, w tym m.in. kina samochodowe.
Oczekujemy, że w związku z tym będzie można niektóre wydarzenia z kinematografią związane częściowo realizować. Niemniej jesteśmy przekonani…
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Może inaczej. Nie tyle jesteśmy w 100% przekonani,
ale z analiz wynika, że w najbliższym czasie nie będziemy mogli otworzyć normalnie kin – kina będą
musiały dalej być zamknięte, a to z uwagi na to,
że trudno jest wprowadzić reżim sanitarny w salach, które są klimatyzowane. Badania wskazują,
że klimatyzacja w istotny sposób przyczynia się
do rozprzestrzeniania wirusa – niezależnie od
zachowania odległości między osobami, których
dotyczy ryzyko zarażenia. W związku z tym także
festiwale filmowe, nawet najważniejsze festiwale
filmowe – mam tu na myśli Gdynię – są zagrożone,
jeśli chodzi o możliwość odbycia się w tym roku.
Różne badania wskazują, że kolejne ewentualne
fale epidemii mogą także na jesieni się pojawić,
a nie jesteśmy w stanie stworzyć takich warunków
w przypadku zamkniętych festiwali czy projekcji
filmowych, by można było bezpiecznie uczestniczyć w tych wydarzeniach.
Otworzenie kin samochodowych i kin plenerowych daje możliwości wyświetlania innych dzieł
za pomocą tej infrastruktury, co wspomoże w dosyć istotny sposób gospodarkę, ponieważ np. firmy
ochroniarskie i inne firmy usługowe, które biorą
udział w tego typu przedsięwzięciach, będą mogły prowadzić swoją działalność. Obywatele będą
mogli częściowo partycypować w dziełach kultury
innych niż film, bo np. będzie możliwość wyświetlania sztuk teatralnych, które nie mogą się w tym
momencie z udziałem publiczności odbywać.
Na zakończenie dodam, iż w związku z tym,
że w tym roku de facto zamrożona została cała kinematografia i szansa na to, że w tym roku będzie
można cokolwiek oglądać w tradycyjny sposób, jest
nikła… Wszystko to powoduje, że drastycznie spadają dochody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
W związku z tym przewiduje się, że w kolejnym
roku będzie trudna sytuacja, jeśli chodzi o finansowanie dzieł artystycznych. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zanim poproszę kolejnego senatora o zadanie
pytania – od razu dodam, że będzie to senator Jan
Maria Jackowski – powiem, że zostałem poproszony o odczytanie listy senatorów, którzy zapisali się
do zadawania pytań. Są to, jak już wspomniałem,
senator Jan Maria Jackowski, senator Krzysztof

Brejza, senator Wadim Tyszkiewicz, senator
Krzysztof Mróz i senator Rafał Ambrozik. To są
senatorowie, którzy obecnie…
(Głos z sali: Jeszcze Fedorowicz.)
Zapisał się także senator Fedorowicz, który
właśnie zasygnalizował ten fakt…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, ja to sygnalizowałem godzinę temu.)
To najmocniej pana senatora przepraszam. Jest
pan już umieszczony na liście zadających pytania.
Bardzo proszę pana senatora Jana Marię Jackowskiego o skierowanie pytania do rządu.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo
Ministrowie! Ja bym tutaj podrążył temat Polskiego
Związku Łowieckiego.
Interesuje mnie mianowicie taka kwestia: co by
się stało w sytuacji, w której majątek PZŁ byłby wykorzystywany do celów przeciwdziałania skutkom
pandemii? Z czego byłyby w takiej sytuacji pokrywane koszty łowieckie, które normalnie, jak wiemy,
są pokrywane właśnie ze środków PZŁ? Czy mamy
jakiś specjalny fundusz w ministerstwie rolnictwa,
czy też jest jakiś inny sposób na to, aby zabezpieczyć te roszczenia, które będą wynikały ze szkód
łowieckich? To jest moje pierwsze pytanie.
A drugie pytanie jest takie: czy takie rozwiązania, jakie zaproponowano w stosunku do Polskiego
Związku Łowieckiego, były również proponowane w stosunku do innych organizacji? Myślę tutaj
o Polskim Związku Wędkarskim, Polskim Związku
Działkowców czy innych tego typu organizacjach,
które mają charakter społeczno-hobbystyczny,
ale wiążą się z gospodarką majątkową, z ogromnym majątkiem, który pozostaje w ich dyspozycji.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: To chyba były
pytania do pana ministra Schreibera, bo…)
W związku z tym pytam pana ministra Schreibera, czy odpowie na te pytania sam, czy oddeleguje któregoś z ministrów.
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz
Schreiber: Jeżeli mogę…)
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Bardzo proszę, oczywiście.
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz
Schreiber: …to poproszę panią minister Golińską
o odpowiedź w tym zakresie. Podejmujemy tutaj
szczegółową dyskusję.)
Bardzo proszę panią minister o odpowiedź na
to pytanie.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
MAŁGORZATA GOLIŃSKA
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka
Izbo!
W związku z pytaniem o zabezpieczenie na
wypadek, gdyby wszystkie środki… Jeśli dobrze
zrozumiałam, pytał pan, kto pokrywałby koszty
odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę, gdyby wszystkie środki związku łowieckiego
poszły na walkę z koronawirusem. No więc nawiążę do mojej poprzedniej wypowiedzi, w której
wskazywałam, że zapisy o tym, które środki można byłoby przeznaczyć na walkę z koronawirusem,
nie dotyczą całości finansów Polskiego Związku
Łowieckiego, całości finansów kół łowieckich. One
dotyczą wyłącznie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, a z naszych informacji wynika, że jedynie 5% kół łowieckich w Polsce prowadzi
działalność gospodarczą. Tak więc, jeśli mówimy
o sięganiu po jakiekolwiek środki, to dodajmy, że
dotykałoby to tylko tych nielicznych kół. Gdyby została przyjęta poprawka zgłaszana w trakcie posiedzenia komisji przez senatora Mroza – o co zresztą
apeluję – to takie koło musiałoby jeszcze podjąć
uchwałę, że chce te środki przeznaczyć na walkę
z wirusem. W związku z tym taka sytuacja, o jakiej
pan mówił, nie ma prawa się zdarzyć.
Niezależnie od tego, o czym teraz dyskutujemy, warto przypomnieć, że pracując nad prawem
łowieckim w roku, jeśli dobrze pamiętam, 2018,
wprowadziliśmy taką zasadę, że gdyby koło łowieckie było niewypłacalne i nie mogło wyrównywać tych szkód, to wtedy te zobowiązania przejąłby
Polski Związek Łowiecki. Tak więc niezależnie od
tego, co jest zapisane w dzisiejszej ustawie, w prawie łowieckim jest to już zabezpieczone na wypadek, gdyby kiedyś taka sytuacja się zdarzyła.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Minister.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale ja jeszcze
drugie pytanie zadawałem. Czy były planowane rozwiązania analogiczne co do swojej filozofii
w stosunku do innych organizacji?)
Tak, tak. Jak rozumiem, pan minister Schreiber
zrozumiał pytanie i właśnie by na nie odpowiedział, gdyby pan, Panie Senatorze, wytrzymał…
(Senator Jan Maria Jackowski: Bardzo dziękuję, ale…)
Bo jestem grzeczny, staram się dziękować każdemu, kto w tej Izbie jest tak łaskawy, że wygłasza
swoje opinie. Tym osobom dziękuję.
A teraz proszę – tym razem nie dziękuję – pana
ministra Schreibera o zabranie głosu.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ta inicjatywa – pani minister to wyjaśniała – została podjęta dlatego, że był apel ze strony
Naczelnej Rady Łowieckiej. W przypadku tych innych organizacji, które szanowny pan senator wymienił, z takim apelem się nie spotkaliśmy, stąd też
takich inicjatyw nie ma. Mam nadzieję, że ta wypowiedź satysfakcjonuje pana senatora. Dziękuję
bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Krzysztofa Brejzę.
(Głos z sali: Nie ma, nie ma…)
Nie widzę pana senatora.
W związku z tym bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora Wadima Tyszkiewicza.
SENATOR
WADIM TYSZKIEWICZ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie
Ministrowie! Ja mam krótkie pytanie do pana ministra Schreibera.
Panie Ministrze, czy dziwi się pan minister
ostrożności Senatu w kontekście ukrycia w tarczy
zapisów niemających nic wspólnego z walką z koronawirusem i z epidemią, a wykorzystywanych do
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celów politycznych? Posłużę się przykładem. My na
ostatnim posiedzeniu Senatu w dobrej wierze staraliśmy się jak najszybciej procedować nad zmianami w ustawie, wprowadzając poprawki, których
większość została odrzucona, a jednak przemyciliście państwo chociażby możliwość przekazania danych osobowych Poczcie, powołując się na tarczę.
Czyli, niestety, wśród zapisów ustawy nazywanej
tarczą znalazły się zapisy wykorzystywane politycznie. Dlatego proszę się nie dziwić, że jesteśmy
bardzo ostrożni.
Dziwi się pan minister pytaniom pana senatora Bosackiego. Państwo odrzucacie hurtem nawet
najlepsze i niemające nic wspólnego z polityką poprawki. Prowadzona jest świadoma i konsekwentna obstrukcja rządu wobec Senatu.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, ja przypominam, że to są pytania.)
Pytanie było na początku. A teraz do pana ministra Patkowskiego.
Czy pan dobrze zrozumiał intencję naszej poprawki dotyczącej zwolnienia z podatków, jeśli
chodzi o zbiórki publiczne? Chodzi nam o szybkie decyzje, który powinny zapaść teraz. To jest
ustawa COVID-owa, to jest tarcza. Czy dobrze się
zrozumieliśmy? Nie chodzi nam o to, żeby dzisiaj
regulować zapisy ustaw dotyczących funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce. Chodzi o walkę z COVID-19. Tu są potrzebne szybkie decyzje.
Dlatego moje pytanie: czy dobrze się zrozumieliśmy? Ja ten wątek za chwilę rozwinę w debacie
i dokładnie opowiem o naszej poprawce. Czy pan
minister zna treść zapisów naszej poprawki?
I na koniec już trzecie pytanie, bardzo krótkie.
Chodzi mi o prywatną służbę zdrowia, ale nie tylko o gabinety prywatne czy lekarzy rodzinnych,
chodzi mi o duże podmioty medyczne, obsługujące np. po 30 tysięcy pacjentów. Czy któryś z ministrów mógłby mi powiedzieć, czy takie regulacje są
gdzieś przewidziane? Ja mam sygnały od dużych
podmiotów, chociażby z Zielonej Góry, od firmy,
która obsługuje ponad 30 tysięcy pacjentów. Takie
podmioty medyczne, służące nam wszystkim,
m.in. również do walki z pandemią, ale nie tylko,
bo przecież codziennie Polacy muszą się leczyć,
te duże podmioty zostały pozostawione same sobie.
Czy rząd bierze pod uwagę jakąś pomoc, która będzie skierowana do tych podmiotów? Szpitale wojewódzkie, szpitale rządowe taką pomoc otrzymują,
szpitale powiatowe już gorzej, ale jakoś sobie radzą.
A czy te duże podmioty medyczne są uwzględnione
w tarczy anty-COVID? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
Przypominam wszystkim następnym zadającym pytania, że język polski dość precyzyjnie określa, czym jest pytanie. To po pierwsze. Po drugie,
nie tylko język polski dość precyzyjnie określa,
czym jest 1 minuta.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: A ile ja mówiłem?)
I w związku z tym, że zarówno co do pojęcia
„1 minuta”, jak i co do pojęcia „pytanie” nie powinno być przesadnych wątpliwości, apeluję do państwa senatorów, aby się do tego stosować.
Bardzo proszę pana ministra.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
To ja pozwolę sobie odpowiedzieć w najlepszej wierze, już nie wracając do tego, jaki był zapis w poprzedniej ustawie, który zresztą państwo
widzieliście, o którym rozmawialiśmy i którego
wykreślenie zaproponowaliście, zgodnie z kompetencjami Senatu… No niestety, nie mogę się zgodzić
z tym twierdzeniem, jakoby hurtem miały być odrzucane dobre poprawki.
Przypomnę wielce szanownemu panu senatorowi, że jeżeli mówimy o poprzedniej ustawie, to na
bodajże 82 – jeżeli mnie pamięć nie myli – poprawki, które wyszły z Senatu do Sejmu, rząd na posiedzeniu komisji zaaprobował bodajże 45 i mniej
więcej właśnie tyle zostało przyjętych przez Sejm.
To po pierwsze.
Po drugie, już teraz z tych 75 poprawek, które zostały przedstawione na posiedzeniu komisji
– ja rozumiem, że to nie są wszystkie – 35 poprawek jest pozytywnie opiniowanych przez rząd.
A żeby nie było wątpliwości, powiem, że spośród
tych 35 chyba z 7 jest przedstawionych przez klub
opozycyjny w Senacie, który tworzy większość
parlamentarną. Tak więc naprawdę nie można się
zgodzić z taką interpretacją. Tak że z naszej strony
zawsze jest dobra wola, nad wszystkimi poprawkami chcemy się pochylać. I nigdy nie twierdziłem,
broń Boże, i nie chciałem twierdzić, że Senat nie
powinien przedstawiać swoich poprawek, swoich
pomysłów. Jak najbardziej tak. Najwyżej mogę prosić – i jedynie to czyniłem – żeby szybciej zamknąć
procedowanie nad tą ustawą. To jest oczywiście
państwa decyzja, ale jeżeli dziś by to się udało,
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to jutro Sejm miałby szansę przyjąć te zapisy.
I to tyle, jak myślę.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na szczegółowe pytanie o podmioty medyczne, czyli coś, co zupełnie
nie jest objęte regulacją w tej ustawie, to nie jestem
przygotowany, by udzielić na to pytanie szczegółowej odpowiedzi, ale na pewno udzielimy szanownemu panu senatorowi takiej odpowiedzi, takich
wyjaśnień na piśmie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Ministrze.
Wpisujemy do protokołu pana zobowiązanie do
udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania pana
senatora Wadima Tyszkiewicza.
Bardzo proszę pana senatora Krzysztofa Mroza
o zadanie pytania.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Też nie ma.
Nie ma go, więc dalej.)
Skoro pana senatora nie ma, bardzo proszę
pana senatora Rafała Ambrozika o zadanie pytania.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zadać pytanie pani minister
Gawin.
Szanowna Pani Minister, chciałbym wrócić
jeszcze na chwilę do tej dyskusji o Instytucie Pileckiego. Procedowana dzisiaj ustawa nadaje instytutowi samodzielność księgowo-finansową. Chciałbym, żeby pani powiedziała parę słów na temat
tego, jak to usprawni działalność instytutu w tym
trudnym okresie walki z pandemią.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Pani Minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MAGDALENA GAWIN
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak powiedziałam, pandemia koronawirusa
zastała nas w momencie remontu siedziby, która

znajduje się na Pariser Platz w centrum Berlina.
Teraz mamy bardzo utrudniony proces przekazywania całej rachunkowości, ponieważ ona powinna być prowadzona w Berlinie, a niestety nie jest,
więc problemy z pocztą międzynarodowa i wszystkie te utrudnienia sprawiają, że zarówno oddział
w Berlinie, jak i oddział w Warszawie mają z tego
powodu bardzo duże kłopoty. One, tak jak powiedziałam, nie będą mniejsze. Państwo musicie sobie
zdawać sprawę z tego, że problemy z funkcjonowaniem różnych instytucji w Berlinie będą raczej
rosły. I tutaj się powołuję na to, że jest odnotowany
trzykrotny wzrost zachorowań i rząd niemiecki będzie raczej rozpatrywał, powiedziałabym, spowolnienie tego otwierania się, a więc nie wydarzy się
nic takiego, co spowodowałoby, że poczta międzynarodowa zacznie lepiej działać.
Tutaj uderzyła mnie przede wszystkim taka sytuacja, że komisja finansów, która bardzo wyraźnie czytała, że w OSR nie ma żadnych zmian, nie
ma ani jednej zmiany, wydaje negatywną opinię.
Wobec tego albo ktoś po prostu nie zrozumiał istoty
tych zapisów, albo rzeczywiście mogę powiedzieć,
że zwyciężyła tutaj zła wola.
Tak więc jeszcze raz odwołuję się do wszystkich.
Zależy mi, czego nie ukrywam, także na tym, aby
ta inicjatywa została poparta nie tylko przez rząd,
lecz także przez środowiska opozycyjne. To jest bardzo istotne. To jest bardzo ważne dla pozycji międzynarodowej Polski, żeby tego typu instytucje były
popierane zarówno przez rząd, jak i przez opozycję. Przypominam państwu, że w Warszawie działa Instytut Goethego, działa Instytut Historyczny.
Wiemy, że kraje ościenne i kraje zachodnie wprowadzają wiele nowelizacji, które mają pomóc
w funkcjonowaniu instytucjom kultury, a zwłaszcza tym, które znajdują się poza granicami kraju.
Tak więc jeszcze raz apeluję do wszystkich państwa senatorów, żeby zrozumieli tę trudną sytuację.
Instytut w Berlinie nie powinien stać, on powinien
dalej działać. Wszystkie kwestie związane z kwotami przetargowymi już wyjaśniłam.
Chciałabym jeszcze tylko odnieść się do jednej
kwestii, może tytułem uzupełnienia. Rok temu
przyjęliście państwo nowelizację o PISM, czyli
o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Zacytuję fragment ustawy: „Zamówień publicznych na potrzeby własne oddziałów zamiejscowych
Instytut może udzielić z wolnej ręki zgodnie z przepisami art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż
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kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy”. Dokładnie te same
przepisy dotyczą także Instytutu Pileckiego. Mam
nadzieję, że do końca rozwiałam jakiekolwiek wątpliwości na ten temat. Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Przekonamy się o tym, czy pani rozwiała te
wątpliwości, w głosowaniu albo podczas pytań dodatkowych do pani minister.
Jak rozumiem, nie ma dodatkowego pytania
ze strony pana senatora? Tak? Tak.
Teraz pan senator Jerzy Fedorowicz.
Bardzo proszę.
SENATOR
JERZY FEDOROWICZ
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni
Państwo! Obradujemy nad kolejną tarczą, ale ja pozwolę sobie, Panie Ministrze, skorzystać z tej okazji… Bo w oświadczeniu nie mogę napisać tego, nad
czym pracuję jako senator, a przypominam, że jesteśmy głosem naszych wyborców.
Przedsiębiorcy i pracownicy nie otrzymują zasiłków z ZUS. ZUS nie wypłaca zasiłków chorobowych oraz świadczeń postojowych od lutego czy
marca. Próbowaliśmy się skontaktować z krakowskim oddziałem i nikt nie odbierał telefonu. Dzisiaj
było to samo.
Panie Ministrze, są pod tą informacją wpisy…
Jest już ponad 3 tysiące wejść na stronę z umieszczoną wczoraj informacją. Mówię to z troską, bez
politycznego zacietrzewienia, zwłaszcza, że ogląda
nas teraz cała Polska. Jest np. taki wpis: „Zasiłek
opiekuńczy na dziecko złożony od marca. Pieniędzy
jak nie było, tak nie ma. Zwrot zapłaconej składki
ZUS za marzec – cisza, pożyczka 5 tysięcy – cisza. Tak wygląda wsparcie”. Inny przykład: złożony wniosek o mikropożyczkę miał być rozpatrzony
w ciągu 7 dni, ale z informacji wynika, że 4 miesiące trzeba będzie zaczekać. Ktoś pisze: „Prawda,
dodatkowo podzielę się taką informacją. Luty – obroty zero, marzec – obroty zero, więc postojowe
się nie należy, bo nie ma spadku procentowego,
obroty są na tym samym poziomie. Brawo za taką

interpretację”. Kolejny wpis przytoczę: „Do marca brak wypłaty zasiłku opiekuńczego. Nie dostałam ja jako pracodawca. Moi pracownicy dostali.
Wnioski złożone w tym samym czasie”. Następny:
„Nie ma postojowego mimo wniosku złożonego
przez PUE 1 maja”. No, to jeszcze krótki okres. I dalej, w związku z odpowiedzią ZUS, że nie mają teraz pracowników: „Jest 10 kapelanów, mają razem
rocznie pensje 609 tysięcy, pobierają nagrody”…
Nie wiem, po co kapelani są w ZUS, naprawdę,
to jest nie do pojęcia. Może to nieprawda.
(Rozmowy na sali)
No i ostatni wpis na koniec, z przedszkola
w Krakowie: „U nas 3 panie na chorobowym bez
wypłat z ZUS, kolejnej pracownicy opiekuńczego
od marca nie wypłacili, 12 kolejnym osobom na postojowym też nie wypłacono! Dramat. Na co poszły
nasze składki, które jako firma płacimy?!”.
Proszę państwa, my rozmawiamy o poważnych
sprawach, to jest bardzo ważny moment naszego
życia w Polsce. Ci ludzie naprawdę są już na granicy rozpaczy, Panie Ministrze. Nie wiem, czy pan
może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się
dzieje, ale… Przepraszam, że przedłużam, już więcej nie będę występował. To jest niezwykle bolesny
temat. To się powtarza, Panie Ministrze, w setkach
i tysiącach komentarzy. Wczoraj złożyłem informację na ten temat. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Szanowni Państwo, odpowiem krótko, bo
chciałbym też oddać głos ministrowi rodziny, pracy
i polityki społecznej. Otóż chciałbym zauważyć, że
ja już dzisiaj wyjaśniałem szczegółowo, jak to wygląda, odpowiadając na pytanie kogoś z państwa.
Jeżeli chodzi o wypłaty, to przypomnijmy, że 28 miliardów zł zostało już wypłacone przedsiębiorcom.
No, warto o tym pamiętać. To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa jest taka, że oczywiście musieliśmy ustanowić te systemy. W przypadku tarczy
finansowej wymagało to trochę czasu, ale teraz to
już szybko idzie. Tak jak w przypadku pozostałych
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instrumentów tego typu, wszystko opiera się na
materii ludzkiej. To tak wygląda z 2 powodów. Po
pierwsze, mamy do czynienia z milionami wniosków, które są składane. No, pamiętajmy o tym.
Po drugie, w części obsługują to także urzędy samorządowe, jednostki samorządowe. Żeby była
jasność, ja nie twierdzę, że gdzieś tam jest strasznie źle, a tu jest bardzo dobrze, i że to jest czyjaś
wina. Ja tylko zwracam uwagę, że jest w to zaangażowana gigantyczna liczba ludzi. No, ta sytuacja
spowodowała także to, że niektórzy pracownicy
z różnych powodów poszli na zwolnienia. Ludzie
są dorzucani, przerzucani, tak aby praca szła maksymalnie szybko. Wszystkie jednostki są taką pracą
obarczone.
Oczywiście ja sam odpowiadam codziennie na
dziesiątki takich wiadomości, które do nas przychodzą, przy czym często przy ich weryfikacji okazuje
się, że… No, tutaj mamy do czynienia z wpisami na
forum. Miejmy świadomość tego, że wygląda to nieco inaczej, kiedy zaczyna się rozpatrywać konkretne sprawy. Co się często okazuje? Często okazuje
się, że ktoś źle złożył wniosek, zapomniał o czymś.
Kiedy zaczynamy to sprawdzać, okazuje się, że ktoś
faktycznie nie złożył np. deklaracji VAT i dlatego to
nie zostało przyjęte. Ktoś inny ma jakieś zaległości w składkach, w opłacaniu składek, zapomniał
o tym. Można z tego wyjść, są konkretne zakładki pokazujące, co należy zrobić, ale zdarza się, że
ktoś nie podejmuje w ogóle żadnych działań, żeby to
uzupełnić, no i jest przez to wykluczony. Ktoś ubiega się o wsparcie, a nie wykazał spadku przychodów
o 25%, mimo że w tym mechanizmie jest to potrzebne. To jest szereg tego rodzaju spraw. No więc to nie
zawsze wynika z tego, że coś bardzo źle czy bardzo
wolno działa. Czasem to wynika z takich prostych
ludzkich błędów, które są popełniane. Rzecz jasna,
przy takiej liczbie wniosków nie ma szans na to,
by oddelegować do każdej firmy jednego pracownika, który by daną firmę obsługiwał. Tak więc
proszę to wszystko wziąć pod uwagę, proszę o tym
wszystkim pamiętać. Ja oczywiście nie umniejszam
tych problemów czy tych dramatycznych wyborów,
przed którymi wielu z tych ludzi stoi, ale mogę powiedzieć państwu tak: podejmowałem dziesiątki interwencji i zazwyczaj się okazywało, że coś zostało
źle zrobione.
Myśmy, jak państwo pamiętacie, proponowali
podczas prac nad poprzednią ustawą, aby wszystkie wnioski do ZUS były składane elektronicznie.
Wtedy państwo uznaliście, że to byłoby rozwiązanie
złe, niekorzystne dla ludzi, bo wyeliminowalibyśmy

w ten sposób możliwość składania tych wniosków
na piśmie. No, to jest prawda, ja to też przyznawałem. Tyle tylko, że efekt jest taki, że najwięcej… Poproszę pana ministra o doprecyzowanie,
ale z tego, co mi wiadomo, wynika, że najwięcej
takich właśnie problemów się pojawia przy tych
pisemnych wnioskach. One czasem są nieczytelnie wypełnione, a bardzo często są powypełniane z błędami. Siłą rzeczy to wydłuża niestety czas
rozpatrywania, łatwiej jest rozpatrzyć te wnioski
elektroniczne.
To może tyle z mojej strony, bo pytania były natury ogólnej. Nie jestem w stanie się szczegółowo
do tego odnieść, ale gdyby pan minister mógł to
rozszerzyć, jeżeli będzie na to zgoda pana marszałka… Bo to oczywiście są pytania, z którymi my także się na co dzień zmagamy, o, tak bym powiedział.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo proszę, oczywiście.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
STANISŁAW SZWED
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
Oczywiście już pan minister Schreiber powiedział o tych problemach. Mogę tylko dopowiedzieć,
że na 3 miliony 700 tysięcy wniosków, które są
złożone w tej chwili w instytucjach, w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędach
pracy czy wojewódzkich urzędach pracy, 52% to
są wnioski w formie papierowej. Duża część tych
wniosków musi wracać do zainteresowanych do
poprawy. Jeżeli to jest droga elektroniczna, to oczywiście ta droga jest prosta. Jeżeli to jest droga papierowa, to dokument musi być przygotowany,
wysłany itd. Propozycja, o której mówił pan minister Schreiber, dotyczyła tego, aby te wnioski były
przekazywane tylko drogą elektroniczną. Uznali
państwo również w tym przypadku w Senacie,
że to rozwiązanie byłoby za wczesne, ale do niego zdążamy. W tej propozycji była również kwestia niewysyłania papierowej informacji o stanie
kont itd. Pełna informatyzacja zarówno Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, jak i powiatowych
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urzędów pracy w tym zakresie zdecydowanie by
ułatwiła ten proces.
Trzeba też jeszcze tutaj przypomnieć, że Zakład
Ubezpieczeń Społecznych na co dzień obsługuje
prawie 10 milionów emerytów i rencistów. To są
miliardy operacji, które są wykonywane na bieżąco, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych przecież
funkcjonuje. Wspomniał pan np. o zasiłkach chorobowych. W ostatnim miesiącu wzrost liczby zasiłków chorobowych jest na poziomie 300%, o tyle
jest ich więcej, niż było dotychczas. Gdybyśmy nie
wprowadzili e-zwolnień, to dzisiaj bylibyśmy w sytuacji zupełnie beznadziejnej. Dzięki wprowadzeniu e-zwolnień, które ułatwiają w znaczny sposób
pracę, takich sytuacji unikamy.
Jeżeli jest jakiś jednostkowy przypadek, że komuś nie zostało wypłacone, to coś tam po drodze
się wydarzyło. Tak że te sprawy znamy. Często
mamy też interwencje dotyczące infolinii. Ponad
400 osób w tej chwili obsługuje w ZUS infolinię,
udzielając informacji. Ale liczba pytań, liczba
osób, które obsługujemy, jest znaczna. Bo mówimy o osobach, które są w systemie emerytalnym,
ale przecież mamy też kilkanaście milionów osób
ubezpieczonych, które też różne pytania kierują do
ZUS. Tak że ta sprawa jest nam znana, staramy się
na bieżąco rozwiązywać te problemy.
Jeśli chodzi np. o postojowe, to mamy w tej
chwili deklarację z dzisiejszego rana, że do końca
tego tygodnia 500 tysięcy wniosków w tej sprawie
zostanie rozpatrzonych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Krzysztofa Brejzę.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Bardzo dziękuję.
Mam pytanie do przedstawicieli Ministerstwa
Cyfryzacji. Skracacie państwo kadencję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powinna
ona trwać do 2021 r., a ma się zakończyć po upływie 14 dni od wejścia w życie ustawy. Chciałbym
zadać pytanie: czy zdajecie sobie państwo sprawę,

że to rozwiązanie będzie niezgodne z Europejskim
kodeksem łączności elektronicznej, konkretnie
z art. 7, który stanowi, że szefa krajowego organu
regulacyjnego można odwołać w trakcie kadencji
tylko wtedy, gdy przestanie on spełniać warunki
wymagane do wykonywania obowiązków określonych w prawie krajowym przed jego powołaniem?
Będzie to także niezgodne z art. 8 kodeksu łączności elektronicznej. Czy znacie państwo rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w bardzo podobnej sprawie, wyrok z 8 kwietnia
2014 r., kiedy to Węgry przegrały sprawę w bardzo
podobnym stanie faktycznym i prawnym?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Jak rozumiem, panią minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI
WANDA BUK
Tak.
Panie Ministrze, ja już tutaj dzisiaj tłumaczyłam, więc może jeszcze tylko uzupełnię i nie będę
się powtarzała. Jeżeli chodzi o art. 7 Europejskiego
kodeksu łączności elektronicznej, który pan przytoczył, to artykuł ten odnosi się właśnie do tych
przepisów, które muszą zostać wprowadzone i które dzisiaj w polskim prawie telekomunikacyjnym
nie funkcjonują. I faktycznie są to wymagania, które w tych zaproponowanych państwu przez nas
przepisach wprost umacniają niezależność regulatora. Bo dzisiaj mamy w prawie telekomunikacyjnym przesłanki odwołania. Tych przesłanek jest
kilka. A Europejski kodeks łączności elektronicznej stanowi, że państwa członkowskie nie mają już
tutaj dowolności, jeżeli chodzi o definiowanie tych
przesłanek odwołania. Regulator, szef krajowego
organu regulacyjnego może być odwołany tylko
i wyłącznie w sytuacji, kiedy przestanie spełniać
przesłanki, na podstawie których został wybrany.
Te przepisy właśnie teraz wprowadzamy.
Pan odwołuje się do przykładu sprawy węgierskiej, która była sprawą zgoła odmienną. Na
przełomie lat 2000 i 2001 kraj, o którym mówimy,
odwołał regulatora pod pretekstem… To był akurat
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regulator odpowiedzialny za ochronę danych osobowych. Odwołano go pod pretekstem… tzn. uzasadniono to zmianą instytucjonalną. Zmieniono
wtedy jeden organ ochrony danych osobowych na
inny, tam były oczywiście pewne niuanse, i tym
samym skrócono wybranemu prezesowi – nie do
końca pamiętam, czy to był szef, czy prezes w tamtym porządku prawnym – kadencję z 6 lat do 5,
w sytuacji, kiedy jeszcze dodatkowo w dyrektywie unijnej była mowa o minimalnym czasie 5 lat
trwania takiej kadencji. Ja już dzisiaj państwu tutaj wspominałam, że właśnie ta dyrektywa, na
którą pan senator się powołuje, stanowi, że jej
przepisy, czyli m.in. tryb wyboru prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, muszą zostać wprowadzone i obowiązywać najpóźniej do 21 grudnia
2020 r. I żaden przepis unijny nie upoważnia państwa członkowskiego do tego, żeby wprowadzić
przepisy, ale derogować ich stosowanie na później.
Czasami się takie sytuacje zdarzają w przypadku,
kiedy sama dyrektywa unijna na to pozwala, pozwala na wprowadzenie przepisu przejściowego.
Tutaj EKŁE na to nie pozwala. Tak więc nasza interpretacja jest taka, jak wcześniej, jak też wcześniej to państwu przekazywałam.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Ja w tym momencie pozwolę sobie udzielić sobie głosu i zadać pytanie, które będzie się sprowadzało do jednej kwestii. Jaki jest związek tych
wszystkich spraw, o których pani – nie kłamię
– z dużą fachowością nam opowiada, z walką z koronawirusem? Bo przyznaję się, że jestem aż takim laikiem, jeśli chodzi o komunikację cyfrową,
że bardzo trudno jest mi znaleźć nawet nie tylko
zupełnie bezpośredni związek pomiędzy jednym
a drugim.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI
WANDA BUK
Panie Senatorze, ja bym to nazwała bardziej,
niestety, doraźną potrzebą. Tak jak mówił tutaj
wcześniej pan minister Schreiber, nie jest to moment, kiedy możemy procedować nad kilkoma,
kilkunastoma czy kilkudziesięcioma ustawami

równocześnie, a te przepisy wymagały wprowadzenia ze względu na szerszy kontekst, który już
przytaczałam. Ale, jak rozumiem… Jeszcze raz
w kilku słowach to opiszę. Mamy tutaj ten temat
aukcji i unieważnienia postępowania aukcyjnego, które obecnie się toczy. To na razie zostawiam,
a jeżeli będą pytania, to oczywiście wyjaśnię.
Konsekwencją unieważnienia aukcji jest konieczność przystąpienia do jak najszybszego jej powtórzenia, co oznacza, że lada dzień rozpocznie się
proces. Cały ten proces aukcyjny związany z przygotowaniem dokumentacji, z konsultacją trwa.
Zakładamy… Chcielibyśmy oczywiście, żeby on się
zakończył do końca roku, ale ciężko a priori powiedzieć, że faktycznie tak się zadzieje. Wziąwszy
pod uwagę, że w międzyczasie musimy zmienić
przepisy, o których państwu mówiłam, uważamy
za niezasadne dokonywanie zmiany na stanowisku regulatora w czasie, kiedy ten proces aukcyjny będzie trwał. To będzie za kilka miesięcy. Ten
proces, jak niestety zakładamy, może trwać dłużej
niż do momentu, kiedy finalnie wdrożona zostanie
dyrektywa. A poza tym weźmy jeszcze pod uwagę,
że samo wydanie decyzji rezerwacyjnej, czyli
zakończenie aukcji, taki punkt końcowy, punkt
postrzegany jako punkt końcowy, de facto tym
punktem końcowym nie jest, bo zawsze te decyzje
są później jeszcze skarżone.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Pan senator Brejza ma jeszcze, jak rozumiem,
dodatkowe pytanie.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Pani Minister, jeszcze raz… Art. 7 ust. 2: państwa członkowskie zapewniają, aby szefów krajowych organów regulacyjnych można było odwołać
w trakcie kadencji tylko wtedy, gdy przestaną oni
spełniać warunki wymagane do wykonywania obowiązków określonych w prawie krajowym przed
ich powołaniem. Nie ma tu tych warunków, które
wy wpisujecie, chcąc de facto tego szefa odwołać.
A pani tutaj jakby podważała moją wypowiedź…
Art. 8 mówi o politycznej niezależności prezesa
UKE. Jak do tej politycznej niezależności ma się
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wyrzucenie roli Senatu jako kolejnej izby, która
przecież skłania do pewnego konsensusu, stawiania na fachowców? I jeszcze raz powiem, że w tym
art. 7 bardzo wyraźnie jest mowa o tym, żeby prezesa nie odwoływać na podstawie warunków, które
są wprowadzane w trakcie pełnienia przez niego
kadencji.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI
WANDA BUK
Panie Senatorze, jeszcze raz: artykuł, który pan
przytacza, jest artykułem, który należy wdrożyć,
i my właśnie go wdrażamy. Artykuł ten tak zmienia
rzeczywistość względem tej, którą mamy obecnie,
że mówi o tym, iż skrócenie kadencji… Np. dzisiaj
mamy konkretne przesłanki, one nie są równoznaczne z przesłankami, które musi spełniać osoba, żeby tym regulatorem być. A dzisiaj…
(Senator Krzysztof Brejza: No to mam jeszcze
jedno pytanie.)
Ja tylko dokończę, jeżeli pan pozwoli.
A artykuł, który pan przytoczył, mówi o tym, że
należy tak wdrożyć tę dyrektywę, aby taki regulator
mógł być odwoływany tylko i wyłącznie w sytuacji,
kiedy przestanie spełniać którykolwiek z warunków, które spełniał w momencie wyboru. Dzisiaj ta
rzeczywistość na podstawie 3 dyrektyw telekomunikacyjnych, które regulują funkcjonowanie tego
rynku, jest inna. I tutaj tak de facto…
Ja może jeszcze… Pan odwołuje się do stanu
prawnego, który my właśnie usiłujemy wdrożyć.
To nie jest przepis, który mówi o tym, że tutaj…
On nie odwołuje się do ciągłości obecnych kadencji,
wręcz przeciwnie – on mówi, jak mają wyglądać
kadencje, które ukształtujemy po implementacji
dyrektywy.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję
bardzo. Jak rozumiem, pan senator…)
(Senator Krzysztof Brejza: Jeszcze jedno, ostatnie pytanie.)
Jeszcze tylko w odniesieniu do ad vocem
i Senatu…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak, Pani
Minister, bardzo proszę.)
Tak, bo jeszcze to było poruszone.
Pan senator sugeruje, że wyeliminowanie
Senatu tak jakby wpływa na to, jak bardzo będziemy mieli niezależny organ. No, z tym się nie mogę
zgodzić, dlatego że determinantą niezależności regulatora jakiegokolwiek rynku nie jest to, kto go
może odwołać, ale to, w jakich sytuacjach można to
zrobić. I te sytuacje są bardzo precyzyjnie opisane
zgodnie z wymaganiami Europejskiego kodeksu
łączności elektronicznej, są one dużo bardziej restrykcyjne niż te, które dzisiaj funkcjonują w prawie telekomunikacyjnym.
Tak samo, Szanowni Państwo, jest z tym, co
mamy w pracy: nieważne, kiedy pracodawca może
nas zwolnić dyscyplinarnie i czy będzie to pracodawca, czy ktoś inny, tylko ważne jest to, w jakich
sytuacjach te przesłanki, np. co do dyscyplinarki,
są spełnione. Ja mówię tutaj o dyscyplinarce, dlatego że to jest taki bardziej obrazowy przykład.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Pod warunkiem, Pani Minister, że zakładamy,
iż pracodawca jest uczciwym człowiekiem.
Bardzo proszę pana senatora Brejzę, który, jak
rozumiem, chce po raz trzeci – co podkreślam
– zadać pytanie.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Ja już króciutko.
Dobrze, wdraża się dyrektywę, musi się odwołać prezesa UKE, ponieważ wdrażacie dyrektywę.
A czy dokonaliście analizy i posiadacie wiedzę,
w ilu innych państwach Unii Europejskiej prezesi takich urzędów są odwoływani w takim samym trybie? Czy ma pani wiedzę, że w Niemczech,
we Francji, w Finlandii, w Czechach również odwoływano prezesów w związku z koniecznością
wdrażania tej dyrektywy? Pytam, bo wy się na to
powołujecie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Pani minister.
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PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI
WANDA BUK
Panie Senatorze, Europejski kodeks łączności
elektronicznej ma być wdrożony w terminie 2 lat
od ogłoszenia. Te 2 lata mijają 21 grudnia tego roku.
Dzisiaj państwa członkowskie, wedle mojej wiedzy…
Bo my faktycznie piszemy całe prawo komunikacji
elektronicznej w zdecydowanie szerszym wymiarze.
Dzisiaj wszystkie państwa członkowskie pracują nad
tymi tekstami ostatecznymi. Z mojej wiedzy wynika,
że jeszcze żadne państwo członkowskie w pełni nie
implementowało dyrektywy. Sporo państw członkowskich już zgłasza wątpliwości, czy da radę w terminie tych implementacji dokonać. My w tym akcie
prawnym, o którym dzisiaj dyskutujemy, w części
dokonaliśmy tej implementacji nie tylko w zakresie
wymagań dotyczących nowego trybu powoływania,
które zdecydowaliśmy się zaimplementować teraz,
a nie dopiero za kilka miesięcy ze względów, o których już powiedziałam, ale też w zakresie np. przepisów dotyczących relacji konsumenta względem
operatora. Jest to taki pierwszy… Nazwałabym to
bardziej takim pierwszym etapem. Kolejne są ciągle przed nami i będziemy o tym wspólnie, jak rozumiem, dyskutować. Tak, to chyba…
(Senator Krzysztof Brejza: Nie o to pytałem. Pani
Minister, czy w jakimkolwiek innym państwie…)
Powiedziałam panu…
(Senator Krzysztof Brejza: …krajowe organy regulacyjne są odwoływane, są skracane kadencje?
Czy ma pani wiedzę na ten temat?)
Właśnie panu powiedziałam, że wedle mojej wiedzy państwa członkowskie jeszcze nie implementowały w całości postanowień dyrektywy.
To jest ostatni moment. Przez te ostatnie 1,5 roku
państwa członkowskie pracowały nad nowymi tekstami regulacyjnymi, ale jeszcze finalnie te implementacje w całości się nie dokonały. Ale też jeszcze
raz podkreślam, że w naszych umowach międzynarodowych nie ma przepisu, nie ma uprawnienia dla państw członkowskich do tego, żeby mogły
przesunąć w czasie wprowadzenie przepisów, które zobowiązane są implementować w konkretnym,
wskazanym w danej dyrektywie terminie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Panu senatorowi również dziękuję.

Poproszę o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Swoje pytanie
kieruję do przedstawiciela Ministerstwa Finansów,
ewentualnie do ministra Schreibera osobiście. I od
razu zaznaczam – ponieważ ono jest, powiedziałbym, dość luźno związane z tekstem rozpatrywanej
w tej chwili ustawy – że prosiłbym o odpowiedź na
piśmie. Bo na pewno będzie trudność z odpowiedzeniem na nie bezpośrednio, w tej chwili.
Pytanie jest następujące. Prosiłbym o porównanie skutków finansowych wszystkich tarcz
– a chcemy jeszcze pracować nad tarczą 4.0
– oczywiście przewidywanych skutków, jakie będą,
ze skutkami finansowymi, które musielibyśmy
ponieść jako państwo polskie w momencie, gdybyśmy wprowadzili stan klęski żywiołowej. Stan
klęski żywiołowej jest postulowany przez opozycję,
jest wręcz wymarzony. Rząd, Rada Ministrów jest
naciskana, żeby taki stan klęski wprowadzić. No,
ale on się wiąże z pewnymi zagrożeniami – o tych
zagrożeniach nawet wspominali członkowie rządu – także zagrożeniami finansowymi. Prosiłbym
wobec tego o oszacowanie ewentualnej kwoty,
którą należałoby w stanie klęski żywiołowej wydać ze względu na ustawę z roku 2002, a mianowicie ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych
wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, i tak jak powiedziałem, porównanie jej, jeśli
to będzie możliwe, z prognozowanymi skutkami
wszystkich tarcz.
Mamy po prostu do czynienia z 2 różnymi podejściami: pierwsze jest takie, że pomagamy, tak
jak państwo może, skutecznie, ale w sposób kontrolowany, a drugie takie, że jest pewnego rodzaju żywioł. Dobrze by było porównać te obie liczby.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Pani Senatorze.
Czyli, jak rozumiem, pytanie pana senatora, z prośbą o odpowiedź na piśmie, dotyczy porównania skutków finansowych kolejnych tarcz
rządu Mateusza Morawieckiego ze skutkami
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finansowymi, które spowodowałoby wprowadzenie
stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej…
(Senator Jerzy Czerwiński: Stanu klęski żywiołowej, tak jest.)
Dobrze, rozumiem pana pytanie. Oczywiście
pan senator będzie łaskaw doprecyzować, o jaki
okres stanu klęski żywiołowej panu chodzi, bo
w sposób oczywisty pan senator zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o stan klęski żywiołowej,
to prawo określa okres jego obowiązywania, więc
skutki finansowe mają związek z okresem obowiązywania tego stanu. Wobec tego jaki okres obowiązywania tego stanu pan chce wziąć do porównania?
No, chcę po prostu ułatwić sprawę rządowi.
(Senator Jerzy Czerwiński: Chodzi o terminy
porównywalne. Chodzi o to, czym by skutkowało
stosowanie w tym samym okresie logiki opozycji
w porównaniu ze stosowaniem logiki…)
Czyli rozumiem, że chodzi panu o to, co by
było, gdyby cały czas obowiązywał wprowadzony
na początku…
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak jest.)
Chodzi o to, żeby była precyzja i żebyśmy wiedzieli, o co pytamy, pan, jako senator…
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Bardzo proszę o zadanie pytania zdalnie…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam. Najpierw pan senator Janusz
Gromek. A przygotowuje się do zdalnego zadania
pytania pan senator Dowhan.
SENATOR
JANUSZ GROMEK
Panie Marszałku, Koleżanki i Koledzy, zanim
zadam pytanie, to najpierw takie stwierdzenie.
Na pewno mamy doświadczenie – z tarczy 1.0, tarczy 2.0 i teraz tarczy 3.0 – że jest wiele wrzutek,
które nie są przez nas akceptowane, ale jest też wiele zgłaszanych przez nas dobrych pomysłów, które
niestety są odrzucane, i to błyskawicznie. I też taka
uwaga: Senat nie jest podległy ani premierowi, ani
prezydentowi, ani ministerstwom, a wy domagacie
się i zwalacie na nas… Mówicie, że to nasza wina,
że przedłużamy pewne sprawy. Ale to jest taka dygresja. Nawet wczoraj, kiedy w Sejmie była praca
nad ustawą o wyborach, też poprawka, chyba z rządu czy z PiS, w ciągu 3 minut miała być odczytana przez posłów i przegłosowana. Bardzo szybkie
działanie, akurat nietrafione.
Ale teraz pytanie. Proszę mi odpowiedzieć…
W chwili obecnej na mocy porozumienia z PZU

funkcjonuje ubezpieczenie OC dla pracowników
szpitali jednoimiennych i oddziałów zakaźnych.
U nas, w Kołobrzegu są 4 obiekty, bardzo duże, na
1 tysiąc 500 miejsc, tzw. izolatoria. Wiem, że ich zajętość na razie nie jest duża, ale pracownicy się pytają, czy będzie też ubezpieczenie w tych obiektach,
jako izolatoriach. Bardzo proszę o odpowiedź. Ja co
prawda złożyłem to pytanie na piśmie, ale gdyby
dzisiaj można było uzyskać odpowiedź, to byłbym
wdzięczny. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
Pytanie zupełnie nie jest związane z ustawą,
więc mogę tylko zadeklarować, że możemy udzielić odpowiedzi na piśmie. Nie potrafię na nie
odpowiedzieć.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę o zapisanie, że pan minister zobowiązał
się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.
Bardzo proszę pana senatora Roberta Dowhana
o zadanie pytania.
SENATOR
ROBERT DOWHAN
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana ministra. W tej całej tarczy, która jest tak mocno rozpisana – tarcza 1.0,
tarcza 2.0, teraz tarcza 3.0 – pojawiają się pewne
wątpliwości. Prosiłbym o odpowiedź np. na takie
pytanie. Jest firma, która powstała w 2019 r., w takim sensie, że dokonała rejestracji, ale nie zatrudniała jeszcze pracowników, bo dopiero prowadziła
rekrutację, szukała pomieszczeń, organizowała
się. A faktyczna działalność, już stricte gospodarcza, zaczęła się od 1 stycznia 2020 r. I teraz nie ma
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możliwości porównania ani obrotów, ani zatrudniania pracowników do tych z 2019 r., ponieważ
działalność jest faktycznie od stycznia. Są obroty, firma płaci podatki, ma kilkudziesięciu pracowników. Jest styczeń, luty, przychodzi marzec,
jest załamanie. Z tego, co mi wiadomo, wynika, że
taka firma nie może skorzystać z tarczy. Czy to jest
prawda, czy po prostu można porównać dane tylko
z bieżącego roku?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
ŁUKASZ SCHREIBER
To znaczy… Chyba mamy tutaj niepełne zrozumienie. Oczywiście, że taka firma może skorzystać
ze wszystkich elementów tarczy antykryzysowej,
zwłaszcza że mamy tutaj porównanie miesiąc do
miesiąca.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wszystko jest miesiąc do miesiąca w danym
roku. Tak więc jeżeli jest tak, jak pan mówi, jeżeli
w lutym jest jakiś wysoki przychód, a w marcu następuje spadek, czy też w marcu jest wysoki przychód, a w kwietniu następuje spadek, to można
zrobić… Absolutnie nie wymaga się tego, by firma
funkcjonowała w roku 2019. Co więcej, poprawkami, które także przyjęliśmy w Senacie… Nie wiem,
czy państwo pamiętacie. Są jeszcze ostatnie zapisy regulujące, bo niestety w wyniku jakichś… No,
już nie chcę do tego wracać, coś wypadło. Ale pomijając to… Przesunęliśmy termin założenia firmy
z początkowego 1 lutego na 1 kwietnia. Czyli nie
tylko firmy powstałe 1 stycznia, ale nawet firmy
powstałe 30 marca będą – i są – objęte działaniem
tarczy antykryzysowej. Niemniej jednak faktycznie
w przypadku tarczy finansowej jednym z warunków jest to, by firma funkcjonowała najpóźniej od
31 grudnia 2019 r., i z tego mechanizmu rzeczywiście te firmy skorzystać nie mogą.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania, które będzie
– jak wynika z leżącej przede mną listy zapisanych

do głosu senatorów – pytaniem ostatnim. Pytanie
to zada senator Aleksander Szwed.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Mam pytanie do pana ministra Stanisława
Szweda. W tarczy 3.0 zawarto zmianę, bardzo pozytywną zmianę w zakresie funduszu alimentacyjnego polegającą na podwyższeniu kwoty kryterium
dochodowego uprawniającej do świadczenia z tego
funduszu do kwoty 900 zł.
Chciałbym zapytać, czy mamy takie dane, ilu
beneficjentów dodatkowo będzie mogło skorzystać ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
STANISŁAW SZWED
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zapewniam, że to nie moja rodzina, tylko zbieżność nazwisk…
(Wesołość na sali)
…tak że tu nic po kumotersku nie jest robione…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Znamy pana
ministra bardzo wiele lat i nie mamy co do tego
wątpliwości.)
Ale dziękuję za to pytanie.
Oczywiście podnosimy kryterium dochodowe
uprawniające do skorzystania z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł i wprowadzamy jeszcze
dodatkowy mechanizm, tzw. złotówka za złotówkę, czyli że jeżeli ktoś przekroczy dochód w kwocie
900 zł o jakiś tam poziom, to również z tego dofinansowania może skorzystać. Szacujemy, że ok. 15
do 20 tysięcy uprawnionych rodziców może z tego
funduszu alimentacyjnego dodatkowo skorzystać
dzięki tej propozycji. Tym bardziej, że poprzez inne
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instrumenty również wspieramy rodziny, choćby
program „Rodzina 500+”. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Zakończyliśmy zadawanie pytań do przedstawicieli rządu.
Informuję, że przedstawiciel rządu, pan minister Schreiber, zobowiązał się do udzielenia
pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez
panią senator Magdalenę Kochan, pana senatora Wadima Tyszkiewicza, pana senatora Jerzego
Czerwińskiego i pana senatora Janusza Gromka.
Otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do zabrania głosu. Państwa senatorów znajdujących się w sali nr 217 proszę o zgłaszanie chęci
zabrania głosu w dyskusji do senatora sekretarza
Rafała Ambrozika, zaś znajdujących się w sali
nr 182 – do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów 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 przekazywaniu przemówień oraz wniosków o charakterze
legislacyjnym senatorom sekretarzom, a w przypadku senatorów zdalnie biorących udział w posiedzeniu – o przesyłanie ich drogą elektroniczną na
adres wskazany w przekazanej państwu instrukcji.
Bardzo proszę o…
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Wadim
Tyszkiewicz pierwszy.)
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Wadima Tyszkiewicza z sali nr 182.
SENATOR
WADIM TYSZKIEWICZ
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie
i Panowie Ministrowie!
Ja, nawiązując do wcześniejszego pytania,
chciałbym jeszcze raz poprosić wszystkich, i przedstawicieli rządu, i senatorów z różnych opcji,
o uwzględnienie jednak naszej poprawki, która jest
bardzo ważna. To jest poprawka koła niezależnych,
niezrzeszonych: moja, senatora Kwiatkowskiego
i senator Staroń. Ona dotyczy zbiórek publicznych.
Ta poprawka nie wykracza w żaden sposób poza

materię ustawy. W odróżnieniu chociażby, nie
wiem, od kwestii 5G, która gdzieś tam też przeszła. Ta poprawka dotyczy tego, co się dzieje dzisiaj.
W przypadku zwykłej inicjatywy ustawodawczej trwałoby to za długo. Można oczywiście
to złożyć, możemy to zrobić, ale chodzi o walkę
z koronawirusem. Tak samo w przypadku projektów rządowych, o których mówił pan minister
Patkowski. To będzie trwało za długo. I nie dotyczy to ogólnie spraw podatkowych, o których mówił pan minister, i regulacji… Tu chodzi o walkę
z koronawirusem.
Na dzisiejszej sesji zgłoszonych zostało 75 poprawek. Naszej nie ma. Jest wielka prośba, żeby
dołożyć tę poprawkę i nie opiniować jej negatywnie, bo ona jest niezwykle ważna, żeby nie odrzucać poprawek hurtowo, w tym tej naszej, związanej
chociażby z walką z koronawirusem i z samorządem. To jest taki mój apel. Poprawka dotyczy walki z COVID-19, dotyczy przede wszystkim zbiórek
publicznych, tego, żeby, tak ogólnie mówiąc, ten
wdowi grosz nie był obłożony daniną. Chodzi
o zbiórki publiczne dla szpitali, dla DPS-ów. Nie
chodzi tutaj o jakieś wielkie zwolnienia z podatków,
chociażby podatku od darowizn, z tym sobie można jakoś poradzić, bo podatek od darowizn trafia
do samorządu, można napisać wniosek do urzędu
skarbowego – ja mówię o kwotach powyżej 4 tysięcy 900 zł – i można jakoś ten podatek po prostu…
On może zostać u darczyńcy, nazwijmy to. Chodzi
nam przede wszystkim o podatek VAT, chodzi o zakup ze zbiórek publicznych sprzętu medycznego
na potrzeby walki z COVID-19. Organizując takie
zbiórki publiczne, wspieramy niedofinansowaną
służbę medyczną i nasze szpitale.
Żeby państwo dobrze to zrozumieli, opiszę to na
przykładzie. W ostatnim czasie, w ostatnich 2 tygodniach na te najważniejsze potrzeby szpitala
powiatowego zebrałem 50 tysięcy zł. Ludzie wpłacali po 10 zł, po 20 zł, po 30 zł po to, żeby zrealizować zakup sprzętu, który pozwoli na utrzymanie
szpitala jako szpitala czystego. Kupujemy sprzęt
do dezynfekcji, specjalne lampy przepływowe
z możliwością ozonowania, nie chcę już wchodzić
w szczegóły. Uciułaliśmy te 50 tysięcy zł, ale kupując sprzęt, musimy zapłacić 23% VAT, czyli z tych
50 tysięcy zł musimy oddać państwu w formie daniny ponad 10 tysięcy zł. A przecież ta zbiórka jest
dedykowana, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, to są te grosiki zbierane przez ludzi, wpłacane po 10 zł, po 20 zł po to, żeby pomóc naszym
służbom medycznym w walce z koronawirusem.
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Stąd wielka prośba do pana ministra Patkowskiego, żeby jeszcze raz się temu przyjrzał. Nie
chodzi o regulacje podatkowe, nie chodzi o jakieś wielkie pieniądze. Chodzi przede wszystkim
o zbiórki publiczne, choć oczywiście w tej poprawce uwzględniamy również podmioty, które
np. chcą przekazać taki sprzęt szpitalom. Dobrze
by było uregulować tego typu darowizny. I jeszcze
raz chciałbym podkreślić, że jeżeli nie chcecie państwo wpisać tego w jakąś dużą ustawę podatkową,
to ograniczcie to do czasu walki z koronawirusem.
Jeszcze raz apeluję, jeszcze raz powtarzam: chodzi
o pieniążki uciułane z różnego rodzaju zbiórek. Gdy
kupujemy sprzęt jako darczyńcy, to nie chcielibyśmy odprowadzać VAT-u. Państwo nie powinno
pobierać daniny od zbiórek publicznych przeznaczonych na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z koronawirusem.
Dlatego, kończąc swoją wypowiedź, apeluję zarówno do przedstawicieli rządu, jak i do senatorów, tak opozycji, jak i koalicji, żeby uwzględnić
tę poprawkę. Ona nie ma wielkich… Ona ma minimalne, praktycznie żadne skutki finansowe dla
rządu, a może być dużą zachętą dla ludzi, którzy
przekazują pieniądze na zakup sprzętu medycznego. A przecież to jest forma walki z koronawirusem,
jak najbardziej jest to w zgodzie z tarczą antywirusową i będzie to służyło walce z zarazą. A więc
moja wielka prośba jest taka: proszę o przyjęcie tej
poprawki. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Nie będę oczywiście powtarzał argumentów
związanych ze zbiórkami publicznymi, po cichu
mam taką nadzieję, kieruję tu sympatię w stronę ław rządowych, że państwo jeszcze to przemyślicie, bo, tak jak powiedział pan senator Wadim
Tyszkiewicz, te zbiórki są prowadzone teraz
i oczywiste jest, że nam wszystkim zależy na tym,
żeby całość tych środków trafiała na cel związany

z walką z koronawirusem i wspieraniem służby
zdrowia czy placówek, które realizują np. opiekę
długoterminową.
Do tego chciałbym jeszcze państwa prosić o rozważenie, o zastanowienie się nad dwiema grupami
poprawek, które zgłosiliśmy. Jedna, można powiedzieć, uniemożliwia dezorganizację, trzeba użyć takiego słowa, funkcjonowania pewnego fragmentu
wymiaru sprawiedliwości. Mówię o sądach apelacyjnych. Państwo zaproponowaliście możliwość
przejścia od składów 3-osobowych do 1-osobowych.
Na czym polega problem w przypadku sądów administracyjnych? W art. 46 w pkcie 19 zaproponowaliście następujące brzmienie tego artykułu:
przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie
posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie
sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać
nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej
uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na
odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. I najważniejsze: na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka
w składzie 3-osobowym. Dzisiaj sąd administracyjny co do zasady na rozprawie orzeka w składzie
3-osobowym – wynika to z ustawy o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi – a na posiedzeniu niejawnym orzeka 1 sędzia, chyba że ustawa
stanowi inaczej. Skutkiem decyzji przewodniczącego, kierującego sprawę na posiedzenie niejawne
na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 w dotychczas proponowanym brzmieniu, następowałaby automatyczna zmiana składu 3-osobowego właściwego dla
rozprawy na 1-osobowy właściwy dla posiedzenia
niejawnego. No, nie muszę opisywać państwu, że
w praktyce byśmy dezorganizowali pracę sądów
administracyjnych w tym obszarze, a więc tutaj
stosowna poprawka będzie zgłoszona.
Drugi blok poprawek, które przygotowaliśmy
wspólnie z panem senatorem Tyszkiewiczem, dotyczy spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.
Zwróćcie państwo uwagę: podejmujecie decyzje – żeby nie było żadnej wątpliwości, dla mnie te
decyzje podejmowane przez rząd są uzasadnione
w tym zakresie – i szeroko państwo korzystacie
z różnych niestandardowych instrumentów finansowych. To np. wykup przez NBP instrumentów
finansowych, oczywiście w sposób pośredni, papierów dłużnych Skarbu Państwa, obligacji, specjalnie teraz emitowanych, żeby pozyskać środki
na walkę z koronawirusem; sama koncepcja
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funduszu obsługiwanego przez PFR… Uważam, że
czasy są wyjątkowe i korzystamy z wyjątkowych
narzędzi, ale, Szanowni Państwo, korzystajmy też
z wyjątkowych narzędzi na obszarze samorządu
terytorialnego.
Dlatego będziemy zgłaszać poprawkę w kontekście zapisów dotyczących uchwalenia budżetów i skutków tego faktu dla jednostek samorządu
terytorialnego w kontekście zawieszenia reguły
wydatkowej przynajmniej na lata 2020–2021 – mówimy oczywiście o poziomie liczenia zadłużenia.
Samorząd terytorialny zderza się dokładnie z takimi samymi problemami jak rząd, a w praktyce
nawet z większymi, bo często nie może korzystać
z tak niestandardowych narzędzi, z jakich może
korzystać rząd – co widzimy i czego, podkreślam,
absolutnie, w żaden sposób w tym miejscu nie
krytykuję, a wręcz przeciwnie. Dlatego będziemy
zgłaszać poprawkę dotyczącą zawieszenia reguły
wydatkowej ostrożnie, na lata 2020–2021. A także
– tu od razu mówię, w jaki sposób chcemy to zrobić w kontekście katalogu instrumentów dłużnych
i zaliczania ich do poziomu zadłużenia JST – będziemy wnosić o delegację dla ministra finansów,
żeby niektórych instrumentów finansowych nie
zaliczać do poziomu zadłużenia, co także da kolejne narzędzia jednostkom samorządu terytorialnego do tego, żeby skutecznie przeciwdziałać zapaści
w budżetach gminnych.
Państwo znacie zapewne te dane. Mówię o danych Ministerstwa Finansów w kontekście środków
finansowych, które przekazujecie do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli
porównujemy wpływy z podatków miesiąc do miesiąca w 2019 i 2020 r. – mówię o porównaniu kwietnia do kwietnia – to w podatku PIT w Białymstoku
mamy spadek o 59%, w Bydgoszczy 58%,
w Gdańsku 59%, w Katowicach 58%, w Krakowie
60%, w Lublinie 58%, w Łodzi 59%, w Warszawie
59%, we Wrocławiu 60%. W CIT te spadki w tych
samych miastach analogicznie wynoszą 11, 20, 30,
33, 45%, a w Warszawie nawet 48%.
Szanowni Państwo, my stoimy przed dramatyczną sytuacją w samorządzie terytorialnym.
Absolutnie musimy wprowadzać różne niestandardowe rozwiązania, także w kontekście zadłużenia.
Jak państwo widzicie, naprawdę bardzo starannie
myśleliśmy nad tymi wnioskami, korzystałem tu
z opinii naszych doświadczonych samorządowców:
senatora Frankiewicza, senatora Tyszkiewicza. Bo
jeżeli nie zaczniemy myśleć nad takimi rozwiązaniami, to za chwilę będziemy mieli do czynienia

z dramatycznymi sytuacjami braku możliwości
finansowania zadań publicznych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Dlatego bardzo gorąco polecam uwadze rządu te poprawki. Naprawdę państwo rozważcie,
czy skutecznie nie rozwiązujemy problemów nas
wszystkich. Bo nie chcemy tutaj tworzyć jakichś
problemów dla rządu, wręcz przeciwnie, szukamy
takich rozwiązań, które w tej nadzwyczajnej sytuacji będą po prostu korzystne, absolutnie nie patrząc na uwarunkowania polityczne, kwestię, czy
to opozycja, czy koalicja, w parlamencie czy tym
bardziej na poziomie samorządów. Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja i wspólnie musimy szukać rozwiązań tych nadzwyczajnych problemów, które w dużej
części jeszcze przed nami. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator
Beatę Małecką-Liberę. Bardzo proszę…
(Głos z sali: Nie ma.)
Ponieważ nie ma pani senator, bardzo proszę
o zabranie głosu pana senatora Adama Szejnfelda.
(Głos z sali: Nie ma…)
(Głos z sali: Jest.)
(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję bardzo…)
(Głos z sali: Koleżanka mówiła, że ciebie nie
ma.)
(Głos z sali: Mówiłam, że Beaty nie ma.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Właśnie udzieliłem panu głosu.
SENATOR
ADAM SZEJNFELD
Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, przepraszam…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Nie ma za
co. Bardzo proszę o zabranie głosu.)
…za małe zamieszanie.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze… Widzę, że pan minister chyba wyszedł na
chwilę.
Powiem szczerze, że nie zadawałem pytań w tej
części naszych obrad poświęconej pytaniom, bo de
facto praca nad pierwszą i drugą tarczą uświadomiła nam wszystkim, że właściwie zna się odpowiedź rządu na każde pytanie, zanim ono padnie:
wszystko gra, wszystko jest najlepiej, nie ma
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żadnych problemów, kłopotów. Więc po co właściwie zadawać te pytania? Skupię się zatem na
wystąpieniu.
À propos twierdzenia, że wszystko gra, bo jak
słyszymy, 28 miliardów zł już jest w rękach przedsiębiorców, nasuwa się pytanie, skąd ten lament,
który płynie dosłownie z całej Polski: z północy, ze
wschodu, z zachodu, z południa. Otrzymuję wiele informacji, telefonów, maili, SMS-ów od ludzi,
których znam, a 99% od takich, których nie znam.
Opisują swoje sprawy, swoją sytuację. Składają
wnioski, czekają tygodniami na rozpatrzenie, nie
mają żadnej informacji, czy będą pozytywnie, czy
negatywnie rozpatrzone. Jeżeli pozytywnie, to potem jest czekanie na spłynięcie pieniędzy na konto. Po prostu jest dramat. Jest naprawdę dramat.
A trzeba pamiętać, że w dobie kryzysu, w czasie
kryzysu, w czasie takiego stanu zapaści gospodarczej nie tylko każdy tydzień, ale nieraz każdy
dzień decyduje, czy firma przetrwa, czy nie. Jest
tak zwłaszcza w przypadku decyzji. Bo np. decyzja
o tym, czy zwolnić ludzi, czy utrzymać stan zatrudnienia, to decyzja, która… Od momentu jej podjęcia w firmie do momentu jej realizacji upływają
tygodnie, a nieraz miesiące. Mało tego, trzeba zabezpieczyć pieniądze na odprawy itd. Jeśli przedsiębiorca wie, że otrzyma pomoc, może podjąć
decyzję o obronie, obronie firmy, obronie stanu
zatrudnienia, obronie swoich wspaniałych ludzi,
i na bazie tej pomocy próbować przetrwać ten stan
kryzysowy. Ale jeżeli on nie wie, czy w ogóle wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, a jeżeli tak,
to kiedy dostanie pieniądze, to on boi się ryzyka
i podejmuje te decyzje natychmiast. Tak więc jest
tutaj generalny rozdźwięk. Dlatego zapowiadam…
Już zresztą do protokołu złożyłem odpowiednie zapytanie do rządu w tej sprawie.
Wracając do tej ustawy… No, powiem szczerze,
to jest drugi powód tego, że nie zadawałem pytań,
ponieważ jak się czyta tę ustawę, to widać, że nie
jest to ustawa, która odnosi się do stanu epidemii,
jaką tu mamy, a przynajmniej nie w dużej części.
Skromna, naprawdę skromna część tej ustawy
dotyczy pomocy firmom i ich pracownikom, ale
absolutna jej większość to jest taki worek, bo nie
chcę nazwać tego śmietnikiem, w którym rząd,
wykorzystując tę inicjatywę legislacyjną, poupychał mnóstwo przepisów zupełnie niezwiązanych
z ratowaniem gospodarki, rynku czy obywateli.
Wskazałbym, tak tylko przykładowo, bo przecież
nie będę wymieniał ich wszystkich, następujące
przepisy: art. 5 – prawo łowieckie… Moim zdaniem

bez żadnego związku. Dalej: art. 14 – prawo telekomunikacyjne; art. 16 – przepisy ustawy o kinematografii; art. 20 – ustawa o dowodach osobistych;
art. 28 – ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej,
art. 49 – ustawa o służbie cywilnej. No, zaskakujące. Dalej jest np. art. 62 dotyczący Urzędu
Komunikacji Elektronicznej. Nie będę już tego
omawiał, bo niektórzy z senatorów w ramach zadawania pytań o tę kwestię rząd dopytywali. Nie
ma tu żadnego związku. To jest wykorzystywanie
sytuacji do tego, żeby ukradkiem, z chwili na chwilę, z nocy na dzień, jak to jest w PiS już przyjęte,
przepchnąć pod hasłem walki ze skutkami epidemii zupełnie niezwiązane z tym przepisy i po prostu załatwić swoje interesiki. Tu się załatwia swoje
interesiki. Powiem szczerze, z tych wszystkich
ustaw wskazałbym np. na specyfikę art. 16 i ustawę o kinematografii. Otóż gdyby nawet doszukiwać
się jakiegokolwiek związku z epidemią, to można
zobaczyć, że jednych przedsiębiorców rząd chce ratować kosztem innych przedsiębiorców, ponieważ
ze względu na problemy w kinematografii próbuje
on obciążyć innych przedsiębiorców dodatkowym,
nowym podatkiem, doprowadzając do tego, żeby to
oni utrzymywali i finansowali sztukę.
Przy tej okazji chcę powiedzieć, że absolutnie
solidaryzuję się ze wszystkimi tymi, którzy z tą
branżą są związani, z producentami filmowymi,
z przedsiębiorstwami, które prowadzą kina, z artystami, którzy biorą udział w produkcji filmowej,
ze wszystkimi tymi, którzy dzisiaj naprawdę cierpią, bo jest tam zapaść, autentyczna zapaść. Trzeba
tym wszystkim przedsiębiorstwom i ludziom pomóc, ale nie kosztem innych przedsiębiorców.
Mamy taką sytuację, per analogiam, jak ta, kiedy
rząd obiecał wsparcie dla osób niepełnosprawnych
i zamiast z budżetu wydzielić określone pieniądze
dla tych poszkodowanych przez los ludzi, stworzył
Fundusz Solidarnościowy, tak górnolotnie nazwany, i opodatkował innych ludzi. Czyli jedni ludzie
mają płacić na rzecz innych ludzi. Tutaj mamy
przypadek, że jedne przedsiębiorstwa mają płacić
na inne przedsiębiorstwa. No, nie po to my wszyscy, miliony Polaków, płacimy podatki, nie po to
przedsiębiorstwa płacą podatki, żeby potem dodatkowo pod hasłem składek, opłat, a więc parapodatków, płacić dodatkowe podatki.
Wracając do ustawy, chciałbym jednak powiedzieć, że nie tylko mam tego rodzaju uwagi, ale
będę też zgłaszał poprawki. Jest parę spraw, które są ważne, istotne, a zostały jakoś – aż dziwne
– uregulowane, jednak nie w sposób doskonały.
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Pierwsza poprawka, którą zgłoszę, będzie dotyczyła art. 29. Mówiąc najogólniej chodzi o kwestię stworzenia symetrii między transportem
publicznym realizowanym przez PKP a tym realizowanym przez PKS – mówię oczywiście w cudzysłowie, bo w transporcie publicznym bierze udział
wiele firm. Chodzi o wypłatę ulg przejazdowych.
Przewidziano te ulgi dla przewoźników kolejowych,
ale zapomniano o przewoźnikach autobusowych.
No, a przecież oni cierpią najbardziej, choćby dlatego, że szkoły nie działają, nie ma dowozu do szkół,
w związku z czym przewoźnicy autobusowi mają
teraz ogromne trudności finansowe. Ja się boję, że
czeka nas lawina bankructw. I naprawdę, trzeba to,
Panie Ministrze, Drogi Rządzie, naprawić. I apeluję
o przyjęcie poprawki, którą zgłoszę.
Następna poprawka, którą zgłoszę, dotyczy
art. 46 i związana jest z działalnością galerii handlowych. Chodzi o niedoskonałość zapisów, które
państwo przewidujecie, a mianowicie o taką niedoskonałość, która powoduje zróżnicowanie sytuacji
przedsiębiorców prowadzących handel w galerii
i sytuacji przedsiębiorców prowadzących innego
rodzaju działalność w tej samej galerii, np. działalność usługową. No, tak nie może być. Jeżeli mamy
sytuację kryzysową, która dotyka wszystkich w danej galerii tak samo, to oczywiście skutek natury
prawnej, umownej i w końcu finansowej musi być
dla wszystkich taki sam. Tak więc to będzie moja
kolejna poprawka.
Bardzo, bardzo ważna, moim zdaniem, poprawka, kolejna, do art. 46… Chodzi o przedsiębiorstwa, które powstały po dniu 1 stycznia 2020 r.
Jeśli uznać nawet za dobre rozwiązania, które państwo przewidujecie, na rzecz przedsiębiorców,
to jednak jest tutaj niedoróbka, dlatego że wymagacie od przedsiębiorców wykazania się spadkiem
obrotów wobec okresu poprzedniego. No, ale jeżeli firma powstała w bieżącym roku, to nie ma
możliwości… nie ma historii obrotów w 2019 r.
Nie można tego wykazać. A przecież firmy nowo
powstałe mają jeszcze większy problem niż te,
które funkcjonowały od dłuższego czasu, bo one
na ogół… Gdy zakłada się firmę, to angażuje się
ogromne pieniądze własne, najczęściej także z kredytów, z pożyczek. I to uderzenie kryzysowe dotyka te firmy jeszcze bardziej. Dlatego bardzo proszę
o przyjęcie poprawki, która będzie dawała ratunek
także tym wszystkim przedsiębiorstwom, które powstały w tym roku lub działały wcześniej, ale dokonały przekształcenia i aktualnie są traktowane
jako nowe przedsiębiorstwa.

Kolejna moja poprawka, podobnego charakteru, będzie dotyczyła art. 69, składek na ZUS.
Tu, powiem szczerze, przyznaję, pozytywnie oceniam państwa propozycje. Jest to wreszcie pozytywna reakcja na nasze postulaty i wcześniejsze
poprawki do tarczy 1.0, tarczy 2.0. I dzięki temu
państwo rozszerzyliście zakres beneficjentów
zwolnienia dla przedsiębiorców ze składek na ZUS.
No, ale nie zauważyliście, że mamy maj, i to jeszcze 12, 13 maja, czyli terminy opłacania składek
mijają, a zwolnienie dotyczy także kwietnia. I ludzie w kwietniu, nawet kosztem niezapłacenia wynagrodzenia pracownikom, niezapłacenia za prąd,
za wodę albo nawet wzięcia pożyczki czy kredytu
zapłacili te składki ZUS. No, gdyby zachować przepisy, które państwo zaproponowaliście, to zwolnienie byłoby, najdelikatniej mówiąc, iluzoryczne,
ponieważ dotyczyłoby ono zgodnie z zapisem tylko tych, którzy nie zapłacili, a nie tych uczciwych,
którzy zapłacili. Tak więc, jeżeli ma być zwolnienie
za kwiecień i za maj, a tak przewiduje ten przepis,
to on musi dotyczyć także tych, którzy w kwietniu zapłacili. I składam w tym zakresie poprawkę.
Mam nadzieję, jestem wręcz przekonany o tym, że
państwo uznacie, że to jest słuszna poprawka, bo
ona po prostu uzupełnia ideę, którą sami wyraziliście w projekcie ustawy.
Panie Marszałku, składam na piśmie te wszystkie moje poprawki. Dziękuję za uwagę.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo panu dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator
Danutę Jazłowiecką z sali nr 217.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowa ustawa dotycząca działań osłonowych
w związku z epidemią, tzw. tarcza 3.0, zawiera
wiele luk i nieścisłości, które wymagają pilnego
uzupełnienia. Oto przykłady. Nowa ustawa zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych poprzez zwiększenie górnych limitów
zarobków. Będą mogły z niego skorzystać osoby,
które prowadziły działalność i uzyskały przychód
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wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia
brutto w 2020 r., a ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tysięcy.
To już kolejny, po bezzwrotnej pożyczce i świadczeniu postojowym, etap pomocy dla samozatrudnionych. Czy rząd zapomniał o pracownikach na
etacie? Eksperci portalu Money.pl wskazują na
dużą niesprawiedliwość w stosunku do pracowników na etacie, których chroni jedynie tarcza pracodawcy. Jak wskazuje prof. Ryszard Szarfenberg,
to dla pracodawcy przewidziane są dopłaty do
pensji, zwolnienia ze składek ZUS, które nie mają
wpływu na wypłaconą pensję, czy dodatkowe ulgi.
Działanie tarczy się kończy, gdy etatowiec straci
pracę. Jedyne, na co będzie mógł ewentualnie liczyć, to zasiłek dla bezrobotnych. Ze strony rządu pojawiają się też pomysły znacznego obniżenia
ochrony osób zatrudnionych na etatach. Jestem
przekonana, że konieczne i pożądane społecznie
jest poszerzenie oddziaływania tarczy także na
tych, którzy stracili pracę, ale nie mają uprawnień
do zasiłku dla bezrobotnych.
Kolejny przykład. W tzw. tarczy 3.0 ujęto m.in.
możliwość dokonywania przez sąd doręczeń za pośrednictwem ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych oraz poczty elektronicznej. Czy
rząd w tym wypadku z kolei zapomniał o adwokatach, radcach prawnych, rzecznikach patentowych oraz pracownikach Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy – jak zapisano
w art. 132 §1 kodeksu postępowania cywilnego –
doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy
pism procesowych z załącznikami? W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu pisma drugiej
stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą.
Pismo niezawierające tego oświadczenia podlega
zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.
Wynika z tego, że pełnomocnik musi udać się z pismem osobiście lub na pocztę, aby przekazać przesyłkę pełnomocnikowi drugiej strony. Ta sytuacja
powinna zostać uwzględniona w zapisach ustawy
i skutkować zastosowaniem podobnego rozwiązania, jak w przypadku korespondencji z sądem.
Mam na myśli ePUAP i drogę mailową.
I kolejna egzemplifikacja. Kuriozalne jest
wprost wprowadzenie do ustawy osłonowej związanej z epidemią skandalicznych, upartyjnionych warunków naboru na stanowisko prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Do tej pory
szefa urzędu nadzorującego rynek telekomunikacyjny i pocztowy powoływał i odwoływał Sejm

na wniosek premiera, niezbędna była także zgoda
Senatu. Z założenia aprobata obu izb parlamentu miała zapewnić niezależność prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej. Tymczasem według
zapisów nowej ustawy zajmować ma się tym jedynie Sejm, znacząco ogranicza się więc kompetencje
Senatu. Rząd uzasadnia tę zmianę koniecznością
wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Nietrudno się jednak domyślić, że prawdziwą
przyczyną tej decyzji jest asekurowanie się, aby
Senat, w którym PiS nie ma większości, nie zablokował wyboru nowego prezesa. Co więcej, odsunięcie Senatu od procesu decyzyjnego otwiera drogę
do łatwiejszego usuwania prezesa UKE ze stanowiska. Dzisiaj można to zrobić jedynie w sytuacji
rażącego naruszenia prawa, skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji
państwowych oraz choroby – mówi o tym art. 190
prawa telekomunikacyjnego. Tarcza 3.0 otwiera katalog, przyczyniając się do uznaniowości w procesie wyboru prezesa.
Wątpliwości co do intencji rządu budzi także fakt, że od przyszłego kandydata nie oczekuje się najwyższych kompetencji zawodowych.
Przypomnę, że chodzi o stanowisko prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wystarczy,
aby posiadał on tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw
należących do właściwości prezesa UKE, cokolwiek
się pod tym zapisem kryje, oraz 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z telekomunikacją lub pocztą.
Pani minister mija się z prawdą, twierdząc,
że prezes wybierany jest w drodze konkursu.
Konkursy zostały zlikwidowane przez PiS. Dzisiaj
wybór sprytnie nazywa się otwartym konkurencyjnym naborem, ułatwiającym zajmowanie wysokich
stanowisk przez tzw. Misiewiczów.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kończąc, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że
chociaż w omawianej ustawie znaleźć można potrzebne, interesujące rozwiązania do przegłosowania, to jednak sporo w niej mankamentów oraz, co
gorsza, proceduralnych nadużyć. Wielka szkoda, że
w obliczu kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa stosowane są takie praktyki.
Dlatego senatorowie Koalicji Obywatelskiej,
Beata Małecka-Libera, Zygmunt Frankiewicz
i Bogdan Klich, składają projekty ustaw przygotowane wspólnie ze środowiskami, których te sprawy
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dotyczą, projekty kompleksowo rozwiązujące problemy pracowników służby zdrowia, samorządów
i organizacji pozarządowych. Skoro, jak mówi pan
Schreiber, rząd nie jest w stanie wszystkiego przygotować, robi to opozycja.
I jeszcze jedna uwaga. Politycy PiS często podkreślają, że przecież w przypadku poprzednich tzw.
tarcz przyjęli średnio połowę z wniesionych przez
Senat poprawek. Tak, tylko że wszystkie przyjęte
przez Sejm poprawki Senatu dotyczyły jedynie błędów legislacyjnych, świadczących o niechlujnym
przygotowaniu przez rządzących prawa dotyczącego epidemii. Odrzucone zostały wszystkie poprawki merytoryczne dotyczące walki z epidemią
i rozwiązania zapewniające społeczeństwu osłonę.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Lamczyka z sali nr 182.
SENATOR
STANISŁAW LAMCZYK
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni
Państwo!
Pozwolę sobie na samym początku zgłosić poprawkę do ustawy osłonowej, poprawkę dotyczącą
transportu zbiorowego, transportu autobusowego, przewozu osób. Przede wszystkim nie możemy czekać na tarczę 4.0, ponieważ tym firmom,
które wożą osoby, obroty spadły o 80–90%. One
nie są w stanie czekać na tarczę 4.0, dlatego też
przy tej okazji chciałbym złożyć poprawkę, którą
przygotowałem, poprawkę do art. 38 – to dotyczy
w szczególności ustawy autobusowej – ale również
do art. 22.
Powiem tyle, że w budżecie państwa jest
800 milionów zł, które miały być spożytkowane na
tzw. PKS+. Ta ustawa nie do końca zagrała, ponieważ art. 22 nie spełniał oczekiwań. Dlatego pomysł,
żeby podnieść dopłatę do wozokilometra z 1 zł do
3 zł, jest bardzo dobry.
Poza tym byłaby to szansa na odbudowanie tzw.
planów transportowych. Jeśli rząd tego nie zrobi, to… No, w Polsce jest 1 tysiąc 600 firm, które

świadczą usługi na zasadzie pekaesów. Po głębszej analizie okazuje się, że są to duże firmy, które
zatrudniają po 500 osób, ale ich kondycja jest naprawdę kiepska. Wydaje mi się, że połowa z tych
firm może upaść, dlatego tak ważne jest, żeby taką
poprawkę wnieść. Panie Marszałku, ja tę poprawkę przygotowałem i ją zgłaszam. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Zająca, który uczestniczy w posiedzeniu zdalnie.
SENATOR
JÓZEF ZAJĄC
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W sprawozdaniu Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych dotyczącym procedowanej ustawy pojawił się wniosek o skreślenie art. 36 i art. 37, które dotyczą obszaru szkolnictwa wyższego i nauki.
Proponowane zmiany w ustawie z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
mają na celu przede wszystkim racjonalizację w zakresie wydawania odpisów dyplomów w językach
obcych oraz ujednoznacznienie regulacji w tym
zakresie. Propozycja jest uzasadniona potrzebą
stworzenia uczelniom takich warunków, w których
dyplomy ukończenia studiów i ich odpisy będą wydawane sprawnie i terminowo. Jednocześnie należy wskazać, że zmiana nie wpłynie negatywnie
na sytuację studentów i absolwentów, gdyż projektowany przepis odwołuje się do języków obcych,
które są powszechnie używane. W szczególności
dotyczy to języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym w międzynarodowym środowisku akademickim i naukowym,
a także gwarantuje zrozumiałość dyplomu poza
granicami Polski. Pragnę jednocześnie zaznaczyć,
że problem dotyczący otwartego katalogu języków
obcych, w których mogą być wydawane dyplomy
i suplementy do dyplomów, był wielokrotnie zgłaszany przez uczelnie.
Druga kwestia – umożliwienie instytutom Sieci
Badawczej Łukasiewicz korzystania ze źródeł finansowania dostępnych dla instytutów badawczych. Obecne brzmienie art. 365 pkt 2a ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
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wyższym i nauce ogranicza wykorzystanie środków z subwencji wyłącznie do bieżącej działalności,
co uniemożliwia wykorzystanie ich przykładowo
na realizację inwestycji związanych z działalnością
instytutów sieci. Stąd konieczność rozszerzenia
katalogu środków, które mogą być przekazywane
sieci na środki na inwestycje związane z działalnością naukową, utrzymywaniem aparatury naukowej, a także programami ministra. Konsekwencją
proponowanej zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest konieczność zmiany przepisów preustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zmiany te mają
charakter wynikowy. W związku z oczekiwaniami
środowiska akademickiego wnoszę o pozostawienie wspomnianych propozycji przepisów w wersji
pierwotnej. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta
Dowhana.
SENATOR
ROBERT DOWHAN
Dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję panu ministrowi za odpowiedź na
pytanie. Jak wiemy, to, co nas wszystkich dotknęło, stało się bardzo szybko, a w szybko pisanych
projektach ustaw czasami trafiają się różne błędy,
czasami nawet niechcący wyklucza się pewne dziedziny działalności czy firmy, które zasługują na pomoc. Stąd było moje pytanie. Jest gros firm – mam
sygnały i od biur rachunkowych, i od przedsiębiorców – które powstały w 2019 r., które wtedy organizowały się na zasadzie szukania lokalu, szukania
pracowników, tak że prowadziły takie działania
organizacyjne, a faktyczną działalność otworzyły
np. 1 czy 2 stycznia 2020 r., wtedy podpisały umowy z pracownikami, potem miały obroty, płaciły podatki, ZUS itd. No i przyszedł ten moment,
w którym zamknięto lokale. Wszyscy mamy ograniczenia, bo musimy je mieć, żeby przetrwać ten
ciężki okres.
Chciałbym pana ministra prosić, aby pochylił
się nad poprawką, którą według mojej wiedzy składa także pan senator Szejnfeld, poprawką, która

dopuściłaby te firmy, które z powodu tej sytuacji
zostały wykluczone… One stricte działalność prowadzą od 2020 r. – styczeń, luty, marzec – a nie
od roku 2019, ale z tej tarczy finansowej nie mogą
skorzystać. Wydaje mi się, że trzeba traktować
wszystkich równo i dopuścić też te podmioty…
Chodzi o to, żeby każdy miał szansę ubiegać się
o dofinansowanie, jeżeli ma taką potrzebę, a jeżeli
oczywiście spełni kryteria i warunki, to taką pomoc
będzie mógł otrzymać. Nie przekreślajmy na wstępie tych firm, które z różnych powodów dokonywały zmian strukturalnych w 2019 r., czy były wtedy,
że tak powiem, w formie organizacyjnej, a faktycznie zaczęły swoją działalność w 2020 r. Stąd
też moja poprawka. I bardzo prosiłbym, aby ten
szczegół, który być może umknął z powodu tych
wielu problemów, które się pojawiły w tym czasie…
aby to doprecyzować, bo wykluczamy w tej chwili dużo firm, a uważam, że wszystkie podmioty,
wszystkie firmy powinny być traktowane równo.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że państwo panowie
senatorowie Szwed, Pęcherz, Brejza, Godyla oraz
pani senator Gorgoń-Komor złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*, a panowie
senatorowie Pociej, Bury, Kleina, Martynowski,
Frankiewicz, pani senator Morawska-Stanecka,
pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor, pan senator Kwiatkowski, pan senator Szejnfeld złożyli na
piśmie wnioski o charakterze legislacyjnym.
Czy wszyscy państwo senatorowie, którzy mieli
zamiar złożyć wnioski o charakterze legislacyjnym,
już to uczynili?
Ogłaszam przerwę…
Proszę o sprawdzenie, czy wszystkie zgłoszone wnioski i wystąpienia zostały już przekazane
przez senatorów.
(Rozmowy na sali)
Ogłaszam przerwę…
(Głos z sali: 15 minut.)
(Głos z sali: 15–20 minut.)
Dobrze.
(Głos z sali: Do 15.00.)
Do godziny 15.00.
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Jeszcze, przepraszam, przed przerwą… Nie, dobrze. Ogłaszam 10-minutową przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 35
do godziny 15 minut 17)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Wznawiam obrady.
Informuję, że wszystkie zgłoszone wnioski oraz
wystąpienia zostały przekazane.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować do przedstawionych wniosków? Nie. Nie ma
przedstawiciela rządu.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się
do przedstawionych wniosków i przygotowanie
sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się
choroby wywołanej tym wirusem.
Przypominam, że projekt ten został przedstawiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych
w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu. Zawarty
jest w druku nr 114. Przy rozpatrywaniu tego projektu ustawy nie mają zastosowania przepisy dotyczące
pierwszego czytania projektu ustawy w komisjach
senackich.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora Kazimierza Kleinę,
o przedstawienie projektu ustawy.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie
z prac naszej komisji nad inicjatywą ustawodawczą – ustawą o szczególnych rozwiązaniach dla
samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia

wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem
się choroby wywołanej tym wirusem.
Sprawozdanie z prac naszej komisji zawarte
jest w druku nr 114. Zwracamy się do Wysokiej Izby
z prośbą o poparcie przedstawionej propozycji.
Na posiedzeniu naszej komisji pan senator
Zygmunt Frankiewicz złożył wniosek o podjęcie inicjatywy wraz z projektem ustawy, uzasadnieniem i rekomendacją przyjęcia jej w trybie
szybkim, pilnym, wynikającym z art. 69 ust. 1
Regulaminu Senatu. Ta konieczność wynika z tego,
że rozwiązania przewidziane dla samorządu terytorialnego są tak istotne w czasie pandemii, że powinny się znaleźć w specjalnej, odrębnej ustawie.
Oczywiście ta ustawa nie załatwia wszystkich
spraw, ale te najważniejsze problemy, które dostrzegają samorządowcy i my jako obywatele, kontaktując się z organami samorządu terytorialnego.
Wspominałem już dzisiaj podczas przedstawiania sprawozdania na temat głównej ustawy
COVID-owej, że tej ustawie oraz wszystkim tym
poprzednim projektom towarzyszy bardzo dokładne, precyzyjne uzasadnienie oraz przygotowany
dokument pod nazwą „Ocena skutków regulacji”,
a więc ocena skutków finansowych, administracyjnych, prawnych itd., zgodnie z przyjętymi procedurami tak w Sejmie, jak i w Senacie.
Króciutko powiem, co zawiera ten projekt, bo
już wstępnie o tym mówiliśmy. Dla przypomnienia i uporządkowania tej wiedzy powiem, że w projekcie tej ustawy rekomendujemy, nasza komisja
rekomenduje przyjęcie następujących narzędzi
interwencji.
Po pierwsze, umożliwienie powierzenia urzędowi administracji publicznej lub podmiotowi
wykonującemu zadania publiczne wykonywania
zadań urzędu gminy, urzędu starostwa, urzędu
marszałkowskiego lub wykonującego zadania publiczne podmiotu prowadzonego albo utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego,
jeżeli urzędy lub podmioty staną się niezdolne do
wykonywania tych zadań. Po drugie, umożliwienie gminom wykorzystania środków pobieranych
z opłat za zezwolenia, o których mowa w art. 18
i w art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, na działania podejmowane w celu
ograniczenia skutków epidemii. Po trzecie, dokonywanie wpłaty przez jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na uzupełnienie
mechanizmu wyrównawczego… Chodzi o niedokonywanie wpłaty. Nie wiem, czy precyzyjnie się
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wyraziłem. Po czwarte, niezaliczanie do dochodów jednostki samorządu terytorialnego udzielanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta
ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom dotkniętym negatywnymi
skutkami ekonomicznymi z powodu COVID-19. Po
piąte, możliwość skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w przypadku
umorzenia wierzytelności albo odstąpienia od dochodzenia tych należności. Po szóste, możliwość
zawieszenia w całości albo w części realizacji budżetu obywatelskiego, a także odstąpienia od jego
przygotowania na rok 2021. I po siódme, wprowadzenie mechanizmu polegającego na uzupełnieniu
subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego o część rekompensującą dochód utracony
przez jednostkę w wyniku stosowania specustawy
COVID-19, a także innych ograniczeń i nakazów
w związku z COVID-19, których skutkiem będzie
ograniczenie dochodów własnych.
Proponowane rozwiązania umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego bardziej elastyczne
działanie organizacyjne również w obszarze zarządzania środkami finansowanymi, dzięki czemu
jednostki samorządu terytorialnego będą mogły
skutecznie podejmować działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, minimalizujące negatywne skutki epidemii.
Kończąc moje wystąpienie, chcę powiedzieć,
że większość tych pomysłów była zgłaszana przy
okazji uchwalania poszczególnych tarcz, pierwszej, drugiej i trzeciej, ale ostatecznie senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, działając oczywiście na wniosek senatora Frankiewicza, przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, uznali, że lepszym rozwiązaniem będzie
wyodrębnienie tej grupy przepisów jako tych przepisów, które odnoszą się do funkcjonowania samorządu terytorialnego. Raz jeszcze proszę o przyjęcie
naszego projektu, proponowanego projektu ustawy. Dziękuję za uwagę.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy

komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela
wnioskodawców.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania również pana senatora
Kazimierza Kleinę.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zadania pytań.
Państwa senatorów znajdujących się w sali 217
proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań do senatora sekretarza Rafała Ambrozika, a znajdujących się w sali 182 – do senatora Wiktora Durlaka.
Panów senatorów proszę zaś o przesłanie list do
senatora Ryszarda Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział
w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji.
Proszę o to, abyście nie kierowali się państwo
kolejnością zgłoszeń w aplikacji. Informuję, że naprzemiennie będą dopuszczani do głosu senatorowie obradujący w gmachu Senatu i senatorowie
zdalnie uczestniczący w posiedzeniu. Sposób ten
będzie stosowany także podczas zadawania pytań
do przedstawiciela rządu i podczas dyskusji.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Marka
Komorowskiego.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Wysoka
Izbo! Mam pytania do sprawozdawcy. Te 3 projekty ustaw zostały wprowadzone do porządku obrad
w dniu wczorajszym, już w trakcie posiedzenia
Senatu.
Pierwsze pytanie: czy projekt tej ustawy… W zasadzie te pytania odnoszą się do wszystkich 3 projektów ustaw, ale rozpatrujemy w tej chwili ten
pierwszy. Czy projekt tej ustawy był konsultowany z rządem? To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie: czy projekt tej ustawy niesie
ze sobą skutki finansowe? Jeżeli tak, to jaki będzie
koszt wprowadzenia tej ustawy i jakie będzie źródło jej finansowania? Krótko mówiąc, pytam o to,
skąd wziąć pieniądze. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę pana senatora sprawozdawcę o odpowiedź.
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SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Projekt ustawy został zgłoszony na posiedzeniu
w dniu 6 maja, a więc na poprzednim posiedzeniu
naszej komisji. Zrobiliśmy to właśnie po to, żeby
można było poddać go konsultacjom z przedstawicielami rządu. Projekt został wysłany do rządu,
ale otrzymaliśmy na piśmie odpowiedź, że na tym
etapie przedstawiciele rządu nie będą oceniali tej
inicjatywy. W każdym razie mieli oni okazję zapoznać się z treścią projektu, ze wszystkimi zapisami.
To było cały czas konsultowane, a przedstawiciele
rządu byli informowani o projekcie tej ustawy. On
nie pojawił się wczoraj, bo, jak mówiłem, już od
6 maja te informacje były przekazywane panom
ministrom.
Druga kwestia to skutki finansowe. W zasadzie one będą minimalne, one będą dotyczyć tylko
1 punktu. Właściwie trudno je nawet oszacować,
ale one na pewno będą niewielkie, bo to dotyczy tylko rekompensat, jakie mogłyby otrzymywać samorządy w związku z ograniczeniami, które zostały
im narzucone w wyniku innych ustaw związanych
z COVID-19. No, tak w skrócie można powiedzieć.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
I jeszcze chcę powiedzieć, że temu projektowi,
wszystkim tym projektom, towarzyszy ocena skutków regulacji. To wszystko zostało państwu senatorom dostarczone, a więc ze skutkami tej regulacji
i innych regulacji można się zapoznać. To jest bardzo dobrze, solidnie przygotowany dokument.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Grzegorz Bierecki.
SENATOR
GRZEGORZ BIERECKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, ale chciałbym też wyrazić swoje zdumienie
wynikające z tego, że Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych zdecydowała się przedstawić Senatowi

projekt, który nie zawiera oceny skutków finansowych ani nie wskazuje źródeł finansowania.
Chciałbym też sprostować wypowiedź pana
senatora. W punkcie szóstym OSR wskazane są
istotne koszty wprowadzenia tej ustawy, związane z zaniechaniem pobierania tzw. janosikowego,
czyli z likwidacją mechanizmu wyrównawczego.
Te kwoty to 2 miliardy 203 miliony zł w roku 2020
i 2 miliardy 938 milionów zł w roku 2021. A więc
wyliczono tutaj ponad 5 miliardów zł.
W stosunku do pozostałych czynników kosztotwórczych OSR nie była możliwa do przygotowania. Tak więc moje zdumienie budzi fakt, że przez
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych przygotowany został taki projekt, który nie zawiera ani źródeł finansowania, ani oceny skutków finansowych.
Ale mam też pytanie. Z czego to wynika? Czy
komisja dyskutowała na temat likwidacji tego mechanizmu wyrównawczego? Czy w czasie obrad
była szersza dyskusja na temat likwidacji mechanizmu wyrównawczego, tzw. janosikowego? I czy
brano pod uwagę interesy także tych gmin, które
są odbiorcami tego mechanizmu wyrównawczego? OSR zawiera szczegółowe dane dotyczące liczby podmiotów, liczby jednostek samorządu, które
wpłacają te opłaty wyrównawcze, a także liczbę
odbiorców. Mamy tutaj do czynienia z pomysłem,
w którym prezentuje się egoizm bogatych gmin,
bogatych jednostek samorządowych i pomija się
interes mniejszych jednostek samorządowych. Czy
komisja dysponuje opiniami tych mniejszych jednostek, które są odbiorcami środków pochodzących
z mechanizmu wyrównawczego? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Nasza komisja, Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych, dlatego zajęła się tą ustawą, że jest
upoważniona przez marszałka Senatu do rozpatrywania ustaw związanych z COVID-19, czyli pandemią koronawirusa. To właśnie na posiedzeniu
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naszej komisji pojawił się projekt uzupełniający do
tej podstawowej ustawy, tylko po to, żeby nie wprowadzać dodatkowych poprawek do i tak rozbudowanej ustawy, trudnej do analizowania i odczytania
przez zainteresowanych, żeby to był odrębny dokument. A więc mówimy jeszcze raz: te 3 projekty
są w praktyce integralnymi dokumentami związanymi z tzw. tarczą ochronną, tarczą nr 3, w skrócie
mówiąc. Chcę powiedzieć tak. Myśmy zwrócili się
do rządu z prośbą o to, aby w oparciu o te dokumenty, które przygotowaliśmy, które przygotowali
wnioskodawcy i przygotowało Biuro Legislacyjne,
a więc uzasadnienie, OSR i inne, rząd odpowiedział, jakie jest stanowisko do tych ustaw. Takie
stanowisko do tej pory nie zostało wyrażone i odpowiedziano nam, że na tym etapie nie będzie tego
stanowiska.
Co do kwestii finansowych, tej części, o którą
pan senator pytał, dotyczącej tych środków wyrównawczych, tzw. janosikowego, powiem tak.
W latach poprzednich to były znaczne, istotne
kwoty, gdy rzeczywiście wpływy podatkowe pochodzące z udziału w podatku PIT i CIT były duże
i znaczne. Niestety, te środki uległy daleko idącemu zmniejszeniu, np. w marcu, kwietniu w wielu
gminach to jest spadek rzędu 40% i paradoksalnie nawet w tych największych gminach te spadki są największe, a więc środki płacone w ramach
tzw. janosikowego byłyby kwotami zdecydowanie
niższymi niż w latach poprzednich, zaś w wielu
gminach w ogóle by nie występowały. Ostatecznie
z punktu widzenia finansowych skutków regulacji
te kwoty się bilansują, bo kwoty wpłacane przez te
gminy, które mają nadwyżki lub miały nadwyżki,
równoważą się z tymi kwotami, które gminy otrzymują od innych samorządów. Oczywiście zawsze
można dyskutować o tym, czy te gminy, które będą
miały więcej, dalej powinny płacić, jaką kwotę itd.
Jak pan senator doskonale się orientuje, kwestia
tzw. opłaty janosikowej już od wielu lat jest przedmiotem dużej dyskusji i debaty w Ministerstwie
Finansów, które ciągle pracuje nad nowym systemem finansowania samorządów, ale także wśród
samych samorządów. Ta propozycja jest propozycją na czas pandemii.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Czerwiński zadaje pytanie.

SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Mam pytanie związane z zakresem podmiotowym tej ustawy. Mowa jest o jednostkach samorządu terytorialnego, ale nie ma mowy o związku
metropolitalnym ani o związkach gmin, międzygminnych, czy też związkach powiatowo-gminnych.
Czy państwo po prostu o tym zapomnieli, czy
też zakres tej ustawy nie dotyczy zakresu zadań
wykonywanych, czy też pieniążków otrzymywanych przez te związki? Chodzi mi szczególnie
o art. 2 i art. 7.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Panie Senatorze, to była nasza
świadoma decyzja, żeby uznać, że tylko samorządy,
a więc samorząd gminny, powiatowy, i wojewódzki, są objęte tą ustawą. Uznaliśmy, że jest jeden
związek metropolitalny, śląski, i jego sytuacja finansowa na dzisiaj, no, jest lepsza niż innych jednostek samorządu terytorialnego. Ma on nawet
nadpłynność. Chociaż oczywiście i tak pewnie by
chciał, żeby było wsparcie. Możliwe, że w przyszłości będziemy musieli o tym myśleć, widząc,
jak rozwija się sytuacja na Śląsku. Ale na dzisiaj
to była świadoma decyzja, żeby ustawa dotyczyła
tylko tych klasycznych jednostek samorządowych.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Stanisław Ożóg.
SENATOR
STANISŁAW OŻÓG
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo!
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Ja nawiążę do tego punktu, do tego elementu,
o którym wspominał tutaj pan senator Bierecki.
Ja próbowałem to przeliczyć, zdając sobie sprawę
z tego, że wpływy z PIT w niektórych gminach,
tych bogatszych… To będzie szczególnie widoczne
i szczególnie uciążliwe. Trudno powiedzieć, na jakim poziomie będzie realizacja wykonania w skali roku. Może tak być, że to będą utraty wpływów
w granicach 30–40%. Niemniej jednak wprowadzenie wspomnianej zasady, odstąpienie praktycznie od systemu wyrównawczego, wywrócenie
tej zasady, też według moich wyliczeń i na podstawie danych, na których na pewno wyście, Koledzy,
się opierali, spowoduje praktycznie niemożliwość
realizacji zadań własnych przez ponad 400, chyba gdzieś ok. 417–420 jednostek samorządowych
w tym roku. Szczególnie w tym przypadku, jeśli
chodzi o system wyrównawczy, co jest problemem
od wielu, wielu lat. Praktycznie od 2003 r., od ustawy o dochodach JST, na podstawie której praktycznie trwa finansowanie samorządu terytorialnego,
to było, jest i będzie, dopóki się to nie zmieni, wielkim problemem. To trzeba szczególnie wziąć pod
uwagę. Bo póki co najwyższym inwestorem, największym inwestorem w Polsce są jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli samorządy terytorialne
zaprzestaną realizacji inwestycji, małych, drobnych i większych, to trudno będzie mówić o rozwoju gospodarczym, o pobudzeniu sfery gospodarki
w układzie całego kraju. Serdecznie dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, pan senator sprawozdawca.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku, Panie Senatorze, właściwie
z całą wypowiedzią, z tym, co pan senator tutaj
powiedział, muszę się zgodzić. W zasadzie trzeba powiedzieć, że już do tej pory ten system wyrównawczy był mało efektywny. I nie mówię, że
to jest idealne rozwiązanie, to, które myśmy tutaj
zaproponowali. Jesteśmy na początku drogi legislacyjnej. Co prawda jest to dokument przygotowany
przez komisję i przez senatorów biegłych w tej materii, tak więc wydaje mi się, że na dalszym etapie

prac nad tą ustawą można ją doprecyzować w taki
sposób, żeby może faktycznie nawet wprowadzić
do niej takie zapisy, które byłyby rzeczywistą pomocą dla tych gmin, które są słabsze finansowo.
Ja jestem przekonany, że tak powinno być. Tylko
że my na tym etapie, jako senatorowie, członkowie
komisji – myślę, że nawet cały Senat – nie jesteśmy
w stanie przygotować takiej poprawki, bo ona de
facto musi być inicjatywą Ministerstwa Finansów.
Minister finansów musi także dokonać takiej analizy, żeby móc określić ten poziom wsparcia właśnie dla tych gmin mniej zamożnych. Czy to jest
możliwe na tym etapie? Trudno dzisiaj powiedzieć,
ze względu na to, że nie wiemy, jakie będą rzeczywiste wpływy podatkowe. Dzisiaj widać, że właśnie
na koniec marca, kwietnia te wpływy do samorządów są, niestety, bardzo małe. I paradoksalnie,
jak wynika z analiz i informacji, które do nas docierają, największy ubytek mają te gminy najbogatsze czy największe, może nie najbogatsze. Ale one
mają najmniejszy dochód. I może się okazać, że to,
o czym tu mowa, to byłaby i tak, że tak powiem,
pusta rachunkowo operacja.
Tak więc, jak mówię, jesteśmy tutaj otwarci na
różne rozwiązania. Będziemy także czekali… Nie na
tym etapie, bo tego się dzisiaj nie da zrobić, trudno
byłoby żądać od ministra finansów, żeby on przygotował odpowiedź w tej materii. Ale, jak myślę,
podczas pracy w Sejmie i później, jak ta ustawa do
nas wróci, to będzie można dopracować właśnie
także ten zapis.
Wydaje mi się, że wszyscy… Zresztą w komisji
budżetu w takich sprawach nigdy nie ma podziału ani wątpliwości. Jesteśmy w stanie wprowadzić
takie zapisy, żeby one były absolutnie pomocne dla
samorządów.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Pan senator Aleksander Szwed.
SENATOR
ALEKSANDER SZWED
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Szanowny Panie Senatorze, czyli nie znamy
kosztów, jak również źródeł finansowania. Mam
w związku z tym 2 pytania. Pan senator Jerzy
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Czerwiński pytał o zakres podmiotowy projektu
ustawy, a ja chciałbym zapytać, bo w druku nr 114
znalazłem, że odnoszą się państwo do 2 stanów,
czyli stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii… Niedawno, jeszcze na tym posiedzeniu Senatu, postulowali państwo do rządu, żeby
wprowadzić stan klęski żywiołowej. Dlaczego tutaj w ogóle się nie odnoszą, żeby te propozycje, jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego…
Dlaczego państwo do tego się nie odnoszą?
I drugie pytanie: skąd i dlaczego postulat likwidacji budżetu obywatelskiego?
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję bardzo.)
Zakończył pan senator pytanie?
(Senator Aleksander Szwed: Tak, tak.)
Dobrze.
Proszę bardzo.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Oczywiste jest, że my się nie odnosimy do stanu klęski żywiołowej, do innych stanów nadzwyczajnych, jakie może wprowadzić rząd… Projekt tej
ustawy w ogóle tego nie dotyczy, więc byłoby absolutnie niedopuszczalne i niestosowne, aby w takim projekcie dotyczącym samorządów wpisywać
tego rodzaju zapisy. To jest decyzja rządu wynikająca z ustawowych kompetencji, także z konstytucji, tak więc myśmy w ten obszar spraw nie chcieli
wchodzić.
Dzisiaj podczas debaty nad tarczą 3.0 zapytałem jeszcze raz pana ministra Schreibera o skutki
finansowe tarczy 3.0, jaka jest wysokość kosztów
dla budżetu państwa. I nawet minister odpowiedzialny za kwestie związane z tarczą nr 3 i z innymi
tarczami nie był w stanie podać rzeczywistej, dokładnej, precyzyjnej kwoty, tego, jaki będzie koszt
tej ustawy. Mówił tylko, że ta tarcza trzecia to jest
koszt ok. 3 miliardów zł, ale dodatkowe koszty będą
wynikały z innych przepisów itd., itd., że to było
trudne do doprecyzowania. Tak więc stawianie
teraz takich – nie mówię, że zarzutów – wątpliwości, dlaczego myśmy tutaj tego precyzyjnie nie

policzyli… My nie jesteśmy w stanie precyzyjnie
tego policzyć, to jest oczywista sprawa. My mówimy o generalnych wielkościach, o tym, że to są niewielkie środki. Nie chcę tego podawać w kwotach,
bo większość zapisów nie wywołuje żadnych skutków finansowych. Oczywiście dalej precyzyjnie to
będzie robione…
I kwestia budżetu obywatelskiego. No, tu jest
sprawa taka… Przecież wszyscy jesteśmy zwolennikami budżetu obywatelskiego, za czasów rządów
Platformy Obywatelskiej i PSL budżet obywatelski
był upowszechniany i pokazywany jako rzecz bardzo dobra. Tylko że dzisiaj mamy inną sytuację,
dzisiaj budżety obywatelskie – one są bardzo dobre lokalnie, na osiedlach, na wsiach są potrzebne, to są dobre projekty – nie muszą być, że tak
powiem, obowiązujące, tzn. samorządy nie muszą być ustawowo do tego zobligowane. Jeżeli stać
je będzie, jeżeli będzie to dobrze funkcjonowało,
jeżeli to będzie służyło dobru wspólnoty lokalnej,
to ten budżet może być uruchomiony, ale nie byłby
obligatoryjnie wpisany, jako obowiązek samorządu
– ale tylko na ten czas. Uważamy, że on powinien
być, powinien być nawet rozbudowywany, ale dzisiaj mamy sytuację nadzwyczajną i dlatego trzeba przekierować ten wysiłek na te obszary, na to
szczególne uderzenie w walce z koronawirusem.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja mam pytanie w kontekście wcześniejszych
pytań, w których wybrzmiało, że przyjęcie tej propozycji ustawowej może powodować jakieś koszty. Mam wrażenie, że pytający nie do końca znają
przepisy prawa. Zadam pytanie panu senatorowi Kleinie, czy prawdą jest, że jeżeli gmina traci płynność finansową, to zgodnie z ustawami
regulującymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami o finansach
publicznych taka gmina w pierwszym kroku występuje o pożyczkę do budżetu państwa w związku
z utratą płynności finansowej, później oczywiście
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o realizację planu naprawczego, a dodatkowo, bym
powiedział… Bardzo często jest tak, że ten obowiązek na budżet państwa jest nakładany wręcz w kontekście pewnych działań naprawczych, czyli np.
wyznaczenia komisarza w danej gminie przez wojewodę. Pytam o to, dlatego że…
I dołączę drugie pytanie. Czy prawdą jest, że
dzisiaj, jeżeli popatrzymy na to, jakie wpływy realizuje samorząd terytorialny, to okaże się, że mamy
do czynienia z taką sytuacją… Porównajmy wpływy
z podatku PIT, dajmy na to, w Katowicach, ze stycznia 2019 r. do stycznia tego roku. W przypadku podatku PIT to było 97% wpływów. W lutym – jeszcze
110%, a już w kwietniu – 58%. Z CIT w styczniu
Katowice miały 233% w stosunku do stycznia roku
2019, ale – uwaga – w kwietniu to było 20% wpływów, czyli 1/5 w stosunku do wpływów w kwietniu
roku 2019. A np. miasto Rzeszów… Nie przypadkiem o to pytam, bo pewnie chcieliby o to zapytać
pan senator Stanisław Ożóg, pani senator Alicja
Zając, pan senator Mieczysław Golba, pan senator
Zdzisław Pupa czy pani senator Janina Sagatowska
– mówię o senatorach z Podkarpacia. Rzeszów miał
z PIT już tylko 60%, gdy porówna się kwiecień do
kwietnia, a z CIT – uwaga – 35%.
Czy, jeśli chodzi o system, to, co powiedziałem,
jest prawdą i czy jeśli chodzi o dane finansowe,
również jest to prawdą?
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Na pierwsze pytanie odpowiedziałbym tak: dokładnie taka jest procedura i taki jest system postępowania w wypadku zagrożeń finansowych
czy nawet błędów popełnionych przez poszczególne gminy. W praktyce polega to niestety na tym,
że ostatecznie i tak państwo bierze na siebie ciężar funkcjonowania tej gminy, jeżeli ona sobie nie
radzi. Przykłady tego, jak załatwiano takie problemy w przeszłości, mamy i można je omówić,
ale to jakby nie jest przedmiotem tej naszej dzisiejszej dyskusji.

O wpływach z podatku mówiłem dokładnie tak.
Pan senator przedstawił bardzo precyzyjne wyliczenia dotyczące tych miast ze Śląska, Katowic,
Rzeszowa, ale ta sytuacja dotyczy dzisiaj niestety wielu czy wszystkich gmin. I chcę tylko w tym
kontekście powiedzieć także, że my trochę idealizujemy w ogóle ten… właściwie dzisiaj wszystko
spychamy na ten problem kryzysu wynikającego
z koronawirusa. A nie wiem, czy państwo pamiętacie, że w momencie, gdy my uchwalaliśmy budżet,
a to było jeszcze przed, że tak powiem, pandemią
lub na samym jej początku, zwracaliśmy uwagę na
to, że ten rok nie będzie tak idealny, jak minister
finansów zapowiadał. Wówczas, w styczniu, w lutym, była już inflacja na poziomie 4,5%. Dlatego też
i wpływy są trochę większe…
(Głos z sali: Spadek PKB.)
…bo zawsze inflacja wywołuje wzrost dochodów podatkowych. Był spadek PKB. My dzisiaj…
nie tylko my, ale wszyscy zasłaniają się tym kryzysem wynikającym z koronawirusa, ale niestety
te znamiona, ten jakby początek tego wszystkiego
był wcześniej. I to już było wyraźnie widać w grudniu, w listopadzie zeszłego roku. Statystyki jeszcze
tego wszystkiego tak w pełni nie pokazywały, ale
już było wyraźnie widać, że tendencja jest niestety
inna. Koronawirus te problemy dopełnił i spotęgował. Tak więc, myśląc o tym kryzysie koronawirusa, nie można zapominać, że początki problemów
finansowych były jednak wcześniej. A wpływy
styczniowe były… Oczywiście to zawsze jest trochę zafałszowany obraz, bo tu są jeszcze skutki rozliczeń z lat poprzednich, ale wyraźnie widać, jaki
jest spadek. To jest poza dyskusją.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
I oddaję głos panu senatorowi Grzegorzowi
Biereckiemu.
SENATOR
GRZEGORZ BIERECKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym się upomnieć o odpowiedź na moje
pytanie, czy ten projekt ustawy był konsultowany
z przedstawicielami, z organizacjami zrzeszającymi te mniejsze samorządy. Takie pytanie zadałem
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i nie otrzymałem takiej informacji. Wydaje mi się,
że ten projekt, a w szczególności ten zapis dotyczący likwidacji janosikowego, jest takim zapisem,
projektem lobbystycznym, podrzuconym przez te
większe miasta, które próbują za wszelką cenę pozbyć się tego kosztu… przepraszam, tego wydatku.
Upominam się o odpowiedź na to pytanie.
Druga sprawa. Czy komisja dysponuje informacjami o tym, żeby obecnie jakaś gmina utraciła
płynność? I czy komisja analizowała także przepisy dotyczące sposobu mierzenia tej płynności,
momentu utraty płynności przez gminę? Ustawa
o finansach publicznych przewiduje środki zaradcze w sytuacji, w której gmina utraci płynność,
o czym wspomniał przecież przed chwilą pan senator Kwiatkowski, więc stosowanie w tej chwili
zmian modelu finansowania samorządów poprzez
likwidację janosikowego, z uzasadnieniem, że istnieje zagrożenie utraty płynności przez niektóre
samorządy, wydaje się zupełnie pomijać te przepisy, które już istnieją i które przewidują właściwe
działania w przypadku utraty płynności. Czy komisja brała pod uwagę odniesienie przepisów proponowanych do przepisów istniejących w kontekście
prezentowanego uzasadnienia?
I trzecia sprawa. Chciałbym w tej sytuacji, gdy
ustawa nie wskazuje źródeł finansowania ani też
nie oszacowano kosztów, co w tej dyskusji zostało
ujawnione, złożyć wniosek o ponowne skierowanie
tego do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
aby ten projekt został uzupełniony o te kluczowe
dane. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę powiedzieć, że projekt ustawy został przygotowany we współpracy ze związkami samorządowymi, organizacjami, Związkiem Gmin Wiejskich,
Związkiem Miast Polskich, a więc ta konsultacja
była. Zwróciliśmy się także z prośbą o opinię do
rządu, ale odpowiedzi nie otrzymaliśmy.
Kwestie finansowe… Kwota wyrównawcza,
jaka wpływa do samorządów z budżetu państwa,
głównie z budżetu państwa, to jest – tak było do

tej pory, jak będzie w tym roku, tego nikt nie jest
dzisiaj w stanie powiedzieć – ok. 13 miliardów zł.
Ta kwota wyrównawcza, która pochodzi z tzw.
janosikowego, to było ok. 2 miliardów 300 milionów zł, w poprzednich latach, gdy te dochody
były zdecydowanie wyższe. Widać więc wyraźnie,
że wpływy z tzw. janosikowego to jest niewielka
część pieniędzy, które wpływają do samorządów.
To pierwsza sprawa.
Gdyby te pytania, które pan senator zadaje, dotyczące skutków finansowych, tak w pełni, wszystkich innych rzeczy… Gdybyśmy to konsekwentnie
realizowali przy okazji ustaw, które ostatnio były
przyjmowane, to żadnej z tych ustaw nie moglibyśmy przyjąć, bo każde pytanie o to, jaki jest
skutek dla budżetu państwa, jest przez ministra
finansów zbywane. I właściwie dzisiaj nie wiemy,
czy w ogóle budżet państwa funkcjonuje, bo mówi
się, że wydaje się 200 miliardów zł, czyli kwoty
wielokrotnie większe niż formalnie możliwości…
Ale z tym nie dyskutujemy na razie. Mówimy
o tym, jak przygotować te rozwiązania, które będą
rozwiązaniami możliwie najlepszymi dla samorządów. To początek drogi ustawodawczej i wydaje
mi się, że jeżeli rząd będzie chciał się włączyć w tę
operację, to może wyjść dobra ustawa, oczekiwana przez samorządy, oczekiwana przez wspólnoty
lokalne. Wydaje mi się, że to jest ta droga, którą
powinniśmy obrać, uchwalając tę ustawę. Jest oczekiwana przez środowiska samorządowe i nie burzy zasad, nie burzy finansów publicznych, nie ma
tu oczekiwań jakichś dodatkowych wpłat ze strony budżetu państwa, raczej jest to próba wsparcia
działania państwa w tych obszarach, w których zadania powinny być realizowane na poziomie lokalnym. Taka jest intencja.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Stanisław Gogacz.
SENATOR
STANISŁAW GOGACZ
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, w art. 2 tej
ustawy jest przedstawiona hipoteza, założenie
o niezdolności do wykonywania zadań w okresie
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stanu epidemii. Chodzi o to, że zakłada się hipotetycznie, że niezdolne do wykonywania zadań mogą
być instytucje, takie jak urząd gminy, urząd starostwa, urząd marszałkowski lub też podmiot prowadzony, jak rozumiem, przez jednostkę samorządu
terytorialnego albo podmiot tworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego. Chciałbym zapytać pana o przesłanki, które sprawiły, że państwo
założyliście, iż w stanie epidemii może dochodzić
do takich sytuacji, że niezdolne do wykonywania
zadań mogą być właśnie te instytucje, które tu wymieniłem, czy też organy tworzone przez te instytucje. Czy pan może zna jakieś konkretne sytuacje,
konkretne przykłady albo być może były przeprowadzone jakieś pomiary, jakieś ekspertyzy, które by
wskazywały na to, że jakiś urząd czy jednostka samorządu terytorialnego może być w stanie epidemii
niezdolna do wykonywania zadań? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ten zapis, który my tutaj proponujemy, czyli
ten art. 2 ust. 1, w zasadzie prawie w całości jest
z tarczy nr 2. No, niestety, problem tych tarcz polega na tym, że nawet najbardziej zainteresowani
często nie znają zapisów w tych tarczach. Zwracam
przy okazji każdej tarczy – pierwszej, drugiej, trzeciej – uwagę na to, że tam, w takim jednym dokumencie, jest po prostu wpisane wszystko. Tak że to
jest zapis, który jest przeniesiony z tarczy, to jest
więc propozycja rządowa, która się znalazła w tym
artykule. To jest na wypadek sytuacji, gdy zarządy
czy po prostu poszczególne organy samorządu nie
będą mogły funkcjonować i będą musiały być zastąpione przez innych. My dopisujemy w tym dokumencie jedynie to, że to jest robione na wniosek
odpowiednio właściwego wójta, burmistrza, prezydenta i miasta. Nic więcej. A więc nasza propozycja
polega na tym, żeby to nie była arbitralna decyzja
wojewody czy ministra, ale żeby to był wniosek samorządu dotyczący tego, by inny organ mógł wykonywać zadania, które mogłyby zostać, potencjalnie,

zawieszone na wypadek epidemii w tym właśnie
urzędzie, w tym mieście, w tej gminie itd., wniosek dotyczący organów. A więc to jest zapis przeniesiony z tarczy.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
(Głos z sali: Nie ma rządu…)
Nie ma przedstawiciela rządu. Przy poprzednim punkcie byli przedstawiciele, teraz ich nie ma.
To teraz ja mam pytanie do pana senatora
Biereckiego, czy… Panie Senatorze…
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, słyszę.)
Ten projekt ustawy zostanie odesłany do komisji. Czy pana wniosek dotyczy tego, co ma się stać
tak czy tak, czy jest to wniosek formalny o ponowne skierowanie projektu do komisji?
SENATOR
GRZEGORZ BIERECKI
To jest wniosek formalny o ponowne skierowanie do komisji, tak abyśmy jeszcze w trakcie
drugiego czytania – nie po drugim czytaniu, ale
w trakcie drugiego czytania – skierowali to do komisji, aby komisja mogła uzupełnić obecny wniosek
o krytyczne dane, których brakuje w uzasadnieniu,
a być może także przemyśleć część propozycji i dokonać autopoprawki.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Pan senator Kleina?
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku, ja chciałbym się zwrócić do
pana marszałka z prośbą o to, aby wyznaczyć komisji termin na przygotowanie sprawozdania i aby
przeprowadzić trzecie czytanie jeszcze na tym posiedzeniu Senatu, szczególnie jeżeli pojawią się
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poprawki – a wydaje mi się, że poprawki dotyczące także tego projektu są. A więc chodzi o to, żeby
wyznaczyć termin, zobowiązać komisję do przygotowania sprawozdania tak, aby jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu mogło się odbyć głosowanie.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dobrze, ale najpierw jest wniosek pana senatora Biereckiego…
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję.)
…o ponowne skierowanie do komisji.
Ja zgłaszam sprzeciw. W związku z tym trzeba
poddać pod głosowanie ten wniosek pana senatora Biereckiego. A potem przejdziemy do wniosku
pana senatora Kleiny.
Ogłaszam przerwę do godziny 16.10 – wtedy
przeprowadzimy głosowanie nad wnioskiem pana
senatora Biereckiego.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 59
do godziny 16 minut 10)
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, przed przerwą pan senator Grzegorz Bierecki złożył wniosek formalny
o skierowanie projektu, nad którym procedujemy…
A przypomnę państwu, że procedujemy nad punktem: drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS CoV-2
oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej
tym wirusem. Pan senator Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek formalny o to, żeby skierować…
(Głos z sali: Panie Marszałku, przepraszam, że
wejdę w słowo. Prosimy mówić troszeczkę głośniej.
Dobrze?)
Nie słyszę…
(Głos z sali: W sali nr 217 niewiele słychać.)
Nie słyszycie mnie państwo w sali 217?
(Głos z sali: Głośniej trzeba mówić.)
Teraz słyszycie mnie państwo w sali 217?
(Głos z sali: Lepiej, troszeczkę lepiej. Tak, jest
lepiej.)
Lepiej, dobrze. To będę mówił głośniej. Chciałem mówić niezbyt głośno.

Ale państwo w sali nr 217 wiedzą, o co chodzi,
tak?
(Głos z sali: Wiemy, wiemy.)
Rozumiecie państwo? Nie muszę powtarzać,
nad jakim wnioskiem głosujemy? Dobrze.
Czy sekretarz z sali 217 to potwierdza? Wszystko
państwo słyszeliście? To może niech odpowie nie
sekretarz, ale jakaś inna osoba, która się tam znajduje. Bo rozumiem, że sekretarz…
(Głos z sali: W sali 182 wszystko wiemy.)
W sali 182, tak? A w sali 217?
(Głos z sali: W sali 217 też, już o tym poinformowałem.)
To dziękuję. W takim razie możemy spokojnie
przystąpić do głosowania. Sądzę, że osoby zalogowane również są przy komputerach.
Przystępujemy zatem do głosowania nad
wnioskiem pana senatora Grzegorza Biereckiego
o skierowanie tego projektu ustawy, nad którym
procedujemy, do Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Za chwileczkę podamy wyniki.
Głosowanie zostało zakończone. Bardzo proszę
o podanie wyników.
Gdzie ten wynik jest? A, tutaj. Dobrze, już widzę.
Głosowało 83 senatorów, 36 – za, 47 – przeciw.
(Głosowanie nr 29)
Wniosek został odrzucony.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś zapisał się do głosu?
(Głos z sali: Janusz Pęcherz.)
Pan senator Janusz Pęcherz jako pierwszy zabierze głos w dyskusji.
Bardzo proszę.
SENATOR
JANUSZ PĘCHERZ
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dniu 2 marca br. w gmachu Senatu, w sali
nr 217, odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej, na
którym dyskutowaliśmy na następujący temat:
„Stan finansów samorządowych – diagnoza
i wyzwania”.
W konferencji oprócz członków komisji wzięło
udział kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów
gminnych, powiatowych i wojewódzkich z całego

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 maja 2020 r.

269
Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem (cd.)

kraju. Byli także przedstawiciele stowarzyszeń
samorządowych, w tym Związku Miast Polskich,
Związku Gmin Wiejskich RP i Unii Metropolii
Polskich, a także eksperci zajmujący się naukowo
i praktycznie problemami związanymi z finansami
jednostek samorządu terytorialnego.
Wysłuchano kilku wykładów, m.in. na temat
stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego, adekwatności źródeł finansowania do zakresu
zadań tych jednostek, znaczenia stabilności zasilania finansowego samorządu. Potem odbyła się
bardzo interesująca dyskusja, a na koniec przedstawiono inicjatywy legislacyjne, z jakimi należałoby wystąpić w celu poprawy stabilności finansów
samorządów w Polsce. Dotyczyły one m.in. zasady rekompensowania ubytków z PIT w związku
ze zmianami prawnymi wprowadzanymi przez
rząd, jak również subwencji rozwojowej, a zatem
VAT od inwestycji samorządowej, oraz subwencji
ekologicznej.
10 marca br. w Senacie RP, podczas specjalnej
konferencji prasowej, szefowie organizacji samorządowych mówili o świętowaniu jubileuszu trzydziestolecia samorządu terytorialnego w Polsce
i oddali hołd tym, którzy tworzyli niezależny samorząd w naszym kraju. To właśnie w Senacie 30 lat
temu została przygotowana ustawa o samorządzie
terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych, a potem regionalnych
wspólnotach. Ustawa samorządowa sprzed 30 lat
to – śmiem twierdzić – jedno z najlepszych rozwiązań prawnych okresu wolnej Polski. To samorząd terytorialny zmienił nie do poznania
wsie, miasteczka, miasta czy metropolie. Na tej
konferencji prasowej senator, przewodniczący
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, a jednocześnie przewodniczący
Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz
stwierdził: „Mamy powody do dumy. Samorząd został dobrze przygotowany, ma dobre fundamenty
– własność, dochody i ochronę prawną – to sobie
bardzo cenimy”.
Ale już wtedy było słychać głosy o bieżących
problemach samorządowych dotyczących prób
centralizacji czy pogarszania stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Już wtedy wyczuwało się niepokój związany z koronawirusem.
Nikt z obecnych nie spodziewał się jednak, że życie
z pandemią potoczy się tak szybko i przyniesie tak
wiele niewyobrażalnych zmian w naszym kraju.
Od czasu tej konferencji nie tylko zapomnieliśmy

o świętowaniu trzydziestolecia samorządu terytorialnego, którego uroczyste obchody zaplanowano
w Warszawie między 27 a 30 maja br., ale i zapomnieliśmy o wielu innych sprawach, skupiając się
na rozwiązywaniu problemów związanych z walką
z pandemią.
Przed Senatem RP na tym posiedzeniu kolejne ważne do podjęcia decyzje legislacyjne służące
pomocy wielu grupom społecznym, które w dobie walki z koronawirusem najbardziej ucierpiały
i ucierpieć mogą w najbliższym czasie, ale dzisiaj musimy także wnikliwie spojrzeć na problemy, z jakimi borykają się samorządowcy, przede
wszystkim w gminach i powiatach. Zarówno 2 poprzednie tarcze antykryzysowe, jak i trzecia, która
procedowana jest od tygodnia w Wysokiej Izbie, nie
zwierają rozwiązań dotyczących pomocy gminom
czy powiatom w związku z utraconymi dochodami i zwiększonymi kosztami wynikającymi z przypisanych kolejnych zadań będących wynikiem
pandemii wirusa SARS-CoV-2. To nasz wielki obowiązek, aby wykorzystując inicjatywę ustawodawczą Senatu RP, zaproponować takie rozwiązania
prawne, które nie dopuszczą do utraty płynności
finansowej niektórych samorządów, a wszystkim
pozwolą na realizację zadań własnych i zleconych,
bo one muszą i powinny być realizowane niezależnie od zagrożeń, jakie przynosi każdy kolejny
dzień.
O jakich utraconych dochodach jednostek samorządu terytorialnego i o jakich kosztach mówimy w związku ze skutkami pandemii? W różnych
samorządach mogą to być różne utracone dochody i różne zwiększone koszty. Miasta na prawach
powiatu, oprócz zadań gminnych, realizują także
zadania powiatowe i często są organami prowadzącymi dla szpitali powiatowych, urzędów pracy, instytucji kultury, szkół ponadpodstawowych
czy też ponadgimnazjalnych, domów pomocy społecznej itd. Samorządy gminne pewnych zadań nie
będą realizowały, więc wysokość wydatków związanych z zaistniałą sytuacją pandemii będzie inna.
Ale duża część samorządów już w tej chwili, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu przedsiębiorców, podjęła uchwały dotyczące zwolnienia z podatków od
nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.
Uchwały mogą też dotyczyć odroczenia terminów płatności, a także, w uzasadnionych przypadkach, umorzenia całego podatku. Utracone
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dochody z tego tytułu mogą być znaczne. Podam
przykład Kalisza, miasta na prawach powiatu
– w budżecie na 2020 r. zaplanowano tam dochody
z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 65 milionów zł. Jeśli mówić tylko o podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, to miesięczne
utracone wpływy do budżetu miasta mogą wynosić
ok. 5 milionów zł.
Kolejne utracone dochody to np. odstąpienie
przez gminy od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym od tych podmiotów,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu
z powodu COVID-19, a które taki wniosek złożą.
Jednak największy wpływ na utracone dochody
jednostek samorządu terytorialnego ma i będzie
miał w najbliższych miesiącach niższy udział we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dane przekazane 10 maja
br. gminom są przerażające. O tym była już dzisiaj mowa m.in. w wystąpieniu pana senatora
Kwiatkowskiego. Obliczenia wskazują, że dochody
z PIT za kwiecień 2020 r. w porównaniu z kwietniem 2019 r. są nawet o ponad 40% niższe, a w dużych miastach, co dzisiaj zostało także pokazane,
mogą być o ponad 50% niższe. Sytuacja może się
nawet jeszcze pogorszyć. Podam znowu przykład
Kalisza, gdzie dochody z podatku PIT za kwiecień
2019 r. wynosiły ponad 18 milionów zł, a za kwiecień 2020 r. – tylko 10 milionów 600 tysięcy zł, tj.
o 42% mniej.
Zwiększone koszty funkcjonowania gmin w wyniku stosowania przepisów anty-COVID dotyczą
m.in. lokalnego transportu zbiorowego, odbioru
odpadów z miejsc kwarantanny czy izolacji, a także wydatków ponoszonych na pomoc szpitalom
czy domom pomocy społecznej w zakupie sprzętu
medycznego czy innych środków zabezpieczających personel medyczny i pracujących w domach
pomocy, pracujących z osobami zakażonymi koronawirusem. Miasto Kalisz na tego typu działania wydatkowało do tej pory już ponad 2 miliony
700 tysięcy zł, a nie jest organem prowadzącym
szpitale, bo jest nim marszałek województwa
wielkopolskiego.
Aby Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu – ale sądzę, że także i inne urzędy pracy w Polsce – mógł
sprostać wymaganiom, należało wspomóc go finansowo w zakupie m.in. sprzętu komputerowego, którego potrzeba znacznie więcej dla obsługi,
oraz w przeszkoleniu dodatkowych pracowników
lub zastąpieniu pracowników nieobecnych, którzy

zajmują się m.in. wypłatą środków dla przedsiębiorców z tarczy 1.0 czy 2.0.
Analizując sytuację funkcjonowania samorządów – ja się skupię na Kaliszu – trzeba mieć na
uwadze także np. krytyczną sytuację finansową
spółek z o.o. typu Aquapark Kalisz czy Miejski Klub
Sportowy Kalisz, które zawiesiły całkowicie działalność rekreacyjno-sportową, nie mają więc dochodów, a jednak generują koszty. Można powiedzieć,
że do tej pory nie mają już ok. 1 miliona zł wpływu.
Można wymienić także krytyczną sytuację
zakładu budżetowego, jakim jest miejski zarząd
budynków mieszkalnych, który znacznie obniżył czynsze w lokalach użytkowych, chcąc wspomóc przedsiębiorców, zmniejszając tym samym
dochody własne, a musi ponosić wiele kosztów,
w tym i wypłaty określonych kwot wspólnotom
samorządowym.
Wymienione podmioty to instytucje miejskie
i samorządowe Kalisza, ale także samorządy wielu
innych miast i gmin muszą poradzić sobie ostatecznie z utrzymaniem w okresie pandemii.
Z przedstawionej dość pobieżnie analizy funkcjonowania samorządów w dobie pandemii pod
kątem ich utraconych dochodów i zwiększenia
kosztów funkcjonowania z tego tytułu wniosek nasuwa się jeden. Zarówno gminy, jak i powiaty nie
mogą pozostać bez pomocy państwa i takich rozwiązań prawnych, które pozwolą im z jednej strony
realizować zadania własne…
(Głos z sali: Po czasie już, nie?)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Już?)
…określone w ustawach o samorządzie gminnym czy powiatowym, a z drugiej – wywiązywać
się z dodatkowych zadań wynikających z pandemii.
W tej sytuacji zaproponowane przez większość senacką rozwiązania legislacyjne dla samorządów…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie
Senatorze, bardzo proszę zbliżać się do konkluzji,
bo 10 minut minęło.)
Będę za nimi głosował. Dziękuję za uwagę.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Bardzo dziękuję.
Zmieścił się pan w swoim czasie. Dziękuję
bardzo.
(Senator Janusz Pęcherz: Też bardzo dziękuję.)
Pan senator Grzegorz Bierecki.
Bardzo proszę.
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SENATOR
GRZEGORZ BIERECKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt, nad którym pracujemy, wydaje się
projektem, który nieco przedwcześnie podejmuje
proponowane rozwiązania. Dane dotyczące spadku dochodów samorządów będziemy mieli tak
naprawdę w lipcu, one pokażą nam skutki tej sytuacji epidemicznej i wydatków, które samorządy
niewątpliwie poniosły w związku ze zwalczaniem
tej epidemii, czy też skutki zmniejszenia wpływów do budżetów samorządowych. Ten projekt,
tak szybko prezentowany, zanim zobaczymy dane,
w mojej opinii jest, jak wspomniałem w pytaniach
kierowanych do przewodniczącego, próbą działania lobbystycznego w interesie dużych, bogatych
samorządów, które za pomocą tego projektu przede
wszystkim próbują pozbyć się obowiązku wnoszenia tzw. janosikowego. W projekcie rządowym,
który od połowy kwietnia jest procedowany, przygotowywany, mowa przecież o przesunięciu wpłat
janosikowego, tak aby raty za maj i czerwiec mogły
być realizowane w drugiej połowie roku, co ma dopomóc samorządom w utrzymaniu płynności, niewątpliwie zachwianej zdarzeniem nadzwyczajnym,
jakim były zamrożenie gospodarki i narodowa kwarantanna, z którą mieliśmy do czynienia. Ten projekt, jak wspomniałem, ma charakter lobbystyczny
i próbuje zrealizować pewne marzenie tych bogatych samorządów, aby w sposób egoistyczny zatrzymać środki, tę nadwyżkę, z której korzystają z racji
ulokowania u nich dużej, znaczącej części działalności gospodarczej, realizowanej przecież na terenie
całej Polski, ale której beneficjentami ze względu
na siedziby przedsiębiorstw w dużym stopniu są
te samorządy, zamożne samorządy.
Tak więc mamy tutaj propozycję lobbystyczną
takiej szybkiej reakcji i w zasadzie zmiany obowiązujących zasad, szybkiej zmiany obowiązujących
zasad, bez należytej oceny skutków regulacji, bez
rzetelnych danych, które obrazowałyby rzeczywistą sytuację, i jednocześnie z kompletnym pominięciem istniejących mechanizmów wsparcia
samorządów, które okresowo mogą znaleźć się
w sytuacji… Przypomnę, że ustawa o finansach
publicznych umożliwia przecież otrzymanie pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego
w sytuacji utraty płynności.
Ale dla mnie ta propozycja jest bardzo interesującym głosem w dyskusji na temat modelu finansowania jednostek samorządu. Niewątpliwie chyba

wszyscy są zgodni co do tego, że ta zmiana modelu
powinna nastąpić, ale ta zmiana modelu nie powinna odbyć się bez zmiany struktury i liczebności,
rodzaju zadań, wielkości zadań podejmowanych
przez samorząd terytorialny.
Ja tak dla przypomnienia chciałbym państwu
powiedzieć, że przy okazji poprzedniego kryzysu
Włosi byli w stanie zlikwidować ok. 700 jednostek
samorządu i nie miało to istotnego wpływu na dobrostan obywateli w Italii. Mogę nawet powiedzieć,
zaryzykować stwierdzenie, że w wielu przypadkach nie zostało to zauważone, jakkolwiek miało to
istotne znaczenie dla finansów państwa włoskiego.
Tak więc dokonywanie zmian incydentalnych,
nagłych pod wpływem emocji wywołanych sytuacją
nadzwyczajną, którą teraz mamy, nie powinno się
odbywać, a zmiany zasad powinny być powiązane,
jak powiedziałem, ze zmianami dotyczącymi pozycji, wielkości zadań samorządu terytorialnego,
a także z prowadzeniem realnej kontroli wydatkowania środków przez samorządy terytorialne.
Przypomnę, że w poprzedniej kadencji było to inicjowane zmianą ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i miało służyć wzmocnieniu funkcji
nadzorczej izb obrachunkowych. To tyle, jeżeli
chodzi o propozycję zlikwidowania janosikowego
i lobbystyczną propozycję bogatych samorządów
pozbycia się kosztu wypłat czy wpłat na biedniejsze
samorządy, czyli pozbycia się obowiązku solidarności samorządowców.
Dziwi mnie też zawartość tego projektu ustawy
i tak naprawdę nieuzasadniony w projekcie atak na
funkcjonowanie budżetów obywatelskich, w wykonaniu senatorów Koalicji Obywatelskiej. To zawieszenie budżetów obywatelskich, rezygnacja z ich
przygotowania nawet na przyszły rok, rok 2021,
z takim uzasadnieniem, że miałoby to być wywołane skutkami zwalczania COVID… No, obywatele,
mieszkańcy, wyborcy samorządowców mają swoje
pomysły, mogą poprzez budżet obywatelski wiele
dodać do działań wspólnoty samorządowej, jeśli
chodzi o zwalczanie skutków tej strasznej epidemii, z którą mamy do czynienia. Budżet obywatelski jest też sposobem komunikacji z mieszkańcami
i poprzez ten budżet obywatelski mieszkańcy mogą
zaproponować samorządowcom bardzo dobre,
istotne rozwiązania, niewątpliwie też potrzebne.
Tak więc nie ograniczałbym tutaj… nie likwidowałbym budżetu obywatelskiego, raczej wskazałbym
nowe cele dla budżetu obywatelskiego, tak aby go
skierować na zadania, które są istotne dla zwalczania skutków epidemii.
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Postulowałem odesłanie tego projektu, jeszcze
w trakcie drugiego czytania, do Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, aby uzupełnić czy na nowo
przemyśleć niektóre rozwiązania. Niestety, ten
wniosek nie spotkał się ze wsparciem większości
senackiej. W mojej ocenie ten projekt jest źle przygotowany, jest przedwczesny i tak naprawdę ma za
zadanie wyłącznie spełnić rolę projektu lobbystycznego dla bogatych samorządów. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Zbigniew
Frankiewicz.
(Głos z sali: Zygmunt.)
Zygmunt Frankiewicz.
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.
SENATOR
ZYGMUNT FRANKIEWICZ
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Spróbuję przekonać państwa, że ta ustawa nie
ma nic z tych cech, o których mówił mój przedmówca. Zacznę od tego, na czym pan senator
Bierecki skończył. Mianowicie, pan senator mówił o budżetach obywatelskich, o tym, żeby dać
mieszkańcom możliwość wybrania projektów,
które by zwalczały koronawirusa. Ja informuję, że procedura budżetu obywatelskiego, według
przyjętych regulaminów, trwa mniej więcej 1 rok
i w żaden sposób nie można z niej skorzystać. Poza
tym ten budżet obywatelski prowadzony jest obligatoryjnie tylko w miastach na prawach powiatów. W tej chwili realizowane są zadania wybrane
dużo wcześniej i z obecnymi priorytetami nie mają
nic wspólnego, kompletnie nic. W jednym z miast
np. było głosowanie nad budowaniem za parę milionów wioski indiańskiej. To teraz, w takich warunkach brzmi jak dowcip. Trzeba dać możliwość
– ale to nie będzie obowiązek – aby nie wszystko,
co wcześniej, w innych warunkach było wybrane,
było teraz realizowane. Myślę, że to jest zupełnie
oczywiste. Teraz nie jest czas na to, żeby wdrażać
bardzo absorbującą, ogromną procedurę, która
wiąże się też z licznymi kontaktami ludzi między
sobą, procedurę dotyczącą budżetu na rok przyszły.

Teraz o tym lobbystycznym działaniu, bogatych
samorządach, w których się przelewa, i wpłacie janosikowego. To było już mówione, ale powtórzę to.
System wyrównawczy w Polsce nie działa od dawna albo działa bardzo źle. Są przygotowane zmiany, ale nie są wdrażane. Pracował nad tym Bank
Światowy, było już blisko uzgodnień, nie jest to
wdrożone. W tej chwili to jest takie przelewanie
pieniędzy ze złymi skutkami. Bo w zdecydowanej
większości wpłaty na ten system dokonuje budżet
państwa, to ok. 13 miliardów zł, z wpłat wszystkich jednostek łącznie, przy czym województwo
mazowieckie daje przytłaczającą większość całej
tej kwoty, o której mówimy, są niecałe 2 miliardy
300 milionów zł. I naliczanie tych wpłat bierze się
z danych historycznych sprzed mniej więcej 2 lat.
W efekcie teraz ci, którzy mieliby wpłacać, a nie
mają dochodów – a bardzo możliwe, że te właśnie
bogatsze miasta będą miały proporcjonalnie dużo
większe straty, gdyż taka jest struktura ich dochodów – będą musieli zapłacić coś, co po jakimś długim czasie okaże się czymś nieusprawiedliwionym,
tzn. wyjdzie z wyliczeń, że nie powinni byli płacić,
ale teraz będą musieli zapłacić. To kompletnie nie
ma sensu i w tej chwili jeszcze utrudni miastom…
Ale nie tylko miastom, bo są też bardzo bogate
gminy wiejskie. W pierwszej dziesiątce najbogatszych jednostek samorządu terytorialnego są nie
największe miasta, tylko małe gminy – to tak dla
państwa wiedzy.
W tych propozycjach jest np. rezygnacja z wpłaty VAT od nieosiągniętych przychodów. Jeżeli gmina zwalnia swoich przedsiębiorców, którzy są
dotknięci skutkami zwalczania koronawirusa, np.
z czynszu czy z jakichś podatków, czy opłat, to od
tych nieosiągniętych dochodów musi zapłacić podatek VAT. To jest transfer pomiędzy budżetami
publicznymi: z samorządu do budżetu centralnego.
W tej subwencji rekompensującej są wymienione 2 przypadki, myślę, że ewidentne, bo utrata
dochodów występuje wprost z powodu wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią. To transport i np. odbiór odpadów od osób, które podlegają
kwarantannie. To dodatkowe zadania finansowane przez gminy, są tego koszty, powinno to zostać
wyrównane.
I jak to jest skonstruowane? To nie jest skok
na budżet tegoroczny. Po raz pierwszy – to jest
w przedostatnim artykule tego projektu ustawy –
ten mechanizm ma działać w 2021 r. Ma to się odbyć na podstawie rozporządzenia wydanego przez
ministra finansów po uzgodnieniach z Komisją
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Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i to
jest fakultatywne. Tak więc trudno określić jest,
jaki to będzie miało skutek np. w przyszłym roku
dla budżetu, dlatego że to jest fakultatywne: może
się zdarzyć, ale nie musi, tak że faktyczny wpływ
na finanse budżetu centralnego będzie niewielki.
Pozostałe punkty tego projektu nie mają znaczenia
dla finansów publicznych. To jest np. przesunięcie. Zamiast realizować niepriorytetowe zadania finansowane z dochodów za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu… Zamiast wydawać na to, co wcześniej
zaplanowano… No, daje się możliwość wydawania
na to, co w tej chwili jest konieczne, np. na walkę
z koronawirusem.
I to nie jest przedwczesne. W tej chwili sytuacja
gmin jest tragiczna, bo już na początku tego roku,
kiedy nie było pandemii, ok. połowy jednostek samorządu terytorialnego miało duży problem ze
spięciem budżetu. Trudno było uchwalić budżety
bez utraty tych wpływów, o których teraz mówimy.
Ta ustawa na pewno nie dotyczy bogatych samorządów. Wnioski, które legły u podstaw stworzenia tego projektu, wpływały z całkiem małych
gmin, z małych miast. Związek Miast Polskich, który miał największy udział w tworzeniu tego projektu, skupia ponad 330 miast, a tylu dużych miast nie
mamy. W Polsce zdecydowana większość to są małe
miasta. Dane nasze są rzetelne, myślę, że bardziej
aktualne niż te, które są w Ministerstwie Finansów,
dlatego że my posługujemy się ankietami, na które
miasta, gminy odpowiadają natychmiast, i mamy
setki takich odpowiedzi. Na tej podstawie możemy
z pewnością powiedzieć o tym, jaka jest sytuacja
w samorządach. Gdy zostanie utracona płynność
finansowa, to już będzie za późno na takie reakcje.
Państwo bardzo rzadko angażuje się w poprawę płynności traconej przez jednostki samorządu
terytorialnego. To są sporadyczne przypadki. We
Włoszech wskutek kryzysu zlikwidowano 700 jednostek samorządu terytorialnego. W Polsce może
być podobnie. Tylko ja bym wolał, jeżeli dyskutuje
się o takich zmianach w systemie administracji publicznej, żeby to było na innych podstawach, żeby to
nie była eliminacja drogą finansową wskutek pandemii. Moim zdaniem to jest procedura zupełnie
nie do przyjęcia.
Nie jest to ani nagła zmiana, ani incydentalna.
A jeżeli ta jest incydentalna, to co powiedzieć o tych
3 ustawach anty-COVID? Przecież one wszystkie są
incydentalne i one właśnie różnicują traktowanie
różnych elementów państwa, czyli z jednej strony
jednostek, które podległe są administracji rządowej,

z drugiej tych, które podlegają administracji samorządowej. Te drugie nie mają już żadnej osłony,
a tam też są przedsiębiorstwa, które świadczą usługi społeczne na co dzień. Jeżeli one padną, to mieszkańcy naprawdę będą mieli problem. Gdy nie będą
odbierane śmieci albo woda w sposób ciągły nie będzie dostarczana, to na pewno będzie to widoczne.
Kontrola regionalnej izby obrachunkowej cały
czas jest. Wszystkie uchwały rad gmin, które mają
charakter finansowy, są badane przez regionalne
izby obrachunkowe. Reszta nadzoru jest po stronie wojewodów od strony prawnej. I myślę, że to
działa. Tu nie były potrzebne zmiany. Dlatego bardzo jestem zobowiązany panu prezydentowi, że tę
propozycję zmian w ustawie o regionalnych izbach
obrachunkowych zawetował.
Jestem za solidarnością, ale rozumną, za zmianą systemu wyrównawczego, bo ten, który w tej
chwili jest, kompletnie nie działa. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, głos w tej chwili zabierze pan
senator Bogdan Zdrojewski, sala nr 182.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
BOGDAN ZDROJEWSKI
Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Senatorowie!
Zacznę od takiego ważnego stwierdzenia, że
samorządy są fragmentem administracji publicznej, ale nie są fragmentem administracji rządowej. Miały w stosunku do siebie od 1990 r. – tak się
składa, że to jest trzydziestolecie – różnych partnerów po stronie rządowej, różnie były rozumiane
ich potrzeby, ale przyznam, że tak odległej od solidarności i wzajemnej empatii sytuacji jak w dniu
dzisiejszym przez te 30 lat nie przeżywaliśmy.
Zwracam uwagę jeszcze raz na to, że samorządy są fragmentem administracji publicznej, ale nie
rządowej, także z tego powodu, że odwracając tę
nie tyle logikę, ile tezę, trzeba pamiętać o tym, że
porażka samorządów w walce z koronawirusem,
porażka finansowa, gospodarcza, ekonomiczna,
będzie także porażką administracji publicznej.
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Z tego powodu dziś niezwykle ważne jest, aby
rząd i samorząd w obecnej sytuacji współdziałały, wzajemnie się szanowały, akceptowały rozmaitość warunków, w których przyszło pracować w tej
pandemii, i na bieżąco wyciągały określone szybkie
wnioski, bo nam wszystkim to jest niezwykle potrzebne. Społeczeństwu, krótko mówiąc.
Druga rzecz, dla mnie bardzo istotna. Otóż chcę
zaprotestować przeciwko określeniu obecnej propozycji jako propozycji lobbystycznej. To nie jest
propozycja lobbystyczna. Wspieram ten projekt,
ale nie rozmawiałem ani z prezydentem Warszawy,
ani z prezydentem Poznania, ani z prezydentem
Wrocławia na ten temat. Wiem, jakie są ich warunki pracy, wiem, jakie są oczekiwania, ale wiem także, mam świadomość – nie potrzeba do tego tych
rozmów, aby na to zwrócić uwagę – jakie koszty
ponoszą w chwili obecnej samorządy. Jeśli popatrzeć na produkcję wody – nic się nie zmienia. Jeśli
popatrzeć na odbiór ścieków – nic się nie zmienia.
Ale już jeśli popatrzeć na komunikację zbiorową,
na warunki wykonywania usług publicznych w tej
materii, bez wątpienia można zobaczyć, że samorządy w chwili obecnej ponoszą spore straty, a ich
wysiłki są nieadekwatne do możliwości finansowych w dniu dzisiejszym.
Oświata. Trzeba pamiętać, że decyzje zapadają w Warszawie. Są to decyzje o zamknięciu żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych,
szkół średnich, o przesunięciu egzaminów ósmoklasistów czy matur. Ale trzeba też pamiętać, że
w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków samorządy znajdują się w określonej sytuacji,
sytuacji organizacyjnej, logistycznej, finansowej,
ale także medycznej. Ponoszą określone koszty.
W mieście w granicach 500 tysięcy – 600 tysięcy
mieszkańców na samo zabezpieczenie epidemiczne, czyli maseczki i środki dezynfekujące, to jest
od ok. 5–7 milionów zł miesięcznie.
Musimy pamiętać także, że samorządy najczęściej są tym pierwszym adresem, do którego dociera właściciel lokalu gastronomicznego, salonu
kosmetycznego, fryzjer. Nim on dotrze ze swoimi potrzebami, swoimi troskami do rządu, miną
miesiące. Do samorządu dociera natychmiast.
I nie z pretensjami, tylko na samym początku po
prostu z pytaniem. Z pytaniem o to, kiedy będzie
mógł wrócić do pracy, na jakich warunkach, w jakich okolicznościach, jak ma się do tego przygotować. Jak samorządy mają prawidłowo reagować
na te wszystkie potrzeby, jeżeli nie ma komunikacji, tej prawdziwej komunikacji, pomiędzy tym

fragmentem administracji publicznej a administracją rządową?
Kolejny element, niezwykle ważny. Zwracam
uwagę, że w samej intencji to rozwiązanie ustawowe dotyczy tylko i wyłącznie czasów pandemii.
Nie ma tutaj wniosku o likwidację janosikowego
czy burzenia mechanizmów zbudowanych przez
lata i w jakimś sensie sprawdzonych. To jest próba
reagowania na konkretną sytuację, w konkretnych
warunkach, z konkretną intencją, przede wszystkim z intencją taką, aby samorządy nie znalazły
się w tak trudnej sytuacji, że konsekwencje tego
będą odnosić się do wszystkich innych elementów
aktywności, także tych, które mają charakter rządowy. Dziś bardzo istotne jest, aby zwrócić uwagę
na to, że zbudowane mechanizmy finansowania
określonych obszarów odpowiedzialności, działalności samorządów dotykają także odpowiedzialności rządów.
Wrócę do oświaty. Dziś oświata, na skutek
zmian dokonywanych przez ostatnie 30 lat, jest finansowana ze środków własnych gminy – np. niektóre inwestycje, niektóre dodatki czy fragmenty
wynagrodzeń, budowa nowych obiektów – w drugiej części przez subwencję oświatową, ale w trzeciej części przez wprowadzony udział samorządów
w dochodach PIT. Ten dochód, wymieniony przeze
mnie ostatnio, w kwietniu spadł i wynosi od dwudziestu paru procent do – w niektórych wypadkach
– 50%. W związku z tym także w przypadku zadań
wykonywanych przez samorząd na rzecz administracji oświatowej, samych nauczycieli, samych
szkół, jest poważna luka finansowa.
Teraz chwilę o aktywności rządu. Proszę zwrócić uwagę, że dziś podejmujemy kolejną decyzję
dotyczącą ustawy w związku z COVID – trzecią,
będzie czwarta – która niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe, a do tej pory budżet państwa
nie jest znowelizowany. Budżet państwa, na którym opierają się rozmaite instytucje, ale powinny
opierać się także samorządy, licząc na właściwą,
adekwatną pomoc w tej materii. Nie mogą na to
liczyć. Nie możemy określić warunków ani skali
możliwej pomocy udzielonej samorządom na pokrycie tych wszystkich strat poniesionych na skutek decyzji rządowych, a nie decyzji samorządu.
Kolejny element, bardzo istotny: przewidywalność określonych decyzji. Proszę zwrócić uwagę, że
w COVID 1.0… we wcześniejszej tarczy były wpisane kompetencje rządowe prawie żywcem przeniesione z ustawy o klęsce żywiołowej. Zastosowano
bardzo skomplikowany mechanizm wprowadzania
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nowych kompetencji i nowych regulacji, które są,
w pewnym sensie, specjalnie wpisane w konstytucji, a potem w ustawę o stanie klęski żywiołowej.
Gdyby ją wprowadzono, samorządom nie byłoby łatwiej finansowo, ale łatwiej byłoby z punktu
widzenia logistyki i przewidywalności zdarzeń.
Decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli zaskoczyła samorządy. Potrzebowały tydzień, cały tydzień,
aby przygotować się do tej operacji. Skutkiem tej
operacji jest 20-procentowy udział dzieci w zajęciach przedszkolnych – to jest zaledwie 20%, przeciętnie – a koszty, które ponoszą samorządy, są
w większości wypadków 100-procentowe. Ważne
jest, aby adekwatność określonych działań, możliwość ich przewidywania obejmowała takie konsultacje z samorządowcami, aby oni mogli lepiej
się do tego przygotować i ponosić, krótko mówiąc,
niższe koszty.
Dziś samorządy, także Senat, są obciążane
przez ekipę rządową sabotowaniem wyborów.
Muszę powiedzieć, że to wielki absurd. Trzeba pamiętać, że dziś samorządy z tytułu tych wszystkich
okoliczności związanych z kampanią wyborczą,
są jedynym albo niezwykle ważnym negatywnym
beneficjentem. Po prostu zachowały się odpowiedzialnie. Sejm zastąpił prezydenta, premiera, jeżeli chodzi o debatę i dyskusję dotyczącą ustawy
tzw. korespondencyjnej, w takim celu, aby przyjąć
decyzję, niezwykle trudną, odrzucenia tej ustawy
ze względu na jej nielogiczność, budowanie sytuacji nietransparentności w wyborach, nierównych
szans kandydatów, ze względu na wysokie, nieuzasadnione koszty i niemożliwość przeprowadzenia
wyborów w klauzulach tajności. To nie były łatwe
decyzje. Dziś ponownie pojawia się presja, jak podejrzewam, podobnie na samorządy i Senat, aby
w nadzwyczajnych rygorach czasowych, w nadzwyczajnym trybie, krótko mówiąc, klepnąć kolejny bubel. Samorządy i Senat prawdopodobnie
w tej materii będą zachowywały się podobnie, czyli
odpowiedzialnie. Ale już dziś zwracam uwagę na
to, że obecnie samorządy są fragmentem administracji publicznej, a nie rządowej, i ich porażka będzie porażką fragmentu administracji publicznej,
do czego doprowadzić nie można. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
A teraz proszę o zabranie głosu pana senatora
Aleksandra Pocieja.

(Głos z sali: Nie słychać…)
(Senator Aleksander Pociej: …I wszystkim tym,
którzy pracowali…)
Wszystko jest dobrze, Panie Senatorze, okej.
Proszę.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Tak? Przepraszam bardzo.
Dziękuję wszystkim tym, którzy pracowali nad
tą ustawą, bo w odróżnieniu od wszystkich wcześniejszych projektów PiS to jest pierwszy projekt,
który nie przemyca bokiem żadnych politycznych,
moim zdaniem, szwindli, które mają na celu jakieś
inne, np. wyborcze priorytety. To jest projekt, który
zajmuje się pomocą.
Pan senator Bierecki, który sprowokował mnie
do zabrania głosu, powiedział, że to jest lobbystyczny projekt. Panie Senatorze, wielokrotnie w tej
Izbie mówiono, również pana koledzy to mówili,
że jedną ze spraw, która nam się udała w ostatnich
30 latach, jest samorząd. Pan zaś w swojej wypowiedzi pokazuje, że to nie jest zdanie powszechne
wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości i że im
pomysł na to, żeby pomóc samorządom, wydaje się
jakiś obcy. Oczywiście używa pan pewnego wytrychu, żeby mówić, że to chodzi o te najbogatsze itd.,
itd., ale de facto – tak jest w pańskim rozumowaniu
– atakuje pan w ogóle pomysł pomagania samorządom. Ja rozumiem i wiem od dłuższego czasu
o tym, że to jest pewien pomysł na Polskę formacji, którą pan reprezentuje, pomysł, żeby wszystko
było scentralizowane i żeby de facto 10 do 20 osób
w państwie podejmowało wszystkie decyzje. I wydaje mi się, że w tym, co słyszałem i co pan mówił,
była gdzieś taka satysfakcja i chęć, żeby samorządy
pokazały, że nie dają sobie rady, i żeby przenieść
wszystkie decyzje wyżej.
Mówił pan, że to jest taki projekt na chybcika,
bardzo szybki, który nie daje możliwości zastanowienia się. I prosił pan, żeby go cofnąć do komisji. No to ja chciałbym panu przypomnieć 4 lata
poprzedniej kadencji, kiedy przychodziły do nas
ustawy, które w Sejmie przechodziły w 4 godziny,
w 5 godzin i pan zawsze głosował za nimi, również za tym, żeby obradować bez żadnego zastanowienia, tej samej nocy, nad tymi ustawami.
A teraz, kiedy my przez 7 dni procedowaliśmy tę
sprawę, to dla pana jest to za szybko. To chcę panu
powiedzieć, że nie widziałem, żeby pan głosował
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przeciwko, kiedy ledwo miesiąc temu przyszedł
z Sejmu, po paru godzinach debaty… ustawa dotycząca… projekt ustawy dotyczący… który był kontestowany również przez przedstawicieli większości,
czyli przez Gowina i całą jego formację. Pan nie
protestował przeciwko temu, że dostaliśmy projekt, który został przygotowany na kolanie i który był w ogóle nie do zrealizowania. Dzisiaj albo
już dotarł, albo dotrze, albo jutro dotrze, kolejny
projekt, który przeszedł przez Sejm w 4 godziny.
Ja mam nadzieję, że skoro pan senator tak zastanawia się nad tym, by pewne rzeczy były dopracowane, to zagłosuje z nami wszystkimi przeciwko
procedowaniu w takim stylu w Sejmie spraw, które
są wyjątkowo poważne i które prowadzą czy mogą
prowadzić do zmian konstytucyjnych w zakresie
wyborów na parę dni bądź na parę tygodni przed
tymi wyborami. Dlatego też uważam, że atakowanie pomysłu tak poważne, jak to zrobił pan senator
Bierecki, musi być w jakiś sposób również w perspektywie innych wyborów – wyborów w sensie
procedowania ustaw – i innych… Jeszcze raz powtarzam: prace nad tym projektem zajęły przynajmniej tydzień, a nie 4 godziny. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Bierecki. Bardzo proszę.
SENATOR
GRZEGORZ BIERECKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zacznę moje krótkie wystąpienie od tego, że
słuchać hadko, Panie Senatorze Pociej, kiedy pan
stosuje zabiegi erystyczne i zamiast mówić ad rem,
mówi ad personam. Prosiłbym pana o zaniechanie
takiej praktyki, bo ona jest godna mecenasa, ale nie
jest, jak myślę, godna senatora. Tak więc prosiłbym
o powstrzymanie się od tego typu osobistych wycieczek, kiedy rozmawiamy o sprawie bardzo ważnej przecież, bo mówimy o finansach samorządów.
I mówimy o źle przygotowanym projekcie ustawy,
który jest przedwczesny, i to nie dlatego, że tylko
7 dni pracowano nad nim. On jest przedwczesny
dlatego, że jeszcze nie ma istotnych danych, które to
dane dopiero w lipcu zostaną opublikowane i wtedy
będziemy w stanie ocenić skalę problemów finansów samorządowych wyostrzonych sytuacją epidemiczną. Bo przecież niektóre samorządy miały

kłopoty już wcześniej. W 2019 r. mieliśmy całą serię alarmistycznych wypowiedzi prezydentów wielkich miast, którzy twierdzili, że ich finanse są na
skraju ruiny. Koronawirus, sytuacja epidemiczna
właściwie wyostrzyła obraz, rzeczywisty obraz finansów niektórych samorządów, bo przecież nie
mówię tutaj o wszystkich samorządach, ale mówię
o tych, które nie zachowywały należytej dyscypliny
finansowej. One nie zachowywały tej dyscypliny finansowej w sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z ogromną koniunkturą. Na tej koniunkturze
i uszczelnianiu podatków korzystał nie tylko budżet państwa, ale także i samorządy. W porównaniu z rokiem 2015 w 2019 r. w kasie samorządów
było o 26 miliardów zł dochodów własnych więcej,
z czego 20 miliardów zł pochodziło ze zwiększonych wpływów z PIT i CIT. W ujęciu procentowym
między rokiem 2015 a 2019 dochody jednostek samorządu z podatku PIT wzrosły o 46%, a z podatku
CIT o 35%. Gdy patrzy się na poszczególne miasta,
dla porównania… Warszawa miała blisko 2 miliardy zł więcej dochodów z PIT i CIT, co stanowiło
wzrost o 37%, Kraków – wzrost o 46%, Wrocław
– o 36%, Poznań – 31% wzrostu, Gdańsk – 32%
wzrostu. Były ogromne wzrosty wpływów podatkowych, a jednocześnie była trudna sytuacja finansowa samorządów, którą zgłaszali samorządowcy
w 2019 r., a którą teraz wyostrzył koronawirus.
To z całą pewnością wymaga starannej pracy
legislacyjnej, wymaga zastanowienia się nad zmianą zasad finansowania samorządów. Zmianę zasad
proponuje ten projekt ustawy, który jest przedwczesny, incydentalny i fragmentaryczny. On nie
powinien być przyjęty przez Senat, Senat, który jest
opiekunem samorządów, który położył ogromne
zasługi dla budowy samorządności w Polsce. Ten
projekt ustawy w takiej wersji, jaką proponuje komisja, jest wstydliwy dla Senatu Rzeczypospolitej.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Bardzo krótko.
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o argumenty ad
personam, to pan poczynił argument ad personam,
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ad gremium, mówiąc o lobbystach. Gdyby pan senator skupił się tylko i wyłącznie na meritum, do
czego również mnie pan nawoływał, to zapewne
w ogóle nie zabrałbym głosu. Jednak pan się skupił na ocenach politycznych – jak myślę, zupełnie
niepotrzebnie.
Czy projekt jest przedwczesny? Panie Senatorze, reakcja rządu Prawa i Sprawiedliwości na koronawirusa była co najmniej o miesiąc opóźniona.
Zlekceważono dane i ostrzeżenia wywiadu oraz to,
co się działo w Chinach i w Europie. Oczywiście,
można powiedzieć, że również parę innych krajów
zareagowało w sposób opóźniony, ale przyzna pan
senator, że nie będziemy się ekskulpować, skoro
już mówimy po łacinie, w tej naszej dyskusji tylko
i wyłącznie tym, że inni też trochę spartolili robotę.
Uważam, że w tych wszystkich reakcjach, które często były nieadekwatne… W ciągu 3 czy 4 tygodni jest tarcza 3.0. To jest powielenie sposobu
reagowania w poprzedniej kadencji na ustawy dotyczące Sądu Najwyższego. Czyli jest 7 nowelizacji. Zamiast chwilę popracować z opozycją w tak
trudnym momencie, zebrać wspólne zdanie… Przy
trzeciej tarczy, dziurawej, bo te tarcze są dziurawe,
opozycja po prostu podjęła rękawicę i zdecydowała
się pomóc rządowi tam, gdzie rząd nie widzi problemów. Mówienie, że coś jest za wcześnie… Wolę
reakcje zbyt wczesne niż zbyt późne i reaktywne,
jak to jest do tej pory z tymi – jeszcze raz to powtórzę – dziurawymi tarczami. Gdyby one nie były
dziurawe, nie trzeba byłoby po raz trzeci ich nowelizować. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Leszek Czarnobaj, bardzo proszę.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam za sobą 20 lat pracy w samorządzie, od
1990 r., dlatego chciałbym powiedzieć kilka słów
na temat tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy, co przedstawiamy, ale również po części
na temat tego, jakie są reakcje w związku z tym
projektem ustawy.

Szanowni Państwo, tak jak padło, samorząd jest
przecież jednym z filarów administracji publicznej.
Jak powiedział pan senator, to jest również jeden
z ważniejszych graczy na rynku inwestycyjnym.
W małych miasteczkach to jest właściwie główny
element rozwoju infrastrukturalnego i inwestycyjnego, rozwoju przedsiębiorczości. Tak więc każda
inicjatywa polskiego Senatu, Izby, z której wyszła
ustawa o samorządzie gminnym, bo przypomnę,
że to właśnie z tej Izby wyszła ustawa o samorządzie… Tak więc dlatego dzisiaj, kiedy praktycznie
rzecz biorąc, nie widzę zainteresowania polskich
władz, polskiego rządu, jeśli chodzi o współdziałanie z samorządami… W przerwie pytałem pana
Zygmunta Frankiewicza, który jest bardzo zaangażowany w sprawy dotyczące funkcjonowania
samorządu, i okazuje się, że poza chyba jednym
spotkaniem, które pan premier zrobił z prezydentami dużych miast… Właściwie można powiedzieć,
że jeśli chodzi o sprawy dotyczące działań w zakresie koronawirusa w polskich samorządach,
to nie ma takiej debaty i dyskusji. A już mówienie o tym, że ten projekt jest przedwczesny, jest
jakimś kompletnym nieporozumieniem. To kiedy
mamy go zgłaszać? W lipcu? W sierpniu? Wtedy
w przypadku niektórych samorządów może już nie
będzie po co.
Dlatego zachęcam senatorów Prawa i Sprawiedliwości: jeżeli nie kochacie samorządów – niektórzy oczywiście, zaznaczam – to chociaż spróbujcie
je trochę zrozumieć. To jest ważny filar administracji publicznej, jeżeli chodzi o transport, o dostarczanie wody, wywóz śmieci, nieczystości, o naukę,
edukację. Przecież te wszystkie usługi w imieniu
państwa polskiego dla wszystkich mieszkańców
Polski robią samorządy. Nawet zakładając, że pomylimy się w przedsięwzięciu związanym z finansami samorządów i damy za dużo samorządom…
To czym to będzie skutkowało? Lepszą jakością
i szerszą ofertą usług komunalnych w państwie
polskim. Dlatego bardzo proszę senatorów Prawa
i Sprawiedliwości: jak nie kochacie, to chociaż…
Chciałbym, żebyście chociaż rozumieli potrzeby
polskich samorządów.
Chcę też powiedzieć, że od roku 1990 właściwie nie było rządu, który… Zresztą z tego, co
wiem, to tak jest w całym świecie. Z reguły jest tak,
że rząd jako organ centralny każdego państwa stara
się jak najwięcej przekazać i jak najmniej dać pieniędzy. Rozmawialiśmy z samorządami i okazuje
się, że taka jest tendencja w wielu państwach europejskich. Ale to, co się dzieje teraz, jeśli chodzi
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o stosunek do samorządów… No, muszę to powiedzieć. Może jestem w błędzie, ale wyczuwam to tak,
że państwo – mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości
– podchodzicie do samorządów jak do pewnego
wroga politycznego. A przecież samorząd to jest
nasz przyjaciel, który realizuje pełen zakres usług
publicznych. Samorząd to my – to my decydujemy
o tym, kogo do niego wybieramy, jakie zadania są
przez niego realizowane.
Zachęcam do rzetelności i zachęcam do tego,
aby posługiwać się takimi danymi, szczególnie dotyczącymi finansów, które odzwierciedlają realną
sytuację w samorządach. No przecież jeżeli ktoś
mówi, jakie były dochody samorządów w 2018,
2019 r… W porównaniu z tym, co jest teraz, to jest
to przepaść. Ja myślę, że pan senator Frankiewicz
i pozostali samorządowcy, którzy zapisali się do
głosu, pokażą to, co dotyczy aktualnej sytuacji
w polskich samorządach, również jeśli chodzi
o stronę finansową. Ja rozmawiam z kilkoma samorządami i z tego, co mi mówiono, to tak trudnych sytuacji, jeśli chodzi o złożenie budżetu – a to
było jeszcze przed koronawirusem – o funkcjonowanie samorządów, to jeszcze w historii samorządów nie było. I jeżeli ktoś mi teraz mówi, że to są
działania lobbystyczne, i do tego dokłada, że to jest
przedwczesne… My się kompletnie nie rozumiemy, jeśli chodzi o to, w jakiej sytuacji są dzisiaj polskie samorządy. Polskie samorządy, tak jak każdy
pomiot dzisiaj działający w Polsce świadczący jakąkolwiek usługę, czy to usługę prywatną, czy to
usługę publiczną, potrzebują wsparcia – prawnego,
organizacyjnego czy niewielkiego wsparcia finansowego, który jest w tym projekcie ustawy.
Dlatego składam na ręce pana marszałka prośbę: jako Izba, z której wyszła ustawa o funkcjonowaniu samorządów, zagłosujmy… To nie jest
projekt ustawy, która rujnuje finanse publiczne,
która nadmiernie obciąża finanse publiczne. To są
rzeczy, które mogą pomóc samorządom w bieżącym funkcjonowaniu. I dlatego chciałbym państwa
prosić o zagłosowanie za projektem tej ustawy.
Dziękuję, Panie Marszałku.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Frankiewicza.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR
ZYGMUNT FRANKIEWICZ
Dziękuję bardzo.
Nic tą ustawą samorządom nie dajemy, ogromna powściągliwość jest w tych propozycjach, bo samorząd zdaje sobie sprawę z tego, że całe państwo
jest w ogromnym kłopocie. Jeżeli będą utracone
przychody budżetu państwa z powodu niewpłaconego VAT od dochodów, których samorządy nie
osiągnęły, bo zwolniły np. przedsiębiorców z opłat
czy czynszu, to, jak myślę, będzie to jak najbardziej sprawiedliwe i naturalne. W tej propozycji są
praktycznie same takie zapisy. Myślę, że to wszystko podczas swojej pierwszej wypowiedzi dokładnie opisałem, ale z tego, co słyszę, to chyba muszę
przynajmniej część powtórzyć.
Nie można czekać do lipca, tak jak nie mogą czekać przedsiębiorcy na kolejną tzw. tarczę. Przecież
my byliśmy tu przymuszani, żeby nad ustawami anty-COVID pracować praktycznie z dnia na
dzień, bo wszystko było pilne. Dlaczego w tym nie
było samorządów? Tam nie ma zapisów oczekiwanych przez samorządy albo są tak marginalne,
że w zasadzie nie wpływają na sytuację w tych
samorządach. Samorządy powinny w tym być
uwzględnione, bo to jest część państwa, i to ta
część, która bardzo intensywnie z tą pandemią walczy. Choćby symbolicznie pokażmy samorządom,
że je w tym wspieramy. Ta ustawa, ten projekt jest
symboliczny, nie ma tu istotnej finansowej pomocy, co trzeba dokładnie powiedzieć. I nie obciąża
to budżetu państwa, a na pewno nie istotnie i nie
w tym roku.
Mówiłem o tym, że są firmy komunalne, są teatry, są baseny, które finansowo dołują te samorządy, bo zwiększone są koszty, a zmniejszone są
dochody. Według ankiety przeprowadzonej przez
te związki samorządowe w setkach gmin – to też
mówiłem – średni ubytek w kwietniu dochodów
z PIT, który jest jednym z głównych źródeł dochodów, wynosi ok. 40%, przy udzielanych ulgach,
czyli zmniejszonych innych dochodach, i rosnących kosztach. No to można sobie wyobrazić, że…
Samorząd, który nie może drukować pieniędzy
– mówię na skróty – musi popaść w kłopoty. Nie
ma takich sytuacji, że te problemy biorą się z niezachowania dyscypliny finansowej na dużą skalę.
Owszem, w 2019 r. samorządy alarmowały – ja sam
też o tym mówiłem – że ich sytuacja finansowa się
gwałtownie pogarsza. Wtedy ograniczone zostały
dochody. Wcześniej dochody z PIT rosły, nie tak jak
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pan senator Bierecki powiedział… Z pamięci mogę
podać dość dokładne dane. To było ok. 15,5 miliarda z PIT więcej w latach 2015–2019, to jest wzrost.
W tym samym czasie koszty, głównie płacowe, które zresztą również dały ten wzrost w dochodach
z PIT, to było ok. 19 miliardów. Bilans był ujemny,
czyli sytuacja finansowa samorządów wtedy się nie
poprawiała, tylko pogarszała. To było wielokrotnie
dokumentowane. Służę tutaj wszelkimi danymi.
Wirus wyostrzył wszystkie problemy, również budżetu państwa, także innych państw. Jest
to światowy problem. W samorządach jest podobnie i nie ma co obciążać samorządów jakąś odpowiedzialnością za pogorszenie sytuacji finansowej.
To jest zupełnie nieusprawiedliwione. Jeżeli taka
sytuacja się utrzyma, to zatopi wszystkie samorządy po kolei, może te silniejsze ekonomicznie
– później. Żaden samorząd tego nie przetrwa – a to
jest część państwa. Samorządy odbierają obecną
politykę względem nich jako antysamorządową.
Pokażmy, że są możliwe takie ruchy, takie działania, które ten samorząd wesprą w trudnej sytuacji, a nie będą go jeszcze dołowały poprzez jakieś
resentymenty czy uprzedzenia. W tej ustawie anty-COVID, którą dzisiaj procedujemy, niestety też
nie ma zapisów, o które dopominały się samorządy. Ta inicjatywa jest jedyną realną pomocą, która
daje możliwości, a jednocześnie znikomo obciąża
budżet państwa. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O możliwość sprostowania prosi pan senator
Grzegorz Bierecki.
Udzielam panu głosu. Bardzo proszę, pan senator Grzegorz Bierecki w trybie sprostowania, maksymalnie do 3 minut.
SENATOR
GRZEGORZ BIERECKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W trybie sprostowania. Chciałbym sprostować dane, które zostały zaprezentowane podczas
posiedzenia, tej debaty. Senatorowie posługują
się danymi za kwiecień, danymi dotyczącymi dochodów samorządów za kwiecień. Chciałbym to
sprostować i poinformować Wysoki Senat, że ta
różnica we wpływach w kwietniu tego roku w stosunku do kwietnia ubiegłego roku wynika z decyzji

o przesunięciu terminu rozliczenia podatku PIT
– z końca kwietnia na koniec maja. Stąd też moje
apele o to, żeby ocenić realnie sytuację samorządów
w lipcu, kiedy będziemy dysponowali rzeczywistymi
danymi. Dane kwietniowe niejako zaburzone są tą
decyzją o zmianie terminu rozliczenia podatku PIT.
Wreszcie druga rzecz, którą chciałbym sprostować i odesłać moich kolegów senatorów do OSR
załączonego do tego projektu ustawy. Pan senator
Frankiewicz powiedział, że ta ustawa nie obciąża
budżetu. W OSR znajduje się informacja o tym, że
brak wpłaty janosikowego w roku 2020 i 2021 spowoduje konieczność zwiększenia dotacji z budżetu
o ok. 18–20%. Ta informacja znajduje się wprost
w OSR załączonym do tej ustawy.
Tak więc to są 2 rzeczy, które chciałem sprostować. Myślę, że najważniejsza to ta kwestia, że
ocena stanu finansów samorządów na podstawie
danych kwietniowych jest zaburzona w związku
z przesunięciem terminu rozliczenia PIT z końca
kwietnia na koniec maja.
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Zygmunt Frankiewicz: W ramach
sprostowania.)
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
W ramach sprostowania pan senator Frankiewicz.
Bardzo proszę.
SENATOR
ZYGMUNT FRANKIEWICZ
Zacznę od drugiej sprawy. Ja tłumaczyłem, że
naliczanie wpłat z tytułu janosikowego jest oparte
na historii. I owszem, taki efekt, o którym pan senator mówił, nastąpi, ale przewidujemy, że później
w ramach rozliczenia da to efekt praktycznie zerowy. Faktycznie w kwietniu te dochody z PIT mogą
być zaburzone z powodów, o których pan senator
mówił, ale skala tego nie będzie istotnie zmieniała
wydźwięku tych danych. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
W dyskusji głos zabiera pan senator Wadim
Tyszkiewicz.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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SENATOR
WADIM TYSZKIEWICZ
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie ukrywam, że miałem nie zabierać głosu, dlatego że myślę, że mój kolega senator Frankiewicz
dosyć dokładnie wyłuszczył całą sprawę, ale postanowiłem zabrać głos po wypowiedzi senatora
Biereckiego. Z wieloma rzeczami niestety nie mogę
się pogodzić.
Nie mogę się pogodzić ze stwierdzeniem,
że ustawa jest źle przygotowana. Nad tą ustawą,
nad projektem tych zapisów pracowało naprawdę
bardzo wiele osób przez wiele tygodni. Włączyły
się w to Związek Miast Polskich, Unia Metropolii
Polskich i wiele innych organizacji. Nie można
powiedzieć, że ta ustawa jest źle przygotowana.
To są tygodnie pracy ludzi, którzy naprawdę bardzo mocno siedzą w samorządach.
Mówił pan o wyostrzonych problemach z racji
koronawirusa. No oczywiście, że tak. Te problemy
gdzieś tam są wyostrzone, ale nie można generalizować. Ja wielokrotnie powtarzałem jako samorządowiec z dużym doświadczeniem, z ogromnym,
że nie można, proszę państwa, mierzyć wszystkich
samorządów jedną miarą albo z jednego przypadku, który gdzieś tam się wydarzył, wyciągać zbyt
pochopnych wniosków. Proszę pamiętać o tym,
że w Polsce mamy blisko 2 tysiące 500 samorządów, a każdy samorząd jest inny. Jeżeli my przypadek 1, 2 czy nawet 10 samorządów będziemy
starali się przenieść na wszystkie samorządy, to
będzie to nieuczciwe i nieuzasadnione.
Proszę pamiętać o tym, że finanse samorządów w dużej mierze zależą od mechanizmów, które działają bezpośrednio w tych naszych małych
ojczyznach. Ja w żaden sposób nie mogę się zgodzić z wypowiedzią pana senatora, z tą propagandą
mówiącą o tym, że uszczelnienie systemu spowodowało, że nagle u nas, w samorządach się pojawiło dużo więcej pieniędzy. Nie, Panie Senatorze.
Te pieniądze my wypracowaliśmy. Chciałbym,
żeby to zabrzmiało niezbyt osobiście, ale powiem
dosłownie. Jeżeli ja wybudowałem, ja z moimi
współpracownikami, 25 fabryk, które dały 5 tysięcy miejsc pracy, to nie w wyniku uszczelniania
systemu wzrosły dochody mojej gminy, ale na skutek tego, co my wypracowaliśmy. Ludzie poszli do
pracy, fabryki zaczęły płacić podatki i te wpływy
zaczęły u nas rosnąć. A mówienie ciągle o tym, że
to wynika z uszczelnienia systemu podatkowego,
jest nieuprawnione i niesprawiedliwe. W jakimś

minimalnym stopniu tak. Ale wzrost dochodów jest
związany przede wszystkim z naszą pracą w tych
naszych małych ojczyznach, to są nasze dochody
wypracowane przez nas. I proszę nie przywłaszczać sobie sukcesów samorządów w tym względzie.
Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli te dochody
zaczęły rosnąć… Zaczęły rosnąć, bo Polska nie była
w ruinie w 2015 r. To jest nieprawda. Polska rozwijała
się – przyjmijmy taki duży skrót myślowy – przynajmniej od roku 2004, kiedy weszliśmy do Unii
Europejskiej. Wtedy ten dynamiczny rozwój się rozpoczął. I my na chwilę przed pojawieniem się koronawirusa byliśmy jak gdyby u szczytu rozwoju kraju.
Takiego rozwoju w historii Polski jeszcze nie było.
Rzeczywiście skorzystały na tym i samorządy,
i państwo polskie. Wszyscy skorzystali, ale na ten
rozwój pracowaliśmy przez wiele, wiele lat. Proszę
o tym zawsze pamiętać. Mówiąc o tym, że wzrosły
nasze dochody, musimy pamiętać o tym, że wzrosły też koszty. Przecież to nie jest tak, że nam tylko dochody rosną. Trzeba gdzieś znaleźć proporcję
między dochodami a rosnącymi kosztami.
Proszę państwa, dzisiaj pracujemy nad kolejną tarczą. Zarzut, że ta nasza propozycja jest niedopracowana, jest o tyle nieuczciwy, że w tych
wszystkich dotychczasowych propozycjach samorządu w ogóle nie uwzględniano. Nie było żadnych propozycji związanych z tym, żeby samorząd,
czyli sól ziemi, na której toczy się nasze życie,
został w jakiś sposób wsparty w ramach tej tarczy. Dopiero ta nasza inicjatywa spowodowała to,
że w końcu zajmujemy się samorządem, który odgrywa gigantyczną rolę w funkcjonowaniu państwa
i w walce z koronawirusem.
Należałoby zadać takie pytanie: kto tak naprawdę toczy tę bezpośrednią walkę z koronawirusem? Państwo czy przede wszystkim samorządy?
To szpitale powiatowe i wojewódzkie są tymi miejscami, gdzie rzeczywiście ogniskują się te wszystkie problemy i gdzie rzeczywiście odbywa się walka
z koronawirusem. To my, działając w samorządach,
szukamy pieniędzy, robimy zbiórki publiczne, pozyskujemy środki, kupujemy maseczki, fartuchy,
sprzęt medyczny, tak żeby te szpitale jakoś funkcjonowały. To się dzieje w samorządzie. Jeżeli w samorządzie zacznie brakować pieniędzy, to skutki
rzeczywiście będą opłakane.
Na koniec chciałbym uświadomić państwu,
jak to mniej więcej działa. Proszę pamiętać o tym,
że jeżeli inwestycje w samorządzie zostaną zatrzymane, to stracą na tym wszyscy – straci samorząd i straci państwo polskie. Ja się tu posłużę
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dobrym przykładem, jaki jest związany z obecnym rządem. Rzadko mi się zdarza ten obecny
rząd pochwalić, ale niech będzie, zrobię to ten jeden jedyny raz. Mam na myśli ustawę o Funduszu
Dróg Samorządowych. To jest dobry program, realizowany przez wiele lat. Tutaj należą się ukłony
i poprzednim rządom, i obecnemu rządowi, który
realizuje ten program związany z Funduszem Dróg
Samorządowych. Ale proszę pamiętać o tym, że inwestycje w samorządzie przekładają się również na
wpływy do Skarbu Państwa. Jeżeli my realizujemy
inwestycje samorządowe, to odprowadzamy chociażby VAT. Już nie mówię o tym, że generuje to
kolejne podatki. No, to jest oczywiście kwestia pracy dla ludzi, to jest kwestia zarabiania pieniędzy,
to jest kwestia odprowadzania podatków.
Podam bardzo prosty przykład i chciałbym,
żebyście go państwo zapamiętali. Jeżeli rząd daje
1 milion zł, np. na budowę drogi, a samorząd ze
swoich pieniędzy – no, samorząd musi mieć pewne
możliwości finansowe, żeby takie drogi finansować
– dokłada drugi milion, to w efekcie mamy 2 miliony zł. Chwała rządowi za ten milion, ale my od
tych 2 milionów odprowadzamy ponad 400 tysięcy zł podatku VAT plus podatki pośrednie. A więc
to nie jest tak, że rząd dołożył nam milion. Rząd
dołożył plus minus 400 tysięcy. No, nie będę wchodził w szczegóły, ale tak budowane są drogi, tak realizowane są inwestycje, tak budowane są fabryki,
dzięki którym ludzie mają pracę. Nie będę się nad
tym rozwodził, bo rzeczywiście czas nagli. Proszę
wszystkich państwa i z lewej, i z prawej strony sceny politycznej, żebyście traktowali samorządy poważnie, bo to jest sól tej ziemi. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Za chwilę zakończę prowadzenie obrad. To jest
ostatni raz, kiedy prowadzę obrady jako wicemarszałek. Chciałbym podziękować, jak to pan senator
przed chwilką powiedział, i lewej stronie, i prawej stronie. Ale będziemy się widywać, będziemy
współpracować. Mam nadzieję na dobrą współpracę. Dziękuję. (Oklaski)
A teraz pan senator Krzysztof Mróz.
SENATOR
KRZYSZTOF MRÓZ
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Ja nie chciałem zabierać głosu, ale przysłuchiwałem się w swoim pokoju tym różnym wystąpieniom koleżanek i kolegów z Platformy
Obywatelskiej – a będąc już tutaj, na sali, wysłuchałem też pana senatora Tyszkiewicza – i zauważyłem, że cały czas przewijają się 2 tezy, które są
niestety nieprawdziwe.
Pierwsza teza jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość czy obecny rząd jest przeciwko samorządom.
To jest teza nieprawdziwa. Ja mógłbym powiedzieć,
że to niektórzy samorządowcy – nie samorządy, tylko właśnie niektórzy samorządowcy – są przeciwko
rządowi. I można by było podać tu wiele przykładów
postępowania, działania samorządowców. To bardzo niewielka część, ale niektórzy bardzo głośno…
W mediach nawet się z tym nie kryją. Niemniej jednak rząd ani Prawo i Sprawiedliwość nigdy przeciwko samorządom nie były. To jest jedna kwestia.
A druga kwestia jest taka… Pan senator
Tyszkiewicz jest takim jakby jej ucieleśnieniem
w wyrażaniu, że jak się cokolwiek dobrego dzieje
w samorządzie, to oczywiście to jest w 100% zasługa samorządowców, tak? Pan ma taką manierę mówienia: ja, ja, ja, ja, ja… To dzięki mnie tam
wszystko dobrze funkcjonowało.
(Rozmowy na sali)
Ale jak się zaczyna coś źle dziać, to winny jest
rząd. I wtedy ci samorządowcy idą i proszą rząd
o wsparcie. Panie Senatorze, skoro przez ostatnich kilka lat, najpierw za rządu pani premier
Beaty Szydło, a teraz pana premiera Mateusza
Morawieckiego rosną wpływy z podatków typu PIT…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, ja panu nie przerywałem.
Skoro rosną te wpływy, to jest to efekt polityki
gospodarczej rządu, proszę pana.
(Rozmowy na sali)
Polityki gospodarczej rządu.
(Głos z sali: Nie.)
Ja mogę zrozumieć…
(Rozmowy na sali)
…że w wyniku bardziej lub…
(Rozmowy na sali)
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Proszę państwa, ja już wprawdzie prawie zakończyłem prowadzenie, ale proszę o nieprzerywanie panu senatorowi i proszę o umożliwienie
swobodnej wypowiedzi. Pan senator absolutnie
miał taką możliwość, tak że bardzo proszę również
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pozwolić skoncentrować się i wypowiedzieć panu
senatorowi.
Bardzo proszę.
SENATOR
KRZYSZTOF MRÓZ
Dziękuję.
I to jest, Panie Senatorze, no, obiektywny fakt,
tak? Rosną wpływy do budżetu państwa. A z uwagi
na to, że samorządy mają pewien udział w podatkach, w podatku PIT czy CIT, to jeżeli te wpływy
rosną, to i wasz udział rośnie. Ja rozumiem, że są
różne samorządy. Jeżeli, załóżmy, jakiś prezydent,
wójt czy burmistrz jest lepszy i potrafi stworzyć
lokalnie lepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości i firm jest więcej, to wtedy… No, jest beneficjentem choćby podatku od nieruchomości, tak?
Wtedy to rośnie. Ale PIT i CIT to są podatki ściągane centralnie. I to jest skutek dobrej polityki gospodarczej tego, Panie Senatorze, rządu, rządów
Zjednoczonej Prawicy. I wie pan, no, nie można…
Można statystycznie pokazać, jak rosną wpływy
z PIT, z CIT, z VAT. I dzięki temu także te budżety
rosły. To, że wam te budżety rosły – mówię „wam”
do pana jako jeszcze kilka miesięcy temu samorządowca – rosły koszty… No, niektóre koszty
były uzasadnione, niektóre były nieuzasadnione,
to już jest kwestia pewnego wyważenia. W pewnym momencie był np. bardzo mocny wzrost zatrudnienia w samorządach, na co myśmy, że tak
powiem… Żaden rząd przy tej konstrukcji nie miał
na to wpływu. Ale zostawmy to.
(Głos z sali: Nie w samorządach…)
Następna kwestia. Czy potrzeba jakiegoś wsparcia dla samorządów dzisiaj, w związku z koronawirusem? Oczywiście, że potrzeba. Tak jak potrzeba
wsparcia dla przedsiębiorców, tak jak i potrzeba
wsparcia dla małych, dużych i średnich firm, dla
NGO i jeszcze różnych innych podmiotów. Tylko
przede wszystkim to musi być uzgodnione z rządem. Bo, Panie Senatorze, tych pieniędzy w rządzie
się tak po prostu nie tworzy. Trzeba je wykreować,
trzeba pewnie zadłużyć państwo, tak? Mamy taką
dobrą sytuację, że ten wyśmiewany także w tej
sali, uchwalony kilka tygodni temu, no, już kilkanaście tygodni temu budżet z zerowym deficytem
dzisiaj nas ratuje. Bo to, co dzisiaj mówił premier
– nawet dzisiaj w tym sensie, że dzisiejszego dnia
– że będzie dynamicznie rósł deficyt budżetowy…
No, musimy się, że tak powiem, zadłużyć, żeby było
wsparcie dla przedsiębiorców, dla samorządów

i dla innych podmiotów. Ale dlaczego my sobie możemy to zrobić, Panie Senatorze? Dlatego,
że uchwaliliśmy, także w tej Izbie, głosami senatorów Prawa i Sprawiedliwości, budżet z zerowym
deficytem. I dzisiaj możemy sobie powiększyć
ten deficyt.
Pamiętajmy o jednym: nie mamy takiej swobody, jaką mają np. Włosi czy Francuzi, bo myśmy
sobie wpisali do ustawy o finansach publicznych
i do konstytucji ograniczenie, do jakiego poziomu
możemy się zadłużyć w stosunku do PKB, i to jest
60%. No, Włosi mają 100%, Francuzi… My takich
rzeczy nie możemy zrobić, każdy rząd musi się
trzymać tego, co jest w ustawie o finansach publicznych, czyli już po przekroczeniu 55% musimy mieć zrównoważony budżet, a przy 60% są już
de facto bardzo poważne, konstytucyjne wymagania. I dlatego, że była taka, jak z tej perspektywy
można powiedzieć, roztropność rządzących i roztropność pana premiera Mateusz Morawieckiego,
że przyszedł do Sejmu z budżetem z zerowym deficytem, pierwszy raz od 1990 r., to gdy zdarzyło się
z tym koronawirusem tak, jak się zdarzyło – tego
nikt nie mógł przewidzieć – to my teraz możemy
zadłużyć państwo i możemy ratować przedsiębiorców, małych, średnich i dużych. I możemy, pewnie
także w perspektywie kilku miesięcy, zaoferować
jakąś pomoc samorządom, bo zgadzam się, że samorządom ta pomoc też będzie potrzebna. I cała
koncepcja niektórych samorządowców, którzy podpisywali deklarację co do tego, jak im państwo jest
niepotrzebne, jak oni sobie dadzą radę… Oni dzisiaj
przychodzą i proszą o pomoc państwo.
Koronawirus pokazał m.in. jedno, to, że warto postawić na publiczną służbę zdrowia, i to, jak
w dużej mierze zwinęła się prywatna służba zdrowia. Musimy wyciągnąć z tego określone wnioski
i mam nadzieję, że na przestrzeni najbliższych lat
będziemy wyciągali takie wnioski, że potrzebne jest
silne państwo, potrzebne jest sprawcze państwo
i potrzebna jest silna publiczna służba zdrowia.
Ja widzę, co się dzieje, widzę, że prywatne przychodnie się pozamykały, wyłączyły się i wszystko
idzie do tych publicznych szpitali. Choćby w tym
kontekście…
(Rozmowy na sali)
Oczywiście koronawirus wyostrzył różnego rodzaju problemy, o których mówił tutaj w kontekście
finansów pan senator Bierecki, a te problemy już
były dużo, dużo wcześniej. Ja jestem przeświadczony, że niebawem będzie jakieś rozwiązanie, które
będzie gestem wsparcia dla polskich samorządów.

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 maja 2020 r.

283
Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem (cd.)

Pamiętajmy, że tych samorządów jest bardzo dużo,
każdy szczebel samorządu ma troszeczkę inne zadania, ma inne dochody, potrzebuje innego wsparcia, inaczej realizuje określone zadania publiczne.
Ja się zgadzam, że samorządy są potrzebne, zresztą na przestrzeni tych 30 lat oddaliśmy im bardzo duży udział we władzy, tylko że, Szanowni
Państwo, to musi być bardzo, bardzo mocno przemyślane, no bo znów będzie musiał za to zapłacić
rząd, budżet państwa, Panie Senatorze. Tak?
(Rozmowy na sali)
Państwo, że tak powiem, będzie musiało te
pieniądze…
(Rozmowy na sali)
No tak, proszę pana, tylko że jeżeli my damy
samorządom, to komuś gdzieś indziej zabraknie.
A wy byście chcieli dawać temu, temu, temu, temu,
temu, temu, temu, temu. A jak się mówi, skąd mają
być dochody, to nagle zapada jakaś taka dziwna
cisza…
(Rozmowy na sali)
…ja nie słyszałem, żebyście zrobili jakiekolwiek
propozycje dochodowe.
Ja myślę tak. Poczekajmy na inicjatywę rządu
w sprawie wsparcia samorządów. Co do jednego
się zgadzam: tak, samorządy będą potrzebowały
wsparcia. Na pewno pojawi się takie wsparcie, bardzo przemyślane, za kilka, kilkanaście tygodni, gdy
będziemy mieli pełne dane o sytuacji. Tak? Ciężko
mi jeszcze powiedzieć, w jakiej formule to będzie,
ale się pojawi. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy chciałby pan odpowiedzieć, czy…
(Rozmowy na sali)
A, to pan senator Tyszkiewicz – jeżeli był pan
wymieniony z nazwiska.
(Głos z sali: Był.)
Był.
SENATOR
WADIM TYSZKIEWICZ
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie ukrywam, że gdy słucham tych wypowiedzi, to jestem trochę w szoku, wiedząc, że pan też
miał związki z samorządem. Ponoć. Tak?

(Rozmowy na sali)
No właśnie.
Przepraszam za swoją manierę mówienia „ja”.
Ja to robię celowo. Oczywiście nie ja wybudowałem
fabrykę, ja celowo trochę to przerysowuję. Mówię
o tym, że w samorządzie my tworzymy drużynę,
to jest zespół ludzi, który nad tym pracuje. Ja byłem prezydentem, będę mówił w czasie przeszłym,
miałem zastępcę, miałem ludzi. Mówię „ja” w sensie „drużyna”, to żeby dobrze mnie zrozumieć.
Mówię „ja” obrazowo, żeby pokazać „ja, samorząd”,
niech będzie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
(Głos z sali: Rozumiemy.)
Panie Senatorze, ma pan rację, że w samorządach tych pieniędzy zaczęło przybywać. Kiedy zaczynałem swoją karierę samorządowca, mój budżet
w niedużym mieście wynosił 50 milionów zł. Kiedy
odchodziłem, wynosił 250 milionów zł. Jak pan myśli, 200 milionów mi rząd dał? Ten czy inny, bo
rządy oczywiście się zmieniały po kolei. To ja…
Znowuż przepraszam za „ja”. To my wypracowaliśmy te pieniądze. Pan mówi, że rząd dał. A skąd
rząd miał te pieniądze? Miły Panie, jeżeli – znowuż przepraszam – my wybudowaliśmy drogę do
strefy, uzbroiliśmy tę strefę, zaciągnęliśmy kredyty, zaryzykowaliśmy, wzięliśmy pożyczki, wybudowaliśmy drogę, przyciągnęliśmy inwestora,
inwestor wybudował fabrykę, w tej fabryce ludzie
znaleźli pracę…
(Rozmowy na sali)
…ta fabryka zaczęła płacić podatki, od nieruchomości, PIT, od ludzi, którzy tam znaleźli pracę…
To kto wypracował te dochody do budżetu? Rząd?
Nie, to my w samorządach wypracowaliśmy
te dochody, oczywiście pośrednio. Ta kłótnia jest
zupełnie…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Senatorze, ja najmocniej pana przepraszam. Nie,
nie, ja tylko chciałbym doprecyzować, że pana wystąpienie, bardzo ciekawe, traktujemy jako to 5-minutowe, nie jako ad vocem, tylko…)
Dobrze. Zmieszczę się w 5 minutach, tak.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale bardzo
proszę, bo pana wypowiedź przyjęła formułę przemówienia, więc bardzo bym prosił, żeby kontynuować z tą świadomością. Dziękuję bardzo.)
Dobrze. To ja już będę kończył.
Jeszcze raz powiem, że jest mi bardzo przykro,
że my się na tej sali musimy dzielić, „my” i „wy”,
że pan mówi „my, rząd”, my próbujemy bronić
tu interesów samorządu… Dla mnie jako niedoświadczonego parlamentarzysty jest to przykre,
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bo samorząd to my, rząd też reprezentuje nas, więc
podział „my” – „wy” jest nieuprawniony.
I na koniec odniosę się tylko do propozycji tej
naszej zmiany w ustawie. Szanowni Państwo, nikt
nie złożył innej propozycji. My zrobiliśmy to pierwsi. Doceńcie to. Tu jest mnóstwo doświadczonych
samorządowców. Jeżeli macie uwagi – poprawmy
to. Zagrajmy w jednej drużynie, a nie dzielmy się
na „my” i „wy”. I nie uprawiajmy takiej polityki czy
retoryki, że to my zarobiliśmy pieniądze, bo VAT
uszczelniliśmy. To jest nieprawda. My, pan i ja, wypracowaliśmy dochody do budżetu państwa, i sprawiedliwie je podzielmy. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Leszka Czarnobaja.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Chciałbym prosić pana senatora… bo nie widzę
pana senatora Mroza…
(Rozmowy na sali)
Nie, nie, nie prowokacyjnie…
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! A szczególnie
zwracam się do naszego kolegi z Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, bo będzie miał
prawo do repliki.)
(Wesołość na sali)
Nazwiska nie wymieniam. Proszę mi nie podpowiadać.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panowie
Senatorowie, bardzo prosiłbym o zachowanie elementarnej powagi.)
Proszę zauważyć, że pan senator z Prawa
i Sprawiedliwości przedstawił pewną wizję państwa, państwa polskiego pod rządami Prawa
i Sprawiedliwości. Jak ta wizja wygląda? Jak jest
problem – rząd, rząd dopłaci, doda pieniędzy. Chcę
powiedzieć o tezie, którą kiedyś wygłosiła Margaret
Thatcher: rząd nie ma żadnych pieniędzy, jak chce
komuś coś dać, zabierze tobie, pamiętaj o tym, obywatelu. W związku z tym nie mówmy, że rząd dał.
Proszę zarzucić tę retorykę. Rząd zarządza naszymi pieniędzmi. I chciałbym, żeby pan jako członek

komisji budżetu i finansów rozumiał to przede
wszystkim.
Teraz jeżeli chodzi o to, że są przeciwnicy dawania, ci dają, a ci nie dają… Panie Senatorze, proszę nie przemawiać do samorządu, że przychodzą,
że kiedyś to grali cwaniaków, bo mieli pieniądze,
a teraz jest problem. Dzisiaj Rzeczpospolita ma
problem. Samorząd jest integralną częścią państwa polskiego, realizuje poważną funkcję publiczną, i przychodzi, i mówi: rozwiązujmy wspólnie
ten problem. Było to już mówione, po raz następny
powtórzę: 3 tarcze, zero w samorządach. A kto realizuje funkcje publiczne w państwie polskim, gros
tych funkcji? Nie powiem „ja”, bo już nie jestem
w samorządach, ale samorządowcy, którzy tu się
znaleźli, realizowali przez wiele lat funkcje publiczne. I od dobrej współpracy samorządów i rządu zależy zawsze sukces Polski i każdego kraju.
I teraz pan mówi tak: ten rząd przecież lubi,
a może nawet kocha samorządy. To ja powiem:
ja dziękuję za taką miłość, bądźcie inni. Szacunek
to nie jest coś deklaratywnego, a odczucie samorządów jest ważniejsze od faktów. I może pan
przytaczać różne fakty, ale dzisiaj odczucie w zdecydowanej większości samorządów jest takie, że
rząd Prawa i Sprawiedliwości jest antysamorządowy. Możemy się tu nie zgadzać, ale taka jest prawda
i taka jest rzeczywistość.
I teraz co do rozwoju i roli rządu, każdego rządu
w rozwoju gospodarczym. Chcę, żeby pan wiedział
– bo pan jest człowiekiem młodym, może tego nie
pamiętać… Wie pan, dlaczego w latach siedemdziesiątych był przez 2 lata intensywny rozwój gospodarczy we Włoszech? Bo co 3 miesiące zmieniały
się rządy, które zajmowały się wyborami i innymi
rzeczami, i nie miały czasu na to, żeby przeszkadzać przedsiębiorczości i samorządom. I te 2 filary pociągnęły bardzo mocno włoską gospodarkę.
Dopiero jak zaczęli dochodzić do władzy populiści,
to znowu zaczął się kryzys. A więc proszę pamiętać:
fundament państwa to nie jest rząd, który trzyma
wszystko w swojej garści i rozdaje jak Bokassa, tylko to jest rząd, który nie angażuje się, który tworzy
przychylność, który rozwija i wspiera te dziedziny.
Pan zarzuca panu senatorowi, że mówi „ja”,
a pan mówi tak: rząd dzięki swojej własnej polityce, czyli nie aktywności Polaków, tylko rząd stworzył taką oto dobrotliwą sytuację, że był rozwój
gospodarczy na całym świecie. Do 2015 r. ruina, od
2015 r. to rząd, począwszy od pani Beaty Szydło…
A ja chciałbym zapytać, kto spowodował nadmierny wzrost kosztów, nadmierną inflację. To już nie
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rząd, to już przedsiębiorcy, to już samorządy. Czyli
proszę w swoich wypowiedziach zachować miarę opartą na wiedzy i na tym, o czym jest mowa
w czasie debaty.
My nie zwracamy się do polskiego rządu,
a szczególnie do polskiego parlamentu: polskie samorządy potrzebują tyle i tyle pieniędzy.
Przecież i pan senator Tyszkiewicz, i pan senator Frankiewicz mówią o tym, co dotyczy zmiany
sposobu funkcjonowania niektórych rzeczy. I jeżeli
będzie taka sytuacja, która będzie wynikała z analizy, że trzeba będzie trochę pieniędzy dołożyć do
polskich samorządów, to myślę – o czym już powiedział pan senator Ożóg – że polskie samorządy
przeznaczą je na funkcjonowanie i inwestowanie
w usługę publiczną dla swoich mieszkańców.
Tu pan senator podsunął mi taką myśl…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Mija 5 minut, Panie Senatorze.)
Już kończę.
Pan senator Tyszkiewicz. W roku 2018 zmalało zatrudnienie w samorządach o blisko 3 tysiące
osób i w tym samym roku urosło w administracji
rządowej o blisko 3 tysiące osób. Na kanwie tegoż
chcę powiedzieć, Panie Marszałku, ostatnie zdanie – już kończę. Jeżeli będziemy się przerzucać
takimi argumentami, które pan porusza, a które
zacytowałem dzięki senatorowi Tyszkiewiczowi, to
przecież… Można powiedzieć tak, Panie Senatorze:
dzięki temu, że wspaniały rząd pana premiera
Morawieckiego złożył zrównoważony budżet…
To ja chcę powiedzieć, że 16 krajów przez 5 lat
odkładało pieniądze, nadwyżkę budżetową, wiedząc, że kiedyś będzie problem. To jest te 7 lat chudych i 7 lat tłustych. A co wyście przez 5 lat robili?
Rozdawaliście pieniądze swoim, rozdawaliście pieniądze na szczytne cele, takie jak polityka społeczna, ale również rozdawaliście pieniądze na wzrost
zatrudnienia, na najliczniejszy rząd, dla swoich –
począwszy od premii itd. W związku z tym trzeba mieć miarę dotyczącą rzeczy dobrych i złych.
Wskazywanie tylko, że samorząd to jest ten zły,
który nie zasługuje na proponowaną przez nas
ustawę, jest rzeczą złą. I dlatego bardzo proszę,
żebyśmy mieli więcej szacunku dla samorządu.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Stanisława Ożoga.

SENATOR
STANISŁAW OŻÓG
Serdecznie dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Koleżanki i Koledzy!
Zaserwowaliśmy sobie dzisiaj długą debatę na temat samorządu terytorialnego i mnie to
cieszy, bo dokładnie za 14 dni, za 2 tygodnie będziemy obchodzić wielkie święto – święto samorządu terytorialnego, trzydziestolecie samorządu
terytorialnego.
W tej debacie na temat projektu ustawy, który
wpłynął, mówiliśmy bardzo krótko. Pozwólcie, że
ja też odniosę się krótko do tego projektu ustawy,
a później powiem parę zdań jako doświadczony,
stary samorządowiec.
Koleżanki i Koledzy, jeśli chodzi o ten projekt
ustawy, to ja mam jedną, zasadniczą, główną obawę, mianowicie czy ten projekt i przyjęcie takiego
rozwiązania dotyczącego systemu wyrównawczego
nie wysadzi w powietrze tych ok. 400 samorządów,
o których mówiłem. Ja tego nie wiem, ja tego się
bardzo obawiam. Próbowałem to liczyć, policzyłem i z moich wyliczeń wychodzi, że tak będzie.
Ale być może jestem w błędzie, być może nie mam
dobrych, pełnych, kompletnych danych, ażeby taką
tezę stanowczo postawić i powiedzieć, że ja absolutnie się z tym nie zgadzam.
W nawiązaniu do wielu słów, które tu padły,
jeszcze raz wypowiem się jako stary samorządowiec, bo w ciągu ostatnich 30 lat to 15 lat jako szef
zarządu, czyli burmistrz, później starosta w samorządzie, no i 15 lat w polityce, 3 kadencje poseł na
Sejm, potem w Parlamencie Europejskim, a teraz
tutaj z wami jestem, więc jakieś doświadczenie
mam. Szanowni Państwo, mówiliście, mówiliśmy
o samorządach. Tyle samorządności, ile pieniędzy.
Jedno z drugim absolutnie się wiąże. Mówiłem wielokrotnie, także na tej sali, że głównym inwestorem
na przestrzeni wielu lat były samorządy terytorialne. W rękach samorządu terytorialnego każdego
z tych 3 rodzajów – nie szczebli, bo szczeble to ma
drabina, samorząd jest autonomiczny – było ponad
60% środków publicznych. Obrazuje to, jak ważnym partnerem w tej grze był, jest i będzie samorząd terytorialny.
Wiele się zrobiło i powiedzmy też przy okazji
tego trzydziestolecia, że wybudowaliśmy wiele pomników głupoty: palmy, wodotryski, niepotrzebne
ronda, gdzie tylko sarny i zające chodzą. Palmy wyschły, wodotryski też, bo suszę mamy. Ale w zdecydowanej większości te inwestycje były celowe,
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dlatego że był taki zamysł, postanowienie i podejmowano decyzję o realizacji tam, na dole, w gminie, w powiecie, w samorządzie wojewódzkim.
Szanowni Państwo, padło tu już takie zdanie,
z którym się zgadzam: otóż generalnie, nie tylko
w Polsce, ale w Europie nie jest do końca po drodze
rządowi, obojętnie jaki by był, i stronie samorządowej. Stawiam tezę, że do 1996 r. włącznie funkcjonowanie samorządu było bardzo łatwe, łatwe tu,
w Warszawie, było pozyskanie środków finansowych. Dopiero później powstawały te bariery, środków było tyle samo, ale było ich mniej, bo sprytnie
wrzucano nam dodatkowe zadania. Szanowni
Państwo, idźmy dalej. W 2001 r. wydawało się, że
zdecydowanie się polepszyło, ale niestety dzięki
ówczesnemu prezydentowi, który zawetował ustawę o dochodach JST, pozostaliśmy przy złej ustawie. Byłem jednym z ludzi, którzy pracowali nad tą
ustawą. Strona samorządowa nalegała, ażeby pracować nad następną ustawą, po wecie, nieskutecznie odrzuconym wecie prezydenta. Mamy ustawę,
która dziś na dobrą sprawę nie przystaje do rzeczywistości, i to powinno być zmienione.
Drodzy Koledzy, nie mówcie, że nie było problemów wcześniej, gdy nie było rządu Prawa
i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o finanse samorządowe. Pamiętacie? Wielu z was pamięta, bośmy
razem funkcjonowali, stawkę większą niż 8 miliardów. Panie Senatorze Frankiewicz, pana poprzednicy w Związku Miast Polskich, ten sam dyrektor
generalny, piękną ustawę przygotowali. Szliśmy razem, ja jako parlamentarzysta, ze złożonymi podpisami, z projektem ustawy. Brakowało samorządom
– tak się wydawało samorządom – 8 miliardów,
a faktycznie wtedy, w 2008 r., w 2009 r., brakowało
ponad 12 miliardów. Wielkość zadłużenia jednostek
samorządu terytorialnego była wtedy najwyższa.
Szanowni Państwo, mówimy o problemach
samorządu. Ja nie będę mówił inaczej: musimy
opracować nową ustawę o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, ale nie na podstawie
jakichś tam oderwanych, wymyślonych wskaźników. Przede wszystkim należałoby wyliczyć koszty.
Po wyliczeniu kosztów trzeba przejść do policzenia dochodów na realizację tych zadań. Przecież
samorządy gminy głównie, ale również powiatów
i województw realizują swego rodzaju usługi, nazwijmy w dużym uproszczeniu, które można policzyć. I spróbujmy tu, w Senacie, w tej Izbie, ponad
podziałami spróbować to zrobić. Zaryzykuję pewne
stwierdzenie. Wiem, że w tym momencie jest to
niemożliwe, bo z racji koronawirusa wiele danych

będzie wypaczonych i trudno będzie dokładnie
wyliczyć koszty, a tym bardziej ewentualne dochody – bo też trzeba wiedzieć z czego. Sytuacja
się ogromnie zmieniła, ale spróbujmy wykorzystać
czas nam dany na poprawę w całej Polsce. Bo jeszcze raz mówię: to samorząd głównie zmienił oblicze tych ziem i wiosek, miasteczek, miast. Dziękuję
za uwagę. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękujemy, Panie Senatorze, za to
przejmujące i bardzo mądre przemówienie.
Przepraszam, że pozwoliłem sobie na uwagę – jako
marszałek nie powinienem – ale rzadko kiedy zdarza nam się słuchać wystąpień, które wykraczają
poza niepotrzebny, jak sądzę, głęboki polityczny
spór w Polsce i które są przemówieniami ukierunkowanymi na to, co jest naszym wspólnym dobrem
i naszą wspólną ojczyzną. Bardzo panu za to, jako
senator i jako obywatel, dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Mroza. Bardzo proszę.
SENATOR
KRZYSZTOF MRÓZ
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja muszę się odnieść do tego, co mówił pan senator Czarnobaj…
(Rozmowy na sali)
Dlaczego? O nazwisku mam nie mówić? Są…
Po pierwsze, tak się składa, że w całym świecie
demokratycznym, wolnorynkowym to rząd w każdym kraju odpowiada za jakąś politykę gospodarczą
poprzez podatki i poprzez wydatki. Nie może pan
przecież teraz zaprzeczyć, że to, co się dzieje w gospodarce, jest pochodną polityki gospodarczej, którą
realizuje rząd. Jak rządziła Platforma Obywatelska
i był pan minister Vincent-Rostowski, to też prowadził jakąś politykę gospodarczą. I dzisiaj też jest
prowadzona jakaś polityka gospodarcza, która na
szczęście daje dobre skutki. To po pierwsze.
Po drugie, jeżeli pan mówi, że rząd nie ma
własnych pieniędzy i cytuje pan panią premier
Margaret Thatcher… Oczywiście, to jest fakt, tylko, idąc tym tokiem rozumowania, powiem jedną
rzecz: samorządy też nie mają własnych pieniędzy. I to jest właśnie kwestia polityki, jak te środki
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dzielimy, jak dzielimy wpływy, które otrzymujemy w formie podatków, w formie jakichś opłat,
w formie usług świadczonych przez samorządy.
No, ale one przecież za to też pobierają określone
pieniądze.
Pan mówi, że było 7 lat tłustych – tak? – a myśmy te wszystkie pieniądze wydali i teraz nie ma
na te 7 lat chudych pieniędzy. Panie Senatorze, to
gdzie były te oszczędności po waszych rządach?
Jeżeli tak było wspaniale i Polska nie była w ruinie,
to powinna być jakaś górka pieniędzy, którą by ten
PiS, że tak się wyrażę, roztrwonił – tak? – albo ten
rząd Prawa i Sprawiedliwości. No, raczej to myśmy
uszczelnili system podatkowy.
(Rozmowy na sali)
Może pan sobie wziąć proste dane z urzędu statystycznego i zobaczyć, jak rosły wpływy z VAT. Jak
te pieniądze pozyskaliśmy, uszczelniając system
podatkowy, to oczywiście podzieliliśmy się tymi
owocami wzrostu gospodarczego ze społeczeństwem. I się tego nie wstydzimy. Bo ja wolę, żeby
pieniądze z programu 500+ dostawały polskie rodziny, nawet takie, które może mniej potrzebują,
a może więcej, niech nawet dostaje pan Giertych,
który mówi, że nie potrzebuje, ale bierze – bo to
jednak idzie do polskich rodzin – niż żeby to mieli
panowie w mercedesach, którzy podjeżdżali i na takich karteczkach, że tak powiem, skrobali państwo
polskie… Bo to nie byli zwykli oszuści, tylko tacy
w drogich mercedesach, z dobrymi adwokatami.
A okradali państwo poprzez karuzele VAT-owskie.
(Rozmowy na sali)
Trzeba było to uszczelnić. I tego panowie i panie
nie zakwestionujecie, że jednak ten system został
uszczelniony. Stawki VAT nie wzrosły, Szanowni
Państwo, a wpływy wzrosły. I dobrze, że dzisiaj
możemy, że tak powiem, te środki dzielić. Jeszcze
raz powtarzam…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przypominam o limicie czasu.)
Tak. Ostatnie zdanie. Na pewno także samorządy będą potrzebowały wsparcia, bo dzisiaj de facto
nie ma takiego obszaru funkcjonowania państwa,
w którym, ze względu na to, co się stało, na koronawirusa, nie potrzeba mniejszego lub większego wsparcia. I proszę wierzyć, że takie wsparcie
będzie.
Jeszcze odnosząc się do pana senatora, mojego
kolegi, powiem jedną kwestię. Nie pamiętam, czy
to była końcówka poprzedniej kadencji, czy początek obecnej kadencji, ale rozpoczęliśmy prace nad
zmianą systemu finansowania samorządów…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, piąta minuta już dawno minęła.)
Amen. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Wysoki Senacie, lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Halina
Bieda i senator Aleksander Szwed złożyli swoje
przemówienia w dyskusji do protokołu.*
Wysoki Senacie, informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz.
Czy wszyscy państwo senatorowie, którzy mieli
zamiar złożyć wnioski o charakterze legislacyjnym,
już to uczynili?
Ogłaszam przerwę, 2- czy 3-minutową…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam, muszę być precyzyjny. Ogłaszam
przerwę 3-minutową. Proszę o sprawdzenie, czy
wszystkie zgłoszone wnioski i wystąpienia zostały
już przekazane przez senatorów. 3 minuty przerwy, tak dla porządku…
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, skracam przerwę w związku z informacją, którą otrzymałem, że wszystkie
wnioski o charakterze legislacyjnym zostały już
złożone.
W związku z tym wznawiam obrady.
Przypominam, że senator Halina Bieda i senator Aleksander Szwed złożyli swoje przemówienia
w dyskusji do protokołu, a wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli senatorowie
Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz.
Czy przedstawiciel rządu…
(Głos z sali: Nie ma…)
…chce ustosunkować się do przedstawionych
wniosków?
Jest to pytanie, które jest pytaniem retorycznym wobec nieobecności przedstawiciela rządu,
nad którą ubolewam.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje
projekt ustawy do Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Senator Kleina zgłosił wniosek o wyznaczenie komisji terminu przygotowania dodatkowego
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego
czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu,
uznam, że Senat przyjął przedstawiony wniosek.
(Głos z sali: Nie ma głosów sprzeciwu.)
Nie ma głosów sprzeciwu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia
systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Przypominam, że projekt ten został przedstawiony przez Komisję Budżetu i Finansów
Publicznych w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu
Senatu i zawarty jest w druku nr 116.
Do rozpatrywania tego projektu ustawy nie
mają zastosowania przepisy dotyczące pierwszego
czytania projektu ustawy w komisjach senackich.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senatora Kazimierza Kleinę,
o przedstawienie projektu ustawy.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie z prac naszej
komisji nad inicjatywą podjętą na podstawie art. 69
ust. 1 Regulaminu Senatu. Chodzi o wprowadzenie
do porządku obrad i rozpatrzenie na tym posiedzeniu projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów
wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych w dniu 6 maja pani senator Beata
Małecka-Libera złożyła wniosek w tej sprawie
i przedstawiła projekt ustawy o tytule, który podałem wcześniej. Komisja po rozpatrzeniu tego wniosku, po przedyskutowaniu sprawy, podjęła decyzję
o skierowaniu projektu do drugiego czytania i prosi
Wysoką Izbę o jego rozpatrzenie.
Projekt ustawy ma na celu uzupełnienie dotychczasowych instrumentów wsparcia systemu
ochrony zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2. Zawarte w projekcie rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tego
środowiska, które były sygnalizowane podczas prac
legislacyjnych nad dotychczas przyjętymi regulacjami związanymi ze skutkami rozprzestrzeniania
się wspomnianego wirusa.

W związku z tym ustawa przewiduje następujące rozwiązania. Po pierwsze, przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla osób, które wykonując
zawód medyczny, mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem zakażenia lub stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wysokość
dodatku do wynagrodzenia ma wynosić 100% wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto osobom tym
będzie przysługiwał dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50%
wynagrodzenia zasadniczego. Projekt przewiduje
także przyznanie tym osobom urlopu wytchnieniowego, czyli zwolnienie od wykonywanej pracy w wymiarze 7 dni, do wykorzystania w ciągu
12 miesięcy.
Po drugie, finansowanie z budżetu państwa
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
i innych osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym, opłacanych w całości lub w części przez
pracodawcę.
Po trzecie, umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania określonych czynności za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych
systemów łączności.
Po czwarte, obowiązek poddawania raz w tygodniu badaniom na obecność wirusa osób wykonujących zawód medyczny, osób zatrudnionych
w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także w regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych.
Po piąte, obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracownikom lub innym osobom
zatrudnionym w podmiocie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym
lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także regionalnej
placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Środki te będą
finansowane z budżetu państwa.
Po szóste, wykonywanie przez akredytowane
laboratoria badań na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Koszty tych badań będą ponosiły osoby występujące o ich przeprowadzenie.
Po siódme, sporządzanie i sprzedawanie produktów o charakterze dezynfekującym przez apteki ogólnodostępne.
Po ósme, tworzenie przez podmiot leczniczy
z osób studiujących na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarskim oraz położniczym zespołów wsparcia lekarzy i pielęgniarek.
Po dziewiąte, utworzenie państwowego funduszu celowego – Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2.
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Po dziesiąte, wprowadzenie zmiany do ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która to zmiana ma na celu przyznanie
prawa do zasiłku chorobowego w wymiarze 100%
podstawy wymiaru zasiłku, w okresie podlegania
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ubezpieczonemu wykonującemu
zawód medyczny w podmiocie leczniczym, także
na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Ponadto projekt usuwa regulację, która znosi
odpowiedzialność karną za naruszenie obowiązków służbowych lub przepisów przy nabywaniu
towarów lub usług niezbędnych do zwalczania
COVID-19; wydłużenie okresów niezbędnych do
wydania orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny
pracy do 90 dni.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się szczegółowo z tymi propozycjami, które zostały zgłoszone do naszej komisji. Uznaliśmy, że trzeba ten
projekt inicjatywy ustawodawczej powiązać z tą
główną ustawą, tzw. tarczą 3.0, bo jest to wyraźne
uzupełnienie. Ten projekt łączy także te wszystkie
propozycje, które były kierowane do rządu, były
zgłaszane także jako propozycje poprawek podczas prac nad tarczą 1.0 i tarczą 2.0. Połączenie
tego w 1 dokument wydaje się najbardziej racjonalne i rozsądne.
Chcę także poinformować Wysoką Izbę, że do
tego projektu zostało dołączone bardzo szczegółowe, solidne, pogłębione uzasadnienie. Możliwość
zapoznania się z tym uzasadnieniem wszyscy senatorowie mieli wcześniej, ponieważ tak jak powiedziałem, ten dokument był wcześniej rozesłany
i do senatorów, i do rządu. Także do tego projektu dołączona jest ocena skutków regulacji, rozbudowana, dobrze przygotowana, która także mówi
o skutkach finansowych tej regulacji. Oczywiście
wszystkich konsekwencji finansowych tej regulacji
nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale wydaje się,
że te najważniejsze skutki zostały w sposób precyzyjny wyliczone, nawet z pewną nadwyżką, bo
pokazane jest, jakie mogłyby być sposoby finansowania zadań wyznaczonych w tej ustawie.
Tak jak wcześniej powiedziałem, ten projekt
już w dniu 6 maja skierowaliśmy do odpowiednich ministerstw i ministrów odpowiedzialnych
za walkę z koronawirusem. Niestety, wówczas panie i panowie ministrowie podjęli decyzję, że tego

projektu nie będą opiniowali na tym etapie jego
procedowania.
Chcę powiedzieć to samo, co powiedziałem
w odniesieniu do poprzedniego projektu ustawy.
To jest rozpoczęcie dyskusji na etapie senackim nad
tym projektem. On będzie, jeżeli zostanie zaakceptowany przez Wysoką Izbę, jeszcze przedmiotem
dyskusji, rozważań w Sejmie, wróci do nas, a więc
odpowiednie uzupełnienia, poprawki, także takie,
które będą doprecyzowywały różne zapisy, będzie
można w odpowiednim momencie wprowadzić.
Kończąc, chciałbym prosić pana marszałka,
o to, aby jeżeli zostaną zaproponowane jakieś poprawki do tego projektu ustawy lub wnioski legislacyjne, wyznaczył naszej komisji termin w dniu
dzisiejszym na spotkanie, przeanalizowanie tego,
tak abyśmy mogli jeszcze dzisiaj przeprowadzić
trzecie czytanie, czyli głosowanie nad tym projektem, wraz z głosowaniami nad innymi ustawami,
także tarczą 3.0. Dziękuję bardzo za uwagę.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę, i będę tego przestrzegał, zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do
ich reprezentowania również senatora Kazimierza
Kleinę.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do zadania pytań.
Państwa senatorów znajdujących się w sali
nr 217 proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań do senatora sekretarza Rafała Ambrozika,
a znajdujących się w sali nr 182 – o zgłaszanie się
do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów
proszę zaś o przesłanie list do senatora Ryszarda
Świlskiego.
Państwa senatorów, którzy zdalnie biorą udział
w posiedzeniu, proszę o zgłaszanie się do zadawania pytań za pomocą czatu w aplikacji. Proszę
o to, abyście nie kierowali się państwo kolejnością
zgłoszeń w aplikacji. Informuję, że naprzemiennie
będą dopuszczani do głosu senatorowie obradujący
w gmachu Senatu i senatorowie zdalnie uczestniczący w posiedzeniu. Sposób ten będzie stosowany
także podczas zadawania pytań przedstawicielowi
rządu i podczas dyskusji.
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Bardzo proszę, czy są pytania?
Nie ma pytań…
(Głos z sali: Są.)
Są pytania.
Bardzo proszę, pan senator Stanisław Gogacz,
a następnie pan senator Jerzy Czerwiński.
SENATOR
STANISŁAW GOGACZ
Moje pytanie dotyczy art. 7 przedmiotowego
projektu ustawy. Proszę o informację – w związku z tym, że w tym artykule są przywołane mechanizmy, które oczywiście trzeba pochwalić, czyli
kontrola sanitarna itd., itd…
Ale mnie ciekawi coś innego. Mianowicie w tym
artykule jest przywołany zakres podmiotowy i czasowy, gdyż wymienia się tu 60 dni i wymienia się
poszczególne grupy zawodowe. I teraz proszę mi
powiedzieć: a skąd jest informacja, że to ma być
tylko 60 dni, a nie 160 dni?
Drugie: dlaczego ten zakres podmiotowy, a nie
inny zakres podmiotowy? Bo w uzasadnieniu
państwo przywołujecie zasady, jakie są w ustawie
o zwalczaniu itd. No, ale czy w ustawie, bo ja się
nie doczytałem, są właśnie te konkrety, o których
powiedziałem? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odpowiadam panu senatorowi na to pytanie.
Takie przyjęliśmy założenie. Ono nie jest oczywiście wiążące, na koniec, ponieważ zakładamy równocześnie, że minister w drodze rozporządzenia
może doprecyzować długość trwania tych właśnie
terminów, o których pan wspomniał. Takie rozwiązanie jest przyjęte także w ustawach zwanych
tarczami, w pierwszej czy drugiej. My to nawet,
mówiąc szczerze, czasami krytykujemy, że mówi
się, że 2 tygodnie czy miesiąc niektóre świadczenia obowiązują, później w kolejnych tarczach to jest

przedłużane. Myśmy nawet próbowali w tej tarczy
dotyczącej zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły… Mówiliśmy,
że powinno to być tak długo, jak długo zamknięta
jest placówka. Minister mówi, że to nie jest dobre
rozwiązanie. Tu przyjęliśmy tę zasadę, dając ministrowi prawo do tego, żeby doprecyzować, wydłużać w zależności od tego, jaka będzie sytuacja
związana z koronawirusem. Nie jesteśmy w stanie tych względów epidemiologicznych przewidzieć w stu procentach. Może się to stać szybciej
lub ta epidemia może niestety trwać dłużej i wtedy będą musiały być różne sytuacje… Tu jest do 60
dni, pan senator o tym wspominał, bo pan senator
Gogacz też to widzi, więc tu zwraca uwagę na sprawę szczególną i ważną. Ja też, my też to widzimy,
ale po prostu nie da się tego inaczej zapisać…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo
dziękuję…)
…według nas oczywiście.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, drobna uwaga dotycząca art. 5,
ale pewnie też art. 6 i 7. Tu jest takie sformułowanie: „w okresie 12 miesięcy po upływie 60 dni
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”. Gdyby to było tak, że jest
ogłaszany tylko stan zagrożenia epidemicznego
lub tylko stan epidemii, to by się, powiedziałbym,
trzymało kupy, pewnie byłoby zgodne z intencją
autorów. Ale w tej chwili już mamy taki oto stan,
że najpierw wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, następnie stan zagrożenia został odwołany i w tym samym dniu, w tym samym… nie
w tym samym akcie prawnym, w innym rozporządzeniu, ale ogłoszonym w tym samym „Dzienniku
Ustaw”, w następnym rozporządzeniu został wprowadzony stan epidemii. Czyli mamy jeden, zamykamy, mamy drugi ze stanów. Proszę zauważyć,
tu może być taka sytuacja, że ten przepis będzie
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obowiązywał 2 razy, bo stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany, będzie wprowadzony ten
przepis, a jednocześnie będzie już trwał stan epidemii. Jest to źle sformułowane. Tu musi być chyba
inna alternatywa, rozłączna, ale na pewno trzeba
to inaczej sformułować. Bo w tym wypadku nadajemy to uprawnienie, które powinno przysługiwać
po zamknięciu obu stanów, dwukrotnie… Tak jak
powiedziałem, jeden jest związany z drugim, ale
pierwszy zostaje zamknięty… Nie wiem, czy jasno
się wyraziłem. Podobnie będzie przypuszczalnie
w art. 6 i 7, nie analizowałem, ale na pewno jest
tak w art. 5.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pan senator Kleina chciałby się jakoś odnieść do tego?
Bardzo proszę.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
My też dostrzegamy ten problem i oczywiście było to także dyskutowane z naszym Biurem
Legislacyjnym. Prawnicy uznali, że to jest jednak
dobry zapis. Przede wszystkim dlatego, że nie
wiadomo, co jeszcze się może wydarzyć. Miejmy
nadzieję, że ten stan epidemii czy ta sytuacja epidemiologiczna będą się wygaszać i nie będzie tego
problemu, ale przecież nawet minister Szumowski
kiedyś mówił, że w którymś momencie może być
nawrót. Może być już zakończony ten stan obecny,
może się pojawić od nowa w niektórych miejscach
za jakiś czas. I w związku z tym zapis, który myśmy zaproponowali – to nawet prawnicy zasugerowali taką formułę rozwiązania – jest najlepszy
na ten moment.
Jeżeli byłby jakiś lepszy pomysł, pomysł na to,
żeby to lepiej zredagować, to jesteśmy otwarci i jesteśmy gotowi przyjąć odpowiednią poprawkę.
Gdyby miał pan pomysł, jak to zrobić lepiej, precyzyjniej, to na posiedzeniu komisji będziemy w stanie to zaakceptować. Rozumiem, że to jest ważna
sprawa. No, jak mówiłem, oczywiście nad tym
projektem będzie pracował jeszcze Sejm i pewnie
Senat, ale wolelibyśmy to oczywiście zrobić dzisiaj, poprawić to, jeśli byłby lepszy pomysł, jak to
zredagować.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma, jak widzę, więcej zgłoszeń, nikt więcej nie zapisał się do zadawania pytań do senatora
sprawozdawcy.
Czy przedstawiciel rządu… Muszę zadać to pytanie, bo tego wymaga nasz obyczaj, niemniej jednak wobec po raz kolejny stwierdzonego przeze
mnie faktu nieobecności reprezentanta rządu pytania do niego, siłą rzeczy, nie mogą być kierowane.
Otwieram dyskusję.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do zabrania głosu. Państwa senatorów znajdujących się w sali nr 217 proszę o zgłaszanie chęci
zabrania głosu w dyskusji do senatora sekretarza
Rafała Ambrozika, zaś znajdujących się w sali
nr 182 – do senatora Wiktora Durlaka. Panów senatorów 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 chatu w aplikacji.
Przypominam państwu senatorom o przekazywaniu przemówień oraz wniosków o charakterze
legislacyjnym senatorom sekretarzom, a w przypadku senatorów zdalnie biorących udział w posiedzeniu – o przesyłanie ich drogą elektroniczną na
adres wskazany w przekazanej państwu instrukcji.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator
Beatę Małecką-Liberę.
Bardzo proszę Pani Senator.
SENATOR
BEATA MAŁECKA-LIBERA
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Jako jedna z osób, które dość długo i wnikliwie
pracowały nad tym projektem, chciałabym zabrać
głos i wzmocnić kilka bardzo ważnych, istotnych
zapisów w tym projekcie. Zabieram głos szczególnie dlatego, że z ubolewaniem muszę stwierdzić, iż
Ministerstwo Zdrowia niestety nie wykazało żadnego zainteresowania tym projektem. Co więcej,
w przypadku poprzednich tarcz, ustaw o tarczach,
kiedy zgłaszaliśmy poprawki dotyczące ochrony
zdrowia i pracowników medycznych, te poprawki
były konsekwentnie wyrzucane, bez większej dyskusji i zastanowienia nad tematem. A temat jest
ogromne ważny, ponieważ dotyczy całego obszaru
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opieki zdrowotnej, ale przede wszystkim dotyczy
pracowników medycznych. I myślę, że Wysoka
Izba rozumie, jak ważna jest to grupa pracowników właśnie w tej chwili, w momencie epidemii.
Kiedy mówimy o tarczach, o potrzebie wspomagania finansowo obywateli, przedsiębiorców, kiedy
mówimy, że trzeba rozwiązywać różnego rodzaju
ich problemy i wspomagać ich, i gdy różnego rodzaju specjalnie instrumenty są do tego celu powoływane, to aż niemożliwe jest to, by nie zastanowić
się, czy takiego wsparcia i czy takiej pomocy nie
potrzebuje obszar zdrowia. Bo, jak dotychczas,
Ministerstwo Zdrowia nie wyszło z żadnym projektem, z żadnym projektem, który by kompleksowo wspomógł w tym ciężkim czasie pracowników
ochrony zdrowia.
Wysoka Izbo, epidemia obnażyła system opieki zdrowotnej. Z wielkim bólem to mówię, ponieważ od wielu lat zajmuję się tym tematem. Niestety
problem niedofinansowania, niestety problem złej
organizacji, braku współpracy poszczególnych placówek medycznych, braku jakichś konsekwentnych
rozwiązań, które pomogłyby temu systemowi, od
wielu lat się nawarstwiał. A epidemia obnażyła absolutnie wszystkie bolączki tego systemu, do bólu.
Chodzi tu m.in. – oczywiście m.in. – o dofinansowanie tego systemu, ale także o konkretne
rozwiązania systemowe. Proszę zobaczyć, co się
stało ze zdrowiem publicznym i z obszarem tzw.
opieki, opieki medycznej związanej z chorobami
zakaźnymi. Przez wiele lat ten obszar był marginalizowany, a teraz odkrywamy niestety z wielkim przerażeniem, że jest to niezmiernie ważny
obszar medycyny i opieki, zdrowia, który jest nie
tylko niedofinansowany, nie tylko ma braki kadrowe, ale – jak się okazuje – obecna sytuacja obnażyła
przede wszystkim olbrzymie zaniedbania w sprzęcie, w wyposażeniu.
Myślę, że co do tego nikt z nas nie ma wątpliwości, że teraz, w czasie epidemii zdrowie wychodzi na
plan pierwszy, bo nie ma gospodarki bez zdrowia.
Ale po epidemii, Wysoka Izbo, ten problem wcale
nie zniknie, wręcz przeciwnie, on jeszcze będzie narastał. I tak naprawdę w tej chwili, kiedy obserwujmy te wszystkie braki, ten brak koordynacji, przede
wszystkim braki kadrowe, to musimy sobie zadać
pytanie, co będzie w najbliższym miesiącach, w najbliższym czasie, kiedy powróci normalny system
opieki zdrowotnej, bo on w tej chwili jest uśpiony. My teraz cały czas mówimy tylko i wyłącznie
o leczeniu choroby związanej z koronawirusem,
tak jakby żadne inne nie istniały, a to jest dopiero,

Szanowni Państwo, druga odsłona, która jest przed
nami i która będzie wymagała i wzmocnienia finansowego, i nieprawdopodobnie ważnych, dużych,
głębokich reorganizacji, zmian i decyzji.
Dzisiaj skupiamy się na kilku istotnych, bardzo ważnych rzeczach, które muszą wybrzmieć
w tej Izbie: chcemy wsparcia dla pracowników
medycznych. Od początku mówimy o tym, że
wymagają oni wsparcia, pomocy finansowej, ale
także bezpieczeństwa pracy. Wszystkie poprawki
w tym zakresie były odrzucane. Nie wiem, dlaczego Ministerstwo Zdrowia konsekwentnie nie chce
tego tematu podejmować, a to przecież niestety
ministra zdrowia i rządu rolą, obowiązkiem jest
zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracownikom
medycznym. Panie Ministrze Zdrowia, to są pana
pracownicy. Oni w tej chwili pracują dzień i noc,
są na pierwszej linii, czasami bez sprzętu ochrony
osobistej, ale na nich ten system w tej chwili jest
oparty i dzięki nim działa.
Pierwszą rzeczą, o której zawsze mówiliśmy,
były finanse, dlatego jest tutaj propozycja stworzenia funduszu, który zawierałby ok. 20 miliardów
środków z Unii Europejskiej, ale chcemy stworzyć
fundusz, który byłby przeznaczony konkretnie na
zadania związane z walką z koronawirusem. Po
co ten fundusz? Po to, żeby przepływ środków był
transparentny. I tylko to mamy na celu.
Są jeszcze 2, a nawet 3 ważne aspekty tego projektu, które są w naszym odczuciu obowiązkowe.
Pierwsza sprawa to jest sprzęt ochrony osobistej
dla pracowników medycznych. Od początku mamy
z tym problem. Rozumiemy, że jest to epidemia
wyjątkowa, rozumiemy to, ale pewne decyzje należy podejmować w uzgodnieniu z ekspertami. To oni
mówili, że będą powstawały ogniska i że te ogniska
musimy zdusić w zalążku, m.in. przez brak kontaktów, ale także stosując środki ochrony osobistej.
Proszę zobaczyć, co się dzieje. Dlaczego niektóre
szpitale stają się takimi ogniskami? Dlatego że nie
mają tego zabezpieczenia. Dlaczego mamy taki problem w DPS-ach, problem, który wybuchł nagle?
Przecież nie dlatego, że to są placówki prywatne,
tylko dlatego, że reżim sanitarny nie dopilnował,
nie zabezpieczył, nie stworzył odpowiednich procedur i nie zapewnił pracownikom sprzętu ochrony osobistej.
Dlatego dopominamy się o sprzęt ochrony pracowniczej, który nie jest potrzebą wyimaginowaną,
nie wiadomo jaką potrzebą pracowników, on jest
przede wszystkim zabezpieczeniem dla pacjentów, bo jeżeli lekarz, pielęgniarka czy ratownik
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będą zabezpieczeni, to oni równocześnie zapewnią
bezpieczeństwo pacjentom. I, Szanowni Państwo,
z całym szacunkiem dla wszystkich osób, które
szyły maseczki, które robiły różnego rodzaju akcje… Super, że społeczeństwo tak reaguje, ale nie
jest to rola nikogo z nas. To jest rola rządu, żeby
zabezpieczyć swoich pracowników i odpowiednio
przygotować ich na ich stanowiskach pracy.
Druga kwestia to testowanie. Też od początku
mówimy o tym, jak ważne jest to, aby testować.
Oczywiście zalecenia WHO, czyli „testy, testy, testy”, od początku z wielkim kłopotem są u nas realizowane. Pamiętacie państwo debatę tutaj, kiedy
jeden z ministrów zapewniał, że mamy 2 laboratoria i że będzie wspaniale. Teraz mamy 120 laboratoriów i dalej mamy problem z testowaniem.
W dalszym ciągu, mimo zapowiedzi ministra
Szumowskiego, który mówił, że 20 tysięcy testów
dziennie to jest norma, którą powinniśmy realizować, nie wykonujemy tej liczby testów. Niestety,
ciągle są braki. I testowanie pacjentów, którzy mają
objawy czy kontakt z koronawirusem, to jedno.
Ale testowanie personelu to drugie. I to jest także
obowiązek. To jest również ochrona tego personelu,
a także pacjentów.
Czy to jest możliwe? Tak, jest to możliwe.
Zgodnie z obliczeniami, aby wykonywać testy dla
personelu, który jest szczególnie narażony, potrzebujemy wykonywać takich testów 40 tysięcy
dziennie. I jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ
coraz więcej laboratoriów jest certyfikowanych, jest
przygotowanych i chce to robić. Ale gdy słyszymy
doniesienia, że ministerstwo robi rozporządzenia
i monopolizuje ten rynek, to zastanawiamy się,
w jakim kierunku to ma zmierzać i dlaczego takie
są decyzje.
Wykonywanie testów jest również bardzo istotne z punktu widzenia epidemiologicznego. Zresztą
zauważcie państwo, co się dzieje na Śląsku: im
więcej robimy testów, tym więcej zakażeń wykrywamy. A tak samo jest w wytyczaniu mapy epidemiologicznej. Jeżeli będziemy wiedzieli dokładnie,
ile mamy zakażeń, w których miejscach, to będziemy w stanie profilaktycznie przeciwdziałać. Jeżeli
my tego nie znamy, jeżeli nie umiemy powiedzieć,
jak docelowo będzie przebiegała epidemia i kiedy
będzie jej szczyt, to niestety błądzimy, tak jak ma
to miejsce w tej chwili. Minister mówi od pewnego czasu: szczyt epidemii jest przed nami, może
będzie za tydzień, może za 2 tygodnie, może za 3,
może to będzie koniec maja. Szanowni Państwo,
nie traktujmy się w ten sposób. Rozmawiajmy

merytorycznie, opierajmy się na ekspertyzach epidemiologów i podejmujmy wspólne decyzje, bo to
nasza wspólna sprawa. To jest życie i zdrowie nas,
naszych rodzin i obywateli.
Zaraz, gdzieś tu…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Już? Bo czas…)
Już kończę. Mam jeszcze dosłownie 2 wątki
i chciałabym to skończyć. Jeżeli pan marszałek pozwoli, to zagospodaruję ostatnie 5 minut.
Nowa rzecz, którą wprowadzamy w tym projekcie, to sprawa dodatkowych wynagrodzeń, dodatków. Szanowni Państwo, nigdy na ten temat
nie rozmawialiśmy. Ci ludzie pracują naprawdę
przez 24 godziny w kombinezonach, w maskach,
w rękawiczkach. Mają do czynienia z ciężko chorymi pacjentami, z którymi czasami jest problem
ze względu na utrudniony kontakt, ale także bardzo
dużo wymagamy od naszych medyków, bo chcemy, aby podeszli do tych osób w sposób szczególny, gdyż te osoby są w szpitalu osamotnione.
A więc dodatkowo jest to praca w olbrzymim stresie. Dlatego te wszystkie dodatki, które tutaj proponujemy – być może to jest do dyskusji, możemy
dyskutować nad wielkością tych dodatków – tak
naprawdę są im należne.
Jeden ważny element. System dotychczas pozwalał medykom na pracę także na umowach cywilnoprawnych. Będziemy kiedyś dyskutować, czy
te umowy są sensowne, czy nie. Jednak w tej chwili,
jeżeli ratownik idzie na kwarantannę i przez okres
kwarantanny nie dostaje żadnego wynagrodzenia,
to, Szanowni Państwo, nie jest to szacunek dla tego
pracownika, a tego bardzo się domagam.
Już na zakończenie, bo wiem, że czas mi się
kończy, chcę powiedzieć, że bardzo bym chciała,
żebyśmy nad tym projektem pochylili się wspólnie, bo to jest projekt dla pracowników, wyrażenie
szacunku dla ich pracy. Brawa brawami, pomoc
w formie różnego rodzaju w postaci masek i zbiórek jest super, ale to, co jest należne od nas i od rządu, niech również im się należy. Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Nikt też nie złożył przemówienia w dyskusji do
protokołu ani nie zostały złożone wnioski o charakterze legislacyjnym.
Może nawet nie będę ogłaszał teraz przerwy,
tylko zostawimy państwu tutaj jakiś moment…
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Zapytam: czy jeszcze ktoś w salach bądź ktoś
z senatorów zdalnie z nami obradujących chciałby złożyć wniosek o charakterze legislacyjnym lub
przemówienie do protokołu? Nie.
Zamykam dyskusję.
Senat mógłby przystąpić teraz do trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone
razem z innymi głosowaniami.
Wysoki Senacie, przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw.
Przypominam, że projekt ten został przedstawiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu
i zawarty jest w druku nr 117. Przy rozpatrywaniu
tego projektu ustawy nie mają zastosowania przepisy dotyczące pierwszego czytania projektu ustawy
w komisjach senackich.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senatora Kazimierza Kleinę,
o przedstawienie projektu ustawy.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji
Budżetu i Finansów publicznych sprawozdanie
z prac naszej komisji nad inicjatywą komisji podjętą w oparciu o art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu.
Ten punkt naszego regulaminu umożliwia przeprowadzenie takiej inicjatywy z wykorzystaniem
szybkiej ścieżki legislacyjnej.
Gdy 6 maja br. na posiedzeniu naszej komisji
rozpatrywaliśmy ustawę, tzw. tarczę 3.0, pan senator Bogdan Klich przedstawił propozycję ustawy,
która dotyczy rozwiązań wspierających organizacje pozarządowe w czasie pandemii koronawirusa.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z tą propozycją, przedyskutowała ją i rekomenduje Wysokiej Izbie, aby ten projekt ustawy
przyjąć i rozpatrzyć.
Celem wsparcia organizacji pozarządowych
w okresie stanu epidemii nie może być jedynie
utrzymanie miejsc pracy. Organizacje te aktywnie

uczestniczą w realizacji zadań publicznych i istotnie wspierają instytucje publiczne w wykonywaniu
ich funkcji. Wsparcie powinno być skierowane na
podtrzymywanie działalności organizacji pozarządowych i rozwijanie ich potencjału, w szczególności
w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego. Stan epidemii oraz narastające problemy gospodarcze mogą skutkować utratą zdolności
do prowadzenia działalności społecznie użytecznej.
To z kolei może odbić się negatywnie na beneficjentach działań podejmowanych przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego.
W ustawie rekomendujemy następujące narzędzia interwencji. Po pierwsze: wprowadzenie
możliwości udzielenia przez starostę organizacji
pożytku publicznego pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia statutowej działalności;
kwota pożyczki do wysokości 10 tysięcy zł po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków podlegałaby
umorzeniu; po drugie, urealnienie wyliczania spadków przychodów organizacji pożytku publicznego,
aby pojedyncze wpływy dotacji nie podwyższały
sztucznie przychodu w okresie przyjętym do wyliczenia tego spadku przychodów; po trzecie, zmianę
zasady akceptowania wydatków i rozliczania dotacji organizacji pożytku publicznego dotkniętych
skutkami epidemii; po czwarte, zwolnienie organizacji pożytku publicznego w okresie od 1 marca
2020 r. do 1 maja z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności – z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych; po piąte, rozszerzenie możliwości udziału w posiedzeniach władz
stowarzyszeń i fundacji przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, również na czas, kiedy
stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii
nie obowiązują; po szóste, dodanie grupy organizacji pożytku publicznego jako beneficjentów darowizn na przeciwdziałanie koronawirusowi, dzięki
czemu donatorzy uzyskają możliwość skorzystania z odliczenia od podstaw ustalania podatku dochodowego od osób fizycznych wpłat dokonanych
dla tych podmiotów; po siódme, uelastycznienie
trybów współpracy finansowej administracji publicznej oraz rozliczeń z organizacjami pożytku
publicznego; po ósme, przedłużenie terminów
składania przez organizacje pożytku publicznego
do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań.
Oczekujemy, że projektowana ustawa umożliwi
organizacjom pozarządowym bardziej elastyczne
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działania organizacyjne, również w obszarze zarządzania finansami, dzięki czemu organizacje pożytku publicznego utrzymają zdolność organizacyjną
do realizacji zadań statutowych.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, myśmy na posiedzeniu komisji przeanalizowali możliwie głęboko założenia tej projektowanej ustawy i uznaliśmy,
że jest ona dobrym rozwiązaniem. Część tych zapisów była rekomendowana już podczas rozpatrywania tarcz pierwszej i drugiej, ale nie zostały one
wtedy zaakceptowane. I możliwe, że słusznie się
stało, że nie zostały one wtedy przyjęte, bo uważamy, że teraz, gdy będzie to w jednym dokumencie
regulującym te właśnie sprawy dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych, będzie to
rozwiązanie lepsze, pełniejsze i czytelniejsze dla
działaczy organizacji pożytku publicznego.
Do tego projektu ustawy jest dołączone bardzo
pogłębione, dopracowane uzasadnienie oraz, co
bardzo ważne, szczegółowa ocena skutków regulacji. Wydaje mi się, że panie i panowie senatorowie mieli okazję zapoznać się z tymi wszystkimi
dokumentami.
Myśmy już w dniu 6 maja wysłali ten projekt
także do odpowiednich ministrów z prośbą o opinię. Ministrowie odpowiedzieli, że na tym etapie
postępowania taka opinia według nich nie jest potrzebna i że na następnych etapach będą uczestniczyli w pracach nad tym projektem ustawy.
Proszę Wysoką Izbę o zaakceptowanie tego projektu, a jeżeliby pojawiły się poprawki, to jest prośba, żeby pan marszałek wyznaczył nam termin na
rozpatrzenie tych wniosków na dzisiaj, tak abyśmy
mogli przeprowadzić głosowanie w sprawie tego
projektu ustawy wraz ze wszystkimi innymi głosowaniami, na dzisiejszym posiedzeniu. Dziękuję
bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela
wnioskodawców.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do
ich reprezentowania również senatora Kazimierza
Kleinę.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do zadawania pytań we wszystkich salach

dokładnie według tych samych zasad, które wyczytałem już kilkakrotnie w ciągu ubiegłej godziny.
Czy są senatorowie chętni do zadania pytań?
Jest zgłoszony zdalnie pan senator Bierecki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
GRZEGORZ BIERECKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora przewodniczącego, pytanie o to, dlaczego komisja zdecydowała się na przyjęcie takiej procedury, która jest
przecież najdłuższą z możliwych procedur legislacyjnych. No bo są tu 3 czytania w Senacie, 3 czytania w Sejmie, potem 3 czytania w Senacie, potem
podpis prezydenta i dopiero publikacja, zamiast
zgłoszenia poprawki do przedłożenia rządowego zawartego w druku nr 106. Czy istniały jakieś
przeszkody? Czy Biuro Legislacyjne sygnalizowało
jakieś przeszkody uniemożliwiające złożenie tego
typu poprawki zamiast podjęcia odrębnej inicjatywy? To jest moje pytanie. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę
o udzielenie odpowiedzi.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Tę kwestię wyjaśniałem już w trakcie mojego
wystąpienia. Niektóre zapisy tego projektu ustawy
były już zgłaszane w formie poprawek do tarczy
1.0, do tarczy 2.0, ale niestety nie otrzymały one
poparcia w Sejmie. Możliwe, że lepszym pomysłem
było jednak przygotowanie jednolitego, pełnego dokumentu opracowującego wszystkie… No, może nie
wszystkie, bo tu też daleko nam jeszcze do wypełnienia wszystkich oczekiwań organizacji pozarządowych. Chodzi o to, żeby to wszystko znalazło się
w jednym dokumencie. Myśmy już na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dostrzegli ten problem, że niektóre sprawy dotyczące
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organizacji pozarządowych nie mieszczą się w tarczy 3.0, podobnie jak wcześniej nie mieściły się
w tarczy 2.0. Dlatego też uznaliśmy tę inicjatywę,
czyli oddzielny dokument dotyczący tylko tego obszaru, za najlepsze rozwiązanie.
Wydawało nam się – i ciągle tak nam się wydaje – że to jest paradoksalnie najkrótsza ścieżka,
najszybszy sposób procedowania nad tą ustawą.
Jeżeli wszystko się powiedzie, będziemy w stanie
skierować ją dziś do Sejmu, a Sejm, mając gotowy
dokument, jeżeli tylko uzna to za celowe, będzie
mógł już na jutrzejszym posiedzeniu uruchomić
tę całą procedurę, tak żeby zaakceptować tę ustawę
i skierować ją do nas. W tej sytuacji już na następnym posiedzeniu Senatu zostałaby ona przyjęta.
Jeżeli nie byłoby specjalnych uwag, moglibyśmy ją
natychmiast przyjąć, zaakceptować bez uwag już
w przyszłym tygodniu, a pan prezydent mógłby
ją podpisać od ręki. A w przeciwnym razie rozpoczęłaby się dyskusja, byłaby długa debata na posiedzeniu Sejmu, a jeszcze wcześniej rząd musiałby
przygotować taki projekt ustawy. A więc wydaje się,
że to, co myśmy zrobili, otwiera szybką ścieżkę.
Wykonaliśmy dużą część pracy, która inaczej musiałaby zostać wykonana przez rząd, i dzięki temu
rząd może się zająć innymi ważnymi sprawami
związanymi z walką z koronawirusem.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma już chętnych do zadawania pytań.
Inaczej niż w przypadku poprzednich punktów
porządku obrad na sali Senatu pojawili się przedstawiciele rządu, a przedstawiciele rządu zwyczajowo mogą zabrać głos w przedmiotowej sprawie. No,
mogą też być do nich kierowane pytania. Zapytam
więc panów, którzy, jak mniemam, reprezentują tu
gabinet pana premiera Morawieckiego, czy zechcą
zabrać głos w tej sprawie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel: Niekoniecznie, bo…)
To nie jest państwa obowiązkiem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel: Chciałbym powiedzieć, że my
przyszliśmy raczej na posiedzenie komisji budżetu, która…)
Rozumiem, Panie Ministrze. Przepraszam
najmocniej, po prostu państwa obecność zmusiła
mnie do reakcji i zadania pytania, czy chcą państwo
wziąć udział w dyskusji nad tym punktem.

W takim razie informuję, że otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Bogdan Klich.
Bardzo proszę pana senatora o zabranie głosu.
SENATOR
BOGDAN KLICH
To będą tylko dodatkowe informacje, komentarze do tej wyczerpującej prezentacji, której dokonał
senator Kleina. Rzeczywiście próbowaliśmy już raz
wprowadzić takie rozwiązania, które by wsparły
cały trzeci sektor, no ale to się nie udało. Wtedy
zgłaszaliśmy poprawki, a w tej chwili nowelizujemy ustawę.
Jest to projekt ustawy, która zostanie, jak myślę,
przyjęta przez środowisko organizacji pozarządowych z zadowoleniem, bo środowisko to doświadcza dokładnie takich samych problemów, jakich
doświadcza każda inna firma w Polsce czy każda
inna instytucja publiczna. W tej ustawie chodzi
o to, aby trzeci sektor przetrwał, pokonał te zagrożenia, które wynikają z epidemii koronawirusa
i izolacji, która została wprowadzona w celu zapobiegania jej zdrowotnym skutkom. Środowisko pozarządowe nie jest jakąś samotną wyspą, ono jest
włączone w krwiobieg finansowy, jest włączone
w funkcjonowanie całego obrotu finansowego i gospodarczego, a w związku z tym staje przed takimi
samymi wyzwaniami i doświadcza takich samych
kłopotów jak inne sektory życia publicznego. I dlatego wychodzimy z założenia, że z Senatu powinien wypłynąć jasny sygnał, jasny sygnał, taki, że
Senat troszczy się o trzeci sektor, ponieważ on stanowi jeden z filarów demokracji. I tak jest nie tylko
w Polsce, tak jest we wszystkich demokratycznych
krajach na świecie, i to takich, które mają długą,
i takich, które mają krótszą tradycję demokratyczną. Nie ma realizacji wielu zadań publicznych
bez udziału trzeciego sektora. W związku z tym
przetrwanie organizacji, które wykonują zadania
publiczne, jest potrzebą całego państwa. Chodzi
zatem nie tylko o to, aby organizacje pozarządowe miały możliwość utrzymania miejsc pracy, ale
także o to, żeby utrzymały swoje zdolności do realizacji zadań publicznych. Podkreślam: zdolności
do realizacji zadań publicznych. Bo jeżeli stracą je,
to w przeważającej większości stracą je w sposób
nieodwracalny. I dlatego jest w tej ustawie mowa
zarówno o pożyczkach, o które mogłyby występować… Pożyczkodawcą, co proponujemy, mógłby być
starosta. Te pożyczki nie byłyby wielkie, ale takie,
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które by zagwarantowały podtrzymanie płynności
finansowej organizacji, pod warunkiem że organizacja utrzyma działalność przynajmniej przez
3 miesiące.
Mówimy też o uelastycznieniu zarówno okresu rozliczeniowego, jak i okresu sprawozdawczego
z realizacji zadań publicznych, bo w wielu przypadkach ta realizacja wypadła przecież dokładnie wtedy, kiedy trwała epidemia, dokładnie wtedy wiele
organizacji miało kończyć wykonywanie tych zadań, a zatem okres sprawozdawczy i okres rozliczeniowy powinny być w przekonaniu inicjatorów
rozszerzone.
I wreszcie nie widzimy specjalnej różnicy
w funkcjonowaniu pomiędzy organizacjami pożytku publicznego a spółdzielniami socjalnymi.
Dlatego też uważamy, że należy rozszerzyć zwolnienia 100-procentowe – zaznaczam: zwolnienia
100-procentowe – z ZUS na wszystkie organizacje
pozarządowe, bez względu na to, jaką liczbę pracowników zatrudniają. Nie powinno być takiego
rozróżnienia, że część z nich otrzyma 100-procentowe zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące, a część
z nich tylko 50-procentowe. Nie wprowadzajmy
tutaj niepotrzebnych rozróżnień.
Ważne jest też, żeby to, co już jest zapisane
w prawie, a mianowicie możliwość korzystania
z głosowania elektronicznego podczas podejmowania decyzji przez władze organizacji pozarządowych, stało się metodą możliwą do stosowania
także po zakończeniu pandemii. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby tą drogą podejmować decyzje,
w momencie kiedy epidemia wygaśnie, zwłaszcza
że organizacje pozarządowe będą miały już pierwsze doświadczenia w tym zakresie.
No i wreszcie chodzi w tej ustawie także o to,
żeby zwolnieniami z PIT objąć darczyńców tych
darowizn dla organizacji pozarządowych, które
są przeznaczane na zwalczanie epidemii. Część organizacji pozarządowych zajmuje się zupełnie innymi sprawami, ale część realizuje zadanie bądź
zadania, przy pomocy których włącza się w zapobieganie i zwalczanie skutków epidemii. Jesteśmy
przekonani o tym, że darczyńcy na rzecz takich
organizacji pozarządowych powinni mieć specjalne preferencje.
Proszę państwa, funkcjonowanie trzeciego sektora to jest być albo nie być dla polskiej demokracji.
Polska demokracja powinna przetrwać ten trudny
okres, zatem musi przetrwać także jeden z jej filarów. Jeżeli zadbamy w tej chwili o wsparcie dla
organizacji pozarządowych, to tak jakbyśmy dbali

o funkcjonowanie polskiej demokracji po zakończeniu epidemii. Uważam, że tego typu nowela, tego
typu ustawa jest dobrym przedsięwzięciem, i mam
nadzieję, że Wysoki Senat tę nowelę zaakceptuje.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu w trybie zdalnym pana senatora Aleksandra Pocieja.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, tak się jakoś składa, że podczas tego posiedzenia po raz kolejny muszę nawiązać do słów pana senatora Biereckiego. Tak
bywa. Chciałbym powiedzieć jedno. No, pan senator Bierecki dziwi się, że to jest nasza inicjatywa,
że to nie zostało zgłoszone w formie poprawek.
Chciałbym powiedzieć, Panie Senatorze, że doświadczenie ostatnich 4,5 roku było takie, że jakiekolwiek były nasze poprawki w poprzedniej
kadencji, to państwo to automatycznie, po paru
godzinach w Sejmie i po parunastu godzinach
w Senacie, przepychaliście kolanem i odrzucaliście
wszystko. I później wracaliście po paru tygodniach
– znowu wracam do Sądu Najwyższego – z tymi
samymi poprawkami, które myśmy składali czy
które nasze Biuro Legislacyjne proponowało,
jako swoją inicjatywą, tracąc miesiące na zupełnie bzdurne obradowanie, po raz kolejny. Proszę
się nie dziwić, że nie mamy za grosz zaufania do
składania poprawek, ponieważ państwo zgłaszacie te inicjatywy związane z pomocą dla Polaków
i wplatacie w to wszystko zapisy – czasami one są
nawet trudne do wykrycia – które w ogóle nie mają
żadnego znaczenia dla pomocy gospodarczej, tylko są czysto politycznymi ustawkami. W związku
z tym dla czystości spojrzenia i dla podejścia tylko
i wyłącznie takiego gospodarczego i związanego
z pomocą dla poszczególnych sektorów jest taka
inicjatywa.
Jeszcze raz powtarzam: gdyby państwo wpadli na pomysł, że tego typu wydarzenie, które
pan uznawał za bezprecedensowe, i mówił pan
o tym wielokrotnie… Gdybyście przez chwilę się
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zastanowili nad tym, żeby to przeprowadzić wspólnie z opozycją, ze wszystkimi graczami politycznymi na scenie politycznej, to przede wszystkim
zrobilibyście to państwo miesiąc temu, w pełnym
konsensusie. Całe doświadczenie 5 lat czy 4,5 roku
i również to, co robicie państwo przez ostatnie pół
roku, wskazują, że nie można państwu w żadnym
zakresie wierzyć, że to, co zgłaszacie, jest pozbawione cech politycznych i że jest to tylko i wyłącznie czyste podejście, taka tylko i wyłącznie chęć
pomocy gospodarczej dla nas wszystkich. I proszę
– jeszcze raz o to apeluję – się nie dziwić, że po
prostu nikt waszemu rządowi nie wierzy, kiedy
zgłaszacie inicjatywy, ponieważ one są zawsze, że
tak powiem, przetykane politycznym interesem.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja bym się chciał dołączyć do tych głosów, które mówią o bardzo dużej potrzebie przyjęcia takiej
regulacji. Możemy się zastanowić, czy my mówimy o, bym powiedział, takim obszarze, który także
ze względu na liczbę podmiotów, osób zaangażowanych w jego pracę jest istotny, ale co do części
merytorycznej to argumenty zostały tu przedstawione – dzisiaj także decyduje się o zdolności do
realizacji zadań publicznych przez te podmioty.
A przecież podmioty te często funkcjonują w tych
obszarach, gdzie ewidentnie państwo z różnych
względów tych obowiązków na siebie nie przyjmuje – od organizacji niosących pomoc osobom
w stanach paliatywnych, przez organizacje prozwierzęce, po oczywiście takie organizacje, bo to
też przecież jest ten sektor, jak ochotnicze straże
pożarne czy koła gospodyń wiejskich, o których
dzisiaj rozmawialiśmy.
Jak pokazują dane z wykazu organizacji Klon/
Jawor, które obejmują informacje statystyczne
i także informacje urzędów statystycznych, niemal połowa, bo 45%, polskich organizacji opiera

się na pracy społecznej. Ale co to znaczy? Że ta druga połowa opiera się na stałej lub okresowej pracy
pracowników zatrudnionych na umowach o pracę lub innych umowach cywilno-prawnych. 1/3
z tych podmiotów, ok. 35%, posiada 1 pracownika
lub większą grupę pracowników zatrudnionych na
stałe. 20% tych organizacji zatrudnia pracownika
lub pracowników na umowę o pracę. Stały płatny
personel to nieodłączny element, który służy realizacji zadań statutowych poszczególnych organizacji. Nawet w przypadku organizacji, które nie
mają stałych pracowników, aż 1/5 z nich w ciągu
roku posiłkuje się krótkookresowymi umowami,
zatrudniając jakichś pracowników. W 2018 r. – to
są ostatnie dane statystyczne w ujęciu całorocznym
– w Polsce mieliśmy zarejestrowanych 22 tysiące
fundacji i 112 tysięcy stowarzyszeń.
Szanowni Państwo, co to w praktyce oznacza?
Że jeżeli, tak jak mówiłem, tylko część z nich ma
zatrudnionych pracowników lub pracownika, to
mówimy dzisiaj o dziesiątkach tysięcy osób, które z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa… Przecież duża część tych organizacji
w sposób szczególny finansuje się z dobrowolnych
wpłat i darowizn, a te, ze zrozumiałych względów
– należy się z tym liczyć – będą daleko mniejszym
strumieniem płynąć do tych organizacji, także
z uwagi na kłopoty finansowe i sytuację gospodarczą samych obywateli.
Dzisiaj pracujemy nad niezwykle ważną ustawą. Może nawet symbolicznie w dniu, w którym
pracowaliśmy nad rządowym projektem pomocy dla kół gospodyń wiejskich – i bardzo dobrze,
że był ten projekt – musimy także pamiętać o organizacjach, które nie na terenach wiejskich, ale
na terenach miejskich funkcjonują. Bo mówimy
o dziesiątkach tysięcy osób, które dzisiaj tej pomocy od nas potrzebują. A my przez te wszystkie
lata korzystaliśmy z pomocy tych, którzy w tych
organizacjach pracują społecznie albo na etacie,
realizując szczytne cele społeczne im przypisane.
Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Grzegorza Biereckiego.
Pan senator będzie połączony zdalnie.
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Komunikaty

SENATOR
GRZEGORZ BIERECKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Nie chciałbym, żeby z tej dyskusji wynikło
błędne przekonanie, że dopiero ten projekt ustawy otwiera jakąś pomoc dla organizacji pozarządowych i że te organizacje pozarządowe zostały
pominięte czy też nie znajdują się w sferze zainteresowania i nie są objęte tarczą pomocową.
Chciałbym przypomnieć, że w ostatnim dniu
marca uchwalona została ustawa, która przynosi organizacjom pozarządowym wiele elementów pomocowych. I po kolei wymienię, co już
jest, żeby to wybrzmiało w tej Izbie. A więc jest
dla organizacji pozarządowych zatrudniających
pracowników: zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń nawet do 90%, jeżeli
przychody tej organizacji spadły o ponad 80%. Dla
organizacji pozarządowych realizujących zadania
publiczne: zmiany terminu i zasad rozliczania zadania publicznego, co jest bardzo ważne, a także
zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym. To ma przecież dopomóc tym organizacjom pozarządowym realizującym zadania
publiczne w szybszym uzyskiwaniu kontraktu,
w trybie pozakonkursowym. Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą: niskooprocentowane pożyczki z Funduszu
Pracy, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Dla organizacji pożytku publicznego: zmiana
terminu rozliczania podatku od osób fizycznych.
To byłoby tyle, gdyby wymienić tylko te najważniejsze elementy tarczy, którą już są objęte
takie organizacje.
Ja ze zdziwieniem obserwuję starania w zakresie budowania pewnego manifestu, bo tak to
należałoby chyba traktować, pewnego manifestu,
jakim jest ten projekt ustawy. Mogłoby to przecież być przecież poprawką, na co zwrócił uwagę
mój przedmówca, senator Pociej. I tylko z braku
wiary w to, że taka poprawka byłaby poparta, wynika demonstracyjna chęć wybrania tej ścieżki legislacyjnej, która ma stwarzać pozory, że dopiero
ta inicjatywa senacka obejmuje opieką organizacje pozarządowe. Tak nie jest – organizacje pozarządowe już korzystają z tarczy antykryzysowej.
Są także programy Narodowego Instytutu Wolności,
antykryzysowe, specjalnie dla organizacji pozarządowych. Tak więc te struktury nie zostały pominięte w tych staraniach, w pomocy dla różnych
podmiotów w tym trudnym czasie epidemii.

To tyle do odnotowania z takiego kronikarskiego obowiązku. Trudno mi znaleźć, co nowego, co
więcej przynosi ten projekt ustawy niż… Ale, jak rozumiem, na to pytanie będą odpowiadać wnioskodawcy na kolejnych etapach pracy. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Halina
Bieda złożyła swoje przemówienie w dyskusji
do protokołu*.
Nie zostały złożone wnioski w charakterze legislacyjnym. Chciałabym zapytać, czy państwo senatorowie, którzy mieli zamiar złożyć takie wnioski,
chcą to uczynić. Proszę o przekazanie sekretarzom… Nie ma zgłoszeń.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego
czytania projektu ustawy, jednakże trzecie czytanie objęłoby jedynie głosowanie, w związku z czym
zostanie ono przeprowadzone razem z innymi
głosowaniami.
Zarządzam przerwę w obradach do godziny
21.30.
Teraz będą ogłoszone komunikaty.
SENATOR SEKRETARZ
RYSZARD ŚWILSKI
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków
zgłoszonych na dziesiątym posiedzeniu Senatu
do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druk senacki nr 106,
do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach
dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem, druk
nr 114, oraz do projektu ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 i innych chorób zakaźnych, druk nr 117,
odbędzie się w dniu dzisiejszym, 13 maja, godzinę
po ogłoszeniu przerwy w obradach Senatu w sali
plenarnej Senatu.
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Przerwa do godziny 21.30. Po przerwie odbędą
się głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 08
do godziny 22 minut 31)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad
o punkty: odwołanie Wicemarszałka Senatu
– i rozpatrzenie go jako punktu dwunastego porządku obrad; wybór Wicemarszałka Senatu
– i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawione propozycje.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu.
Wysoka Izbo, w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji przez wicemarszałka Senatu
Stanisława Karczewskiego grupa senatorów przedstawiła wniosek o jego odwołanie. Tenże wniosek
znajduje się w druku nr 119.
Przypominam, że państwo senatorowie obecni w sali posiedzeń oraz w salach 217 i 182 oddają
głos poprzez naciśnięcie przycisku na aparaturze.
Państwo senatorowie uczestniczący w obradach
w sposób zdalny proszeni są o naciśnięcie przycisku „OK” w celu potwierdzenia chęci wzięcia
udziału w głosowaniu. Decyzja o wzięciu udziału
w głosowaniu powoduje wyświetlenie okna głosowania z 3 opcjami do wyboru: „za”, „przeciw”
i „wstrzymuję się”. Kliknięcie jednego z 3 wierszy skutkuje oznaczeniem wyboru w kółku po lewej stronie. Aby zagłosować, należy wysłać swoją
decyzję do systemu. W tym celu proszę wcisnąć
przycisk „Przekaż” lub „Submit” w niektórych
tabletach w prawym górnym rogu okienka oraz
zatwierdzić przez naciśnięcie po raz kolejny przycisku „Przekaż”.
Przystępujemy do głosowania w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu, pana senatora
Stanisława Karczewskiego.

Senat, przypominam, odwołuje wicemarszałka
Senatu, podejmując uchwałę bezwzględną większością ustawowej liczby senatorów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Marszałek powinien być przeciw.)
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 93 – za, 1 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 30)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu, pana senatora Stanisława
Karczewskiego, i odwołał go z funkcji wicemarszałka Senatu.
Proszę pozwolić mi, abym z tego miejsca podziękował panu marszałkowi za jego służbę
w Senacie dla dobra Rzeczypospolitej. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
SENATOR
STANISŁAW KARCZEWSKI
Panie Marszałku, bardzo dziękuję. Chcę pana
i państwa zapewnić, że dalej będę służył Polsce.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzynastego porządku obrad: wybór Wicemarszałka
Senatu.
Trzynastego punkt trzynasty… 13 maja – znacząca data, Panie Senatorze.
Wysoka Izbo, informuję, że na stanowisko wicemarszałka Senatu została zgłoszona kandydatura
pana senatora Marka Pęka. Wniosek w tej sprawie
znajduje się w druku nr 120.
Proszę pana senatora Marka Martynowskiego
o przedstawienie kandydatury pana senatora
Marka Pęka.
SENATOR
MAREK MARTYNOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Marek Pęk, senator IX i X kadencji, wicemarszałek Senatu IX kadencji, urodził się
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8 sierpnia 1975 r. w Rzeszowie. Całe życie mieszka
w Krakowie i jest z nim związany.
W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, a w 2006 r. – studia podyplomowe
w zakresie prawa Unii Europejskiej na tej samej
uczelni. Był aktywnym członkiem i zawodnikiem
AZS UJ – sekcji koszykówki.
Po studiach pracował w zawodzie prawnika.
Od 2004 do 2009 r. pełnił funkcję asystenta prawnego posłów do Parlamentu Europejskiego. W latach 2010–2014 prowadził firmę „Doradztwo
Prawne Marek Pęk”, a od 2009 do 2015 r. współpracował z kancelarią notarialną prowadzoną przez
jego żonę w Krakowie.
Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący zarządu powiatowego tej partii
w Krakowie, członek Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Senator IX
i X kadencji wybierany w okręgu nr 31, obejmującym powiaty: krakowski ziemski, olkuski i miechowski.
W Senacie IX kadencji pełnił funkcję sekretarza Senatu, zastępcy przewodniczącego Komisji
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, wicemarszałka Senatu. W Senacie X kadencji pełni
funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności, jest członkiem Komisji Ustawodawczej oraz wiceprzewodniczącym delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO.
Bardzo proszę Wysoką Izbę o głosowanie za
kandydaturą senatora Marka Pęka na funkcję wicemarszałka Senatu. Dziękuję pięknie.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Przystępujemy zatem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyboru pana senatora
Marka Pęka na wicemarszałka Senatu.
Przypominam, że Senat wybiera wicemarszałka Senatu, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów… (Oklaski) …a bezwzględna większość wynosi 49. Za było 95, przeciw

– nikt, wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie
nr 31)
Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu i wybrał pana senatora Marka
Pęka na wicemarszałka Senatu.
Poproszę pana wicemarszałka o podejście do
stołu prezydialnego, ponieważ chciałbym wręczyć
panu uchwałę Senatu w tej sprawie. (Oklaski)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja też grałem w koszykówkę w AZS.)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: To będziesz następny.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale ja byłem za niski. Gratuluję ci.)
(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jestem leworęczny
i…)
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję za ten wybór. Powiem szczerze, że biorąc pod uwagę chwiejność obecnej większości w Senacie, z tzw. ostrożności procesowej
głosowałem za sobą, ale okazało się to zupełnie
zbędne. Tym bardziej dziękuję senatorom reprezentującym większość, że poparli moją kandydaturę. Zapewniam, że będę te obowiązki wykonywał
z maksymalnym zaangażowaniem, uczciwie, najlepiej jak potrafię – dla Rzeczypospolitej. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Po tej miłej uroczystości powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie;
znajduje się ono w druku nr 112 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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SENATOR SPRAWOZDAWCA
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi złożyć sprawozdanie z dzisiejszego…
a właściwie wczorajszego posiedzenia. Jeśli chodzi
o 3 poprawki, które były przedłożone, to komisja
poparła poprawkę nr 2, która była poprawką komisji.
W związku z tym w imieniu komisji proszę
o poparcie poprawki nr 2. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze
zabrać głos? Przypominam, że wnioski w dyskusji zgłosili panowie senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Jan Filip Libicki.
(Senator Jan Filip Libicki: Ja…)
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pozwól,
Filipie…)
Pan senator Libicki też, tak?
(Senator Jan Filip Libicki: Nie, ja nie.)
Aha, dobrze.
(Senator Jan Filip Libicki: Ja w innym punkcie.)
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja gorąco proszę i rekomenduję, żebyśmy jednak przyjęli te wszystkie poprawki, mimo że komisja rolnictwa w tym zakresie miała inną opinię.
Dlaczego? Przyjęte w ustawie regulacje mają charakter epizodyczny. Nie mam żadnej wątpliwości,
że sympatia do kół gospodyń wiejskich nie jest
sympatią czasową, ograniczoną czasowo, a wręcz
przeciwnie. A zwracam państwa uwagę na to, że
nasza poprawka to jest poprawka, która zapewnia
to finansowanie wynikające z rządowego projektu nie na jeden rok, na rok 2020, ale na dłuższy
czas. Zwracam się do tej strony sali, bo wiem, że
tutaj ta poprawka ma poparcie, za co gorąco dziękuję. Proszę państwa o rozważenie tego. Wykażmy
wspólnie, że nasza sympatia do kół gospodyń wiejskich nie jest ograniczona tylko do roku 2020.
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Zatem przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 3 należy głosować łącznie.
Poprawki nr 1 i 3 rozszerzają uprawnienie kół
gospodyń wiejskich do otrzymania z budżetu państwa pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, na lata 2021–2029 oraz przewidziane na ten
cel środki z budżetu państwa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 41 – przeciw,
3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 32)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 2 likwiduje błędne określenie
beneficjenta dotacji celowej przeznaczanej na
realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń
wiejskich oraz podmiotu przekazującego środki
na tę pomoc na rachunek bankowy koła gospodyń wiejskich.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, nikt nie
był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.
(Głosowanie nr 33)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości,
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 34)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.
Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu uchwały skierował projekt do Komisji
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu
dodatkowego sprawozdania. Znajduje sią ono
w druku nr 104 X.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Kazimierza Ujazdowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę złożyć sprawozdanie, bardzo krótko.
Komisja podtrzymała właściwie rekomendację
z pierwszego czytania, z tą różnicą, że zaaprobowała poprawkę zgłoszoną przez pana marszałka Marka
Borowskiego, która nadaje silniejszy wyraz temu
fragmentowi uchwały, który oznacza przypominanie całej wspólnocie międzynarodowej o niezrekompensowanych, nieproporcjonalnie wysokich,
najwyższych w Europie stratach poniesionych
przez Polskę w okresie II wojny światowej. Komisja
nie udzieliła za to poparcia poprawce zgłoszonej
przez pana posła Jerzego Czerwińskiego, która…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Pana senatora.)
…była przedmiotem debaty i jest znana paniom
i panom senatorom.
Proszę o przyjęcie projektu uchwały wraz z poprawką zgłoszoną przez pana marszałka Borowskiego, którą komisja rekomenduje. Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą
jeszcze zabrać głos? W trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili
panowie senatorowie Jerzy Czerwiński i Marek
Borowski.
Pan senator Kazimierz Ujazdowski był sprawozdawcą komisji po pierwszym czytaniu.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym
dodatkowym sprawozdaniem.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić
takie zapytanie? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, według kolejności przepisów projektu. To jest druk nr 104 X.
A następnie zostanie przeprowadzone głosowanie
nad przyjęciem projektu – to jest druk nr 104 S
– w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 2.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką
nr 1, pana senatora Jerzego Czerwińskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 45 – za, 51 – przeciw.
(Głosowanie nr 35)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką
nr 2, pana senatora Marka Borowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 56 – za, 34 – przeciw,
6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 36)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w całości, ze zmianami
wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 94 – za, nikt nie był
przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie
nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwalę w 75. rocznicę zakończenia
II wojny światowej w Europie.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad – z tego powodu, że punkty ósmy i dziewiąty są jeszcze
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w opracowaniu legislacyjnym, jak tylko zostaną opracowane, wrócimy do ich rozpatrywania
– drugie czytanie projektu ustawy o uzupełnieniu
instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2.
Przypominam, że zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została
przeprowadzona dyskusja…
(Głosy z sali: Który to punkt?)
To jest punkt dziesiąty. Bo słyszę zapytania…
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 116. Komisja proponuje ponadto,
aby Senat upoważnił panią senator Beatę MałeckąLiberę do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw.
(Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat przyjął projekt ustawy o uzupełnieniu
instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 i podjął uchwałę w sprawie wniesienia
do Sejmu tego projektu ustawy.
Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił
panią senator Beatę Małecką-Liberę do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, że zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została
przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 117. Komisja proponuje ponadto, aby
Senat upoważnił pana senatora Bogdana Klicha do
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił
pana senatora Bogdana Klicha do prezentowania
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym
projektem.
Szanowni Państwo, ponieważ legislatorzy intensywnie pracują nad tym, abyśmy mogli przystąpić do głosowania nad punktami ósmym
i dziewiątym, ogłaszam przerwę do godziny 23.50.
(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 58
do godziny 0 minut 18)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Pani senator z wnioskiem?
SENATOR
HALINA BIEDA
Panie Marszałku, ja bardzo chciałabym prosić
o wsparcie dla górników, którzy dzisiaj w bardzo
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dużej liczbie są zarażeni koronawirusem i niestety, tak jak w przypadku lekarzy, pielęgniarek, tylko z tego powodu, że są chorzy, dzisiaj w mediach
społecznościowych jest wiele hejtu skierowanego
do nich. Tylko z tego powodu, że są chorzy, że są
zarażeni. Przecież każdy z nas może być zarażony.
W związku z tym bardzo proszę.
(Senator Halina Bieda prezentuje kartki z napisami: #ŻyczymyZdrowia i #GórnicyjesteśmyzWami)
Górnicy, życzymy zdrowia i jesteśmy z wami.
To jest taka akcja społeczna. Jesteśmy z nimi. Kto
jeszcze chciałby się dołączyć, to mogę podać…
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Wsparcie w walce z pandemią wirusa zawsze
jest cenne. Dziękuję pani senator za tę cenną
inicjatywę.
(Senator Halina Bieda: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która
ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje się ono w druku 106 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora
Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia naszej komisji rozpatrującej poprawki
zgłoszone do ustawy.
Rekomendujemy Wysokiej Izbie przyjęcie wniosków – to jest druk 106 Z –zawartych w punktach:
1–4, 7, 9–14, 16–30, 33–61, 63, 64, 66–70, 72–78, 83,
85–89, 91, 94–96, 98, 99, 101, 103–106.
Ponadto informuję, że komisja zgodziła się na
dokonanie pewnych zmian w zestawieniu wniosków i przyjęła te wnioski, które złożyli wnioskodawcy na podstawie art. 52 ust. 2 Regulaminu
Senatu. Następujący wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków: senator Kazimierz
Kleina, senator Zygmunt Frankiewicz, senator
Adam Szejnfeld oraz wszyscy członkowie Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych. Na podstawie

art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych:
pkt 5 zestawienia wniosków, a także senator Adam
Szejnfeld: pkty 15, 82, 92, 93 i 100 zestawienia
wniosków.
Równocześnie komisja wnosi o łączne przegłosowanie poprawek, które mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący, a są to poprawki: nr 1, nr 2,
nr 4, nr 9, nr 10, nr 16, nr 17, nr 18, nr 20, nr 23,
nr 26, nr 30, nr 39, nr 44, nr 46, nr 48, nr 52, nr 57,
nr 66, nr 68, nr 69, nr 72, nr 77 i nr 85.
Przekazuję panu marszałkowi to zestawienie.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze
zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pleno titulo senatorowie: Józef Zając,
Adam Szejnfeld, Krzysztof Mróz, Jan Filip Libicki,
Krzysztof Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz,
Kazimierz Kleina, Stanisław Lamczyk, Paweł
Arndt, Lidia Staroń, Robert Dowhan, Aleksander
Posiej, Marek Martynowski, Jacek Bury, Gabriela
Morawska-Stanecka, Zygmunt Frankiewicz.
Przypominam, że wnioski, które enumeratywnie wymienił pan przewodniczący wycofali pan
senator Adam Szejnfeld oraz Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać
wycofane wnioski? Nie.
Zatem rozpoczynamy głosowanie nad przedstawionymi poprawkami. W pierwszej kolejności
zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Zaczniemy od głosowania łącznego nad poprawkami, o których mówił pan senator sprawozdawca. Przypomnę jeszcze raz numery. Jeżeli nie
usłyszę sprzeciwu, nie będę czytał uzasadnienia
każdej z tych poprawek, jak również następnych.
Dziękuję.
Zatem łącznie głosujemy nad poprawkami nr 1,
2, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 30, 39, 44, 46, 48, 52,
57, 66, 68, 69, 72, 77, 85.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 95 senatorów, 54 – za, 40 – przeciw,
1 senator się wstrzymał osoba. (Głosowanie nr 40)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 3, 59, 86 i 96 należy
głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 44 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, poprawka nr 5 jest poprawką wycofaną.
Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 7 i 8. To jest poprawka
pana senatora Józefa Zająca oraz senatora Adama
Szejnfelda.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 3 – za, 90 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 42)
Ponieważ ta poprawka została odrzucona, głosujemy nad poprawką nr 7, której przyjęcie wyklucza z kolei głosowanie nad poprawką nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 56 – za, 37 – przeciw,
1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 43)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11, pana senatora Jana Filipa
Libickiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 42 – przeciw,
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 44)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 12 i 99 należy głosować łącznie. Są to poprawki Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
Poprawki przyjęte.

Poprawka nr 13 to również poprawka Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 46)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 14 i 87 należy głosować łącznie. To również są poprawki Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 47)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, poprawki nr 15, 82, 92, 93 i 100 zostały
wycofane. Nad poprawkami nr 15, 82…
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Przepraszam bardzo.
(Głos z sali: Wycofane.)
Tak, tak.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Teraz poprawki nr 19 i 83.
(Głos z sali: Tak jest.)
Poprawki nr 19 i 83 są to poprawki Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 48)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 21 to poprawka Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 91 – za, 3 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 22 to poprawka panów senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Wadima
Tyszkiewicza.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw.
(Głosowanie nr 50)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 24 i 95 należy głosować łącznie. Są to poprawki Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych…
(Rozmowy na sali)
Nad poprawką nr 23 już głosowaliśmy.
Głosujemy nad poprawkami nr 24 i 95. Są to
poprawki Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
oraz pana senatora Adama Szejnfelda.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 51)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 25, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 93 – za, 2 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 27, pana senatora Kazimierza
Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 28 i 101 należy
głosować łącznie. Są to poprawki Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych oraz pana senatora Adama
Szejnfelda.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 50 – za, 43 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 29 i 88 należy głosować również łącznie. Przyjęcie tych poprawek

wykluczy głosowanie nad poprawką nr 31. Są to poprawki Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 55)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 32, 81, 84 i 102
należy głosować łącznie. Są to poprawki Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 2 – za, 93 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 56)
Poprawki odrzucone.
Uwaga, nad poprawkami nr 33 i 94 należy głosować łącznie. Są to poprawki Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 57)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 34, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 58)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 35, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 36 i 103 należy głosować łącznie. Są to poprawki panów senatorów
Stanisława Lamczyka oraz Kazimierza Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 było za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 60)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 37, panów senatorów Stanisława
Lamczyka oraz Kazimierza Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 było za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 61)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 38, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 było za, 43 – przeciw, wstrzymał się od głosu 1 senator. (Głosowanie
nr 62)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 40, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 było za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 63)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 41, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 było za, 43 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 64)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 42, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 51 było za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 65)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 43, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 było za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 66)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 45, panów senatorów Kazimierza
Kleiny oraz Pawła Arndta.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 było za, 43 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 67)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 47, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 92 – za, 1 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 68)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 49, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 51 – za, 42 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 69)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 50, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 70)
Poprawka przyjęta.
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Poprawka nr 51, panów senatorów Krzysztofa
Kwiatkowskiego, Wadima Tyszkiewicza oraz pani
senator Lidii Staroń.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 71)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 53 i 104 należy
głosować łącznie. Są to poprawki Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych i pana senatora Adama
Szejnfelda.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 72)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 54 i 105 należy
głosować łącznie. Są to poprawki pana senatora
Kazimierza Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 90 – za, 3 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 73)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 55 panów senatorów Roberta
Dowhana i Adama Szejnfelda.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 74)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 56, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy – za. (Głosowanie nr 75)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 58, panów senatorów Aleksandra
Pocieja oraz Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw.
(Głosowanie nr 76)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 60, pana senatora Marka Martynowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 92 – za, 2 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 77)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 61, pana senatora Marka Martynowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Żeby się w Sejmie nie pomylili…
Głosowało 95 senatorów, 93 – za, 1 – przeciw,
od głosu wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie
nr 78)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 62 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 63. Poprawka nr 62 to
poprawka pana senatora Jacka Burego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 7 – za, 85 – przeciw,
wstrzymało się 3 senatorów. (Głosowanie nr 79)
Poprawka odrzucona.
Głosujemy nad poprawką nr 63, poprawką pani
marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 80)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 64 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 65. Poprawka nr 64 to
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poprawka panów senatorów Kazimierza Kleiny
oraz Stanisława Lamczyka.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 81)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 67, senatora Zygmunta Frankiewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 82)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 70 to poprawka Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 83)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 71, pana senatora Zygmunta Frankiewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 84)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 73, pana senatora Zygmunta
Frankiewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, przeciw – 44,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 85)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 74, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, przeciw – 44,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 86)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 75, pana senatora Aleksandra
Pocieja.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za , 44 – przeciw.
(Głosowanie nr 87)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 76, pana senatora Adama Szejnfelda.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, przeciw – 44,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 88)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 78, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 89)
Poprawka przyjęta.
(Głos z sali: Opozycja śpi.)
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 79 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 89, 90 i 97. Poprawka
nr 79.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, za – 4, przeciw – 92,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 90)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 80.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, za – 3, przeciw – 93,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 91)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 89, pana senatora Aleksandra
Pocieja.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, za – 52, przeciw – 44,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 92)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 90 i 97, Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, należy głosować łącznie.
One są…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, czy przyjęliśmy poprawkę
nr 89, czy nie?
(Głos z sali: Przyjęta.)
(Głos z sali: Tak.)
Tak, słusznie, zwracam honor.
A głosowanie nad poprawkami nr 90 i 97 możliwe jest tylko w przypadku odrzucenia poprawki
nr 89, a ponieważ ona została przyjęta, to głosowanie to jest wykluczone.
Poprawka nr 91, pana senatora Adama
Szejnfelda oraz Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania…
(Głos z sali: No, wciskajcie tam…)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Opozycja śpi.)
Głosowało…
(Rozmowy na sali)
To jest ostry cień mgły.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw.
(Głosowanie nr 93)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 98, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 2 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 94)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 106, Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 95)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, nikt nie był
przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 96)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się
choroby wywołanej tym wirusem.
Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych i zobowiązał tę
komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym
posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania.
Znajduje się ono w druku nr 114 X.
Przystępujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Zygmunta
Frankiewicza, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
ZYGMUNT FRANKIEWICZ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 13 maja, czyli
wczoraj, ustosunkowała się do zgłoszonych w toku
dyskusji wniosków. Komisja poparła wnioski zawarte w pktach nr 1, 2, 3 i 4 zestawienia wniosków
i wnosi o ich przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla
samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem
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się choroby wywołanej tym wirusem oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu
tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 114.
Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze
zabrać głos?
W trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili pan senator Krzysztof
Kwiatkowski oraz pan senator Wadim Tyszkiewicz,
a pan senator Kazimierz Kleina był sprawozdawcą
komisji podczas drugiego czytania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić
takie zapytania?
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu, druk nr 114 X, a następnie
nad przyjęciem projektu w całości, druk nr 114, ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.
Nad poprawkami nr 1 i 4 należy głosować
łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 97)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 98)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 99)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem
projektu ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Komisja proponuje, aby Senat upoważnił pana
senatora Zygmunta Frankiewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem
tej ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 100)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej
tym wirusem i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił
pana senatora Zygmunta Frankiewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym
projektem.
Informuję, że porządek obrad dziesiątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza
porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych
do wygłoszenia oświadczeń.
Przypominam, że oświadczenia nie mogą trwać
dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia
mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego
posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia
niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie
można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w ciągu 5 minut.
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Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.
(Rozmowy na sali)
Informuję, że protokół dziesiątego posiedzenia
Senatu RP X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu
w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.
O terminach następnych posiedzeń zostaniecie państwo poinformowani drogą elektroniczną.
Niewykluczone, że będzie to przyszły tydzień lub
za 2 tygodnie.
Zamykam dziesiąte…
(Głos z sali: Panie Marszałku, jeszcze…)
A, jeszcze… Przepraszam bardzo.
Na liście senatorów pragnących wygłosić swoje oświadczenie są 4 osoby: pan senator Jerzy
Czerwiński, Jerzy Wcisła, Jerzy Chróścikowski
i Stanisław Gawłowski.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę o zabranie głosu i wygłoszenie oświadczenia pana senatora Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje dzisiejsze oświadczenie kieruję do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Jarosława
Szarka.
Szanowny Panie Prezesie!
We wrześniu 2016 r. weszła w życie ustawa
o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa
ta była nowelizowana dwukrotnie, m.in. poprzez
dodanie do jej zakresu przedmiotowego i także
do tytułu nazw jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy oraz pomników. Ta
ostatnia zmiana nie dotyczyła nazw, ale fizycznie
istniejących w terenie pomników i innego rodzaju upamiętnień symbolicznych. Według przepisu
przejściowego skuteczne usunięcie pomników niespełniających kryteriów ustawy miało zakończyć
się 31 marca 2018 r., czyli ponad 2 lata temu.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej był inicjatorem,
autorem zarówno projektu ustawy pierwotnej, jak
i większości zmian jej treści, m.in. wspomnianej

zmiany dotyczącej pomników. Upoważnia to izbę
wyższą do śledzenia losów tej ustawy, jej wprowadzania w życie i skutków jej stosowania.
Z kolei Instytut Pamięci Narodowej był i jest zaangażowany w realizację tej ustawy jako instytucja
ekspercka, wydająca opinie. Oprócz wojewodów to
właśnie IPN posiada pełną i realną wiedzę na temat
nazw ulic i innych nazw naruszających postanowienia ustawy, a także pomników i innych upamiętnień symbolicznych niezgodnych z ustawą.
Dlatego też kieruję do pana prezesa następujące
pytania szczegółowe dotyczące działania wcześniej
wspomnianej ustawy.
Po pierwsze – ile nazw ulic i ewentualnie nazw
obiektów było niezgodnych z ustawą w skali kraju
i poszczególnych województw przed wejściem ustawy w życie? Gdyby pan prezes dysponował danymi
o większym stopniu szczegółowości, np. z podziałem na powiaty lub gminy, to również proszę o ich
przedstawienie i przekazanie w formie załączników pisemnych, ewentualnie w pliku.
Po drugie – to samo pytanie, ale dotyczące pomników i innych upamiętnień symbolicznych.
Po trzecie – ile nazw ulic i ewentualnie nazw
innych obiektów zostało zmienionych na nazwy
zgodne z ustawą w sposób ostateczny i prawnie
wiążący? Proszę o zestawienie o szczegółowości
jak w przypadku pytania pierwszego.
Po czwarte – to samo pytanie, ale dotyczące
pomników i innych upamiętnień symbolicznych.
Po piąte – ile nazw ulic i ewentualnie nazw innych obiektów nie zostało zmienionych na nazwy
zgodne z ustawą, ewentualnie jest w trakcie procesu zmiany i zmiana ta jeszcze nie jest prawomocna? Szczegółowość jak wcześniej.
Po szóste – to samo pytanie, ale dotyczące pomników i innych upamiętnień symbolicznych.
Po siódme – podsumowanie. Jakie były główne przyczyny braku realizacji ustawy w poszczególnych przypadkach wymienionych w punktach
piątym i szóstym – np. braki w tekście ustawy,
obstrukcja gmin albo pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów
zobowiązanych, praktyka sądowa w wyrokowaniu
itp.? Proszę o w miarę szczegółowe opisy poszczególnych przypadków, tj. zachowania gmin, i opisy
wskazanych obiektów.
Po ósme – jak pan prezes ocenia działanie tej
ustawy? Co można by jeszcze zmienić czy to w samym tekście ustawy, czy to w praktyce jej stosowania, aby osiągnąć pełną realizację celu przez nią
zakładanego, tj. pełne i trwałe usunięcie z polskiej
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przestrzeni publicznej nazw ulic i innych obiektów oraz pomników i innych upamiętnień symbolicznych, propagujących komunizm lub inny ustrój
totalitarny.
Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator Rzeczypospolitej.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz poproszę o odczytanie oświadczenia pana
senatora Jerzego Wcisłę.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie składam w imieniu własnym
oraz senatorów Leszka Czarnobaja, Kazimierza
Kleiny i Ryszarda Świlskiego.
Oświadczenie kierujemy do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pana Marka
Gróbarczyka, oraz do prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Przemysława Dacy.
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie
Prezesie!
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 29 kwietnia wydał komunikat o zasadach pracy śluz dla żeglugi w obszarze Pętli
Żuławskiej, delty Wisły i Kanału Elbląskiego.
Zgodnie z tymi zasadami, śluzy będą dostępne
tylko do godziny 17.00, i to ograniczenie dotyczy
także sobót, niedziel i świąt. Jakby tego było mało,
śluzowanie w dni świąteczne będzie wymagało
wcześniejszego uzgodnienia, z minimum 12-godzinnym wyprzedzeniem, z kierownikiem obiektu, śluzy. Z informacji nie wynika, że wynikiem
tych uzgodnień musi być otwarcie śluzy w godzinach oczekiwanych przez wodniaka. Te zasady, jeżeli zostaną utrzymane, bardzo mocno ograniczą
ruch turystyczny w tym obszarze. Takie sygnały
otrzymujemy od wodniaków, organizatorów i firm
sektora turystyki wodnej, a także od samorządów
lokalnych i regionalnych województw pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że wielkim wysiłkiem, głównie samorządów, w ostatnich
latach zainwestowano w tym regionie ok. 0,5 miliarda zł w rozwój turystyki wodnej. Przyniosło to
skutek w postaci znaczącego wzrostu w przypadku

tej formy turystyki. W obszarze Pętli Żuławskiej
liczba śluzowań zwiększyła się prawie trzykrotnie,
rozwinęła się flota firm czarterujących jednostki
pływające, jachty, łodzie motorowe i inne. W warunkach epidemii rośnie zainteresowanie walorami turystyki krajowej. Jest to znakomita forma
wypoczynku właśnie na czas, gdy preferowane
będą formy wymagające pewnej izolacji i unikania dużych zbiorowisk czy wspólnych miejsc noclegowych. Te kryteria wypełnia właśnie turystyka
wodna. W tej sytuacji powinniśmy podejmować
decyzje mające na celu przyciągnięcie polskiego
turysty na nasze szlaki, budować z żeglugi markę
turystyczną, a nie ograniczać ją po to, by instytucjom zarządzającym było łatwiej i by taniej mogły
przeżyć do końca sezonu.
Panie Ministrze, Panie Prezesie, wierzymy,
że wasza szybka interwencja skoryguje błędne
i szkodliwe decyzje, a walory Pętli Żuławskiej, delty Wisły i Kanału Elbląskiego, na których dużym
kosztem powstała infrastruktura, często przewyższająca infrastrukturę spotykaną na szlakach
śródlądowych Europy Zachodniej, staną się celem
turystycznych wypraw i odkryciem dla tych, którzy po raz pierwszy na tych szlakach się pojawią.
Dziękujemy bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego
Chróścikowskiego.
SENATOR
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie kieruję do prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego z okazji trzydziestej dziewiątej rocznicy rejestracji Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników
Indywidualnych „Solidarność”.
39 lat temu, 12 maja 1981 r., został zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Rolników Indywidulanych „Solidarność”, jako
pierwsza w historii polska chłopska organizacja
związkowa, jedyna w tamtym czasie organizacja
całkowicie niezależna od władzy komunistycznej. Rejestracja NSZZ Rolników Indywidualnych
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„Solidarność” była ukoronowaniem wieloletniej
walki polskich rolników o własną organizację
broniącą ich interesów zawodowych, począwszy
od pierwszych komitetów samoobrony chłopskiej ziemi lubelskiej, rzeszowskiej, grójeckiej,
Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku
Zawodowego Rolników w Lisowie, poprzez strajki
i porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, wydarzenia bydgoskie i zjazd zjednoczeniowy w Poznaniu.
W tej walce wspierał nas w sposób szczególny
Kościół katolicki, na czele z prymasem Polski,
wkrótce błogosławionym Stefanem Kardynałem
Wyszyńskim.
Powstanie i rejestracja rolniczej Solidarności
wpisuje się złotymi zgłoskami w historię i osiągnięcia wielkiego ruchu Solidarności z początku
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, które dzięki wysiłkom milionów ludzi Solidarności dały początek przemianom demokratycznym w Europie
Środkowo-Wschodniej i doprowadziły do upadku komunizmu. To bowiem rolnicy z rolniczej
Solidarności mocno wspierali strajkujących w całym kraju związkowców, a także dostarczali żywność do strajkujących w Świdniku oraz w czasie
trwania pamiętnego strajku w Stoczni Gdańskiej.
Wielu rolników za swoją działalność było represjonowanych oraz internowanych, pozbawionych
możliwości prowadzenia własnych gospodarstw.
Tym wszystkim uczestnikom i sympatykom
związku, dzięki którym doszło do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a także
tym, którzy przyczyniają się obecnie do jego dalszego funkcjonowania, rozwoju i działania na rzecz
polskiej wsi i rolnictwa, należą się szczególne podziękowania i szacunek
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Rolników Indywidualnych „Solidarność” już od
niemal 40 lat stoi na straży interesów polskich gospodarstw rodzinnych i rolników indywidualnych
oraz broni polskiej ziemi, skupiając wokół swojej
działalności już trzecie pokolenie rolników.
Dzisiaj Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
jest nadal potrzebny w dobie postępujących przemian społeczno-politycznych, przemian gospodarczych i strukturalnych, farmeryzacja rolnictwa
w coraz bardziej globalizującym się i integrującym
świecie.
Głos w obronie wielopokoleniowych, tradycyjnych, produkujących zdrową, wysokiej jakości
żywność gospodarstw rodzinnych… To szczególnie

ważne, że w obecnym czasie NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność”, jako członek COPACOGECA, może na forum europejskim zabiegać
o właściwe wsparcie rolnictwa i gospodarstw rodzinnych w negocjacjach przyszłej wspólnej polityki rolnej.
Mając na uwadze przedstawione tu kwestie,
zwracam się do pana premiera o podjęcie rozmów
z prezydium NSZZ „Solidarność” w związku z pismem złożonym w dniu 11 maja br. oraz postulatami dotyczącymi bieżącej sytuacji w rolnictwie pod
nazwą „Kierunki działań osłonowych w związku
z obecną sytuacją w rolnictwie”, a także o podjęcie
w bliskiej przyszłości rozmów dotyczących przygotowań do organizacji obchodów czterdziestej rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność”.
Z poważaniem, senator Jerzy Chróścikowski.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora
Stanisława Gawłowskiego w sali nr 182.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja również swoje oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza
Morawieckiego.
Niedawno rząd – wspólnie z prezydentem
Dudą – ogłosił sukces w związku z podpisaniem
umowy na realizację inwestycji związanej z budową Baltic Pipe przez firmę Gaz-System.
Ja chciałbym zapytać o samą firmę, która ma być
realizatorem tej inwestycji, czyli Saipem Limited.
Firma ta jest doskonale polskiemu rządowi i GazSystemowi znana, dlatego że ta firma realizowała
już w Polsce inwestycję związaną z budową gazoportu w Świnoujściu. Efekt tej inwestycji był taki,
że firma znacząco spóźniła się z realizacją tej inwestycji. Sprawa trafiła również do trybunału
arbitrażowego.
Chciałbym się dowiedzieć, czy postępowanie
przed trybunałem arbitrażowym zostało zakończone i ewentualnie z jakim wynikiem to postępowanie zostało zakończone. To po pierwsze.
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Po drugie, w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej budowy gazoportu odnośnie do opóźnienia
część mediów związanych z PiS, ale również część
polityków PiS mówiła o tym, że wspomniana firma spóźnia się, bo realizuje inny duży projekt, dotyczący m.in. budowy Nord Stream 2 na zlecenie
firmy rosyjskiej, czyli Gazpromu. Chciałbym się
dowiedzieć: czy ta firma rzeczywiście realizuje inwestycje związane z budową tegoż gazociągu przez
Bałtyk; czy realizuje inne przedsięwzięcie związane z budową gazociągu, przez Morze Czarne; czy
są jeszcze jakieś inne przedsięwzięcia, inwestycje
realizowane przez Saipem na zlecenie Gazpromu;
i czy po stronie rządu polskiego nie ma obaw o to,
że firma może nie realizować tego przedsięwzięcia
w terminach przewidzianych kontraktem?
Chciałbym się również dowiedzieć: kto jeszcze
brał udział w postępowaniu dotyczącym realizacji
tej wielkiej inwestycji, budowy Baltic Pipe; na jakich zasadach została wyłoniona ta firma; za jaką

kwotę i w jakim terminie ma być zrealizowana ta
inwestycja? Pytam o to, dlatego, że są to pieniądze
publiczne, jest to przedsięwzięcie, które ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego
Polski, a więc te wszystkie informacje dotyczące
wyłonienia, wyboru firmy, powinny być w całości
transparentne. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół dziesiątego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępnione senatorom w terminie 30 dni po
posiedzeniu Senatu w Biurze Pracy Senackich, pokój nr 255.
Zamykam dziesiąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 1 minut 26)
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* Głosowanie 6 – brak wyników z powodu usterki technicznej; Głosowanie 7 – Głosujących 83, Za 51, Przeciw 32, Wstrzymało się 0.
Brak wyników imiennych z powodu usterki technicznej.
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Przemówienie senator Haliny Biedy
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
To, co się dzieje z wyborami prezydenckimi AD 2020, powinno nosić tytuł
,,Wielka improwizacja”, a może nawet, tak jak czeski film, „Nikt nic nie wie”.
Można by mnożyć określenia na to, z czym od połowy marca mamy do czynienia, i każdy znalazłby na to wiele innych określeń. Stan na wtorek 5 maja to setki
pytań i, w wielu przypadkach, brak odpowiedzi lub odpowiedzi bardzo niejasne.
Poniżej tylko kilka przykładowych pytań.
Kto na dziś organizuje wybory prezydenckie?
Gdzie można znaleźć obwieszczenia wyborcze?
Czy odbędą się szkolenia dla członków komisji wyborczych? Kiedy i gdzie?
Kto i gdzie będzie liczył oddane głosy?
Kiedy odbędą się wybory? W jakiej formule?
Dlaczego wielu obywateli pozbawia się możliwości głosowania?
Oczywiście można by pytać w nieskończoność.
Cytowano tu wiele opinii, które tylko dzięki właściwemu procedowaniu legislacyjnemu Senatu mogły w ogóle zostać wyrażone, bo przecież Sejm RP poświęcił tej tak ważnej ustawie niewielką chwilę.
Pozwolę sobie zacytować jeden z głosów w toczącej się dyskusji absorbującej
zarówno polityków, prawników, lekarzy, socjologów, media, jak też zwykłych
obywateli. Dla nas wszystkich bowiem wybory, a zwłaszcza wybory prezydenckie, są świętem demokracji w jej najlepiej rozumianym wydaniu. Ten głos to
fragment Słowa Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z 28 kwietnia tego
roku.
„Na sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i życia ludzi nakłada się
u nas przewidywany termin wyborów prezydenckich. Ze względu na «słuszną
autonomię porządku demokratycznego» (Centesimus Annus, 47) Kościół nie ma
mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy czy
terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem. Misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze, pełne życzliwości,
przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka
spoczywa na uczestnikach życia politycznego. Apelujemy zatem do sumień ludzi
odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko dotyczące wyborów prezydenckich. Zachęcamy, aby
w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego
ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad
wolnych i uczciwych wyborów. Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno
życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do
wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego
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państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie – mimo
różnic – kultury solidarności, także w sferze polityki”.
Bo jeśli nie opinie naukowe epidemiologów i prawników, stanowiska wielu
podmiotów upoważnionych do ich wyrażania, jak OBWE, SN, RPO, związki zawodowe Poczty Polskiej czy w pewien sposób też PKW, to może zacytowane słowa
dotrą do chcących za wszelką cenę przeprowadzić wybory prezydenckie w maju.
Może zostaną usłyszane i odniosą oczekiwany skutek, czyli dojdzie do przesunięcia wyborów w czasie, np. na przełom lata i jesieni. Jest to możliwe w drodze
wprowadzenia np. stanu klęski żywiołowej wywołanej epidemią, którego to
stanu dotyczy wiele zapisów obowiązujących w praktyce i który umożliwiłby
przeprowadzenie wyborów, w przeciwieństwie do proponowanego w tej ustawie
rozwiązania, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Jest to rozwiązanie,
które daje możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich w późniejszym,
bezpiecznym i dającym szansę na prawidłowy, zgodny z konstytucją, ich przebieg. Takie rozwiązanie zaproponowaliśmy w projekcie uchwały, który będziemy na tym posiedzeniu procedować.
Przytoczone słowa KEP mówią o dialogu rządzących z opozycją. Czy taki dialog się odbywa? Rządzący mówią o nas, że robimy obstrukcję, że to, co robimy,
jest niegodziwe. Tymczasem procedowanie ustawy odbywa się zgodnie z zapisami prawnymi, w ustawowym terminie. Zapoznaliśmy się z wieloma opiniami, wysłuchaliśmy wielu ekspertów, odbyły się posiedzenia komisji, teraz trwa
debata, podczas której padło tak wiele argumentów, z różnych dziedzin życia,
wskazujących na to, że ta ustawa nie powinna być przyjęta i wdrożona w życie.
Takiego zdania jest też blisko 80% Polaków uprawnionych do głosowania.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania
wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
w 2020 r., zwana dalej ustawą, budzi szereg wątpliwości zarówno merytorycznych, jak i tych związanych ze standardami poprawnej legislacji.
Przede wszystkim należy wyraźnie wskazać, iż przedstawione w ustawie
rozwiązania są bezprawne i nie mają zgodności z konstytucją. Wybory korespondencyjne, które mają zostać przeprowadzone na podstawie ustawy z 6 kwietnia
2020 r., nie gwarantują tego, że odbędą się zgodnie z zasadami wskazanymi
przez art. 127 ust. 1 konstytucji, tj. zasadami powszechności, równości, bezpośredniości i tajności. Aby wybory były uznane za wolne, wszystkie powyższe
warunki muszą być spełnione łącznie, tymczasem rozwiązania ustawy tego
nie gwarantują.
Ustawa nie zapewnia, że dane ze spisów wyborców przekazane Poczcie
Polskiej nie zostaną przejęte przez osoby nieuprawnione. Podkreśla to zarówno
Sąd Najwyższy w swojej opinii skierowanej do Senatu, jak i wielu konstytucjonalistów w swoich opiniach. Na dzień dzisiejszy to samorządy są zobowiązane
do przeprowadzenia wyborów, a nie Poczta Polska, która już rozpoczęła wnioskowanie o dane obywateli.
Ponadto ustawa jest sprzeczna z innymi obowiązującymi aktami prawnymi,
w tym z kodeksem wyborczym, który w art. 52 § 2 wskazuje, iż należy się wylegitymować, podpisać i potwierdzić, że odebraliśmy pakiet wyborczy. A art. 3
ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 2020 r. zakłada, że pakiet wyborczy po prostu jest
wrzucany do skrzynki i obywatel nie potwierdza w żaden sposób ani swojej
tożsamości, ani faktu odebrania pakietu.
Art. 123 konstytucji wyraźnie wskazuje, iż „Rada Ministrów może uznać
uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw
podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu,
Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój
i właściwość władz publicznych, a także kodeksów”. Zabronione jest więc procedowanie nad tym projektem w trybie pilnym, co oczywiście jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zmiana ustaw dotyczących wyborów nie może odbywać
się w pośpiechu, a projekt nie może być pisany na kolanie. Niemniej jednak partia rządząca zaprojektowała go, tak jak większość dotychczasowych ustaw, bez
rzetelnego przygotowania. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!
„Każda władza deprawuje, ale władza absolutna deprawuje absolutnie”.
To słowa wybitnego chrześcijańskiego liberała, Lorda Actona. Ta pokusa jest
odwieczna i tej pokusie nie oparło się również Prawo i Sprawiedliwość.
Władza zawsze będzie dążyła do tego, by się rozsadzać, poszerzać zakres
i intensywność swego oddziaływania. Dlatego bariery, jakie stawiają władzy instytucje polityczne, są w interesie dobra wspólnego, a ich zadaniem jest, by nie
dopuścić do powstania wykluczających politycznie i gospodarczo autorytarnych
rządów. Gdy taka władza nie napotyka na żaden opór, zwiastuje to bliski koniec
demokracji i koniec dobrobytu każdego narodu. Taką rolę bufora pełni obecnie
Senat RP. To jedyna instytucja polityczna w Polsce, która może korygować nieodpowiedzialne działania władzy.
Musimy pamiętać, że narody, które odniosły ekonomiczny sukces, są bogate w wielkim stopniu przez to, że w ciągu ostatnich trzystu lat udało im się
rozwinąć polityczne i gospodarcze instytucje włączające. Likwidując monopole i wprowadzając stopniowo pluralizm polityczny i gospodarczy, uruchomiły
one koło sukcesu powodujące mozolny rozwój państw w kierunku dobrobytu
swoich obywateli.
W ustrojach, w których został zablokowany pluralizm polityczny, wartość
władzy polega jednie na tym, że nie podlegając żadnej kontroli, przynosi jej beneficjentom wielkie korzyści materialne. Przez ostatnie 6 lat PiS zawłaszczył
w zasadzie wszystkie instytucje polityczne państwa. Senat RP stał się ostatnią
barierą, mogącą powstrzymać władzę od nieracjonalnych działań.
Demokracja to niełatwy system, ale dzisiaj lepszego nie mamy. Demokracja
to konieczność ciągłej rozmowy, prowadzenia dialogu i dyskusji. Tak zaprojektowano to narzędzie sprawowania polityki, czyli „roztropnej troski o dobro wspólne”. Demokracja to rozmowa, to przekonywanie do swoich racji. To również
wskazywanie na niebezpieczeństwa niektórych rozwiązań, bo zawłaszczenie
całej władzy dla jednego aktora sceny politycznej – na skutek owych rozwiązań – zawsze jest niebezpieczne i może doprowadzić do wykluczenia innych,
a w perspektywie czasu, ponad wszelką wątpliwość, prowadzić do likwidacji
pluralizmu w polityce i gospodarce. A to, jak pokazuje historia krajów rządzonych autorytarnie, zawsze kończy się tragicznie.
Dlatego mam nadzieję, że w jutrzejszym głosowaniu odrzucimy w całości
ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., której zapisy dewastują zasady demokratycznego państwa.
Na obecną sytuację, dotyczącą procesu wyboru prezydenta RP, należy spojrzeć jeszcze w kilku wymiarach i zadać sobie kilka zasadniczych pytań. Przede
wszystkim pytanie: komu służy ta ustawa? Czy naprawdę służy ona suwerenowi,
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czyli wszystkim Polakom, czy może wyłącznie partii sprawującej władzę, która za wszelką cenę chce, aby prezydentem nadal pozostał obecny lokator Pałacu
Prezydenckiego?
W odczuciu zwykłych obywateli zaproponowana przez większość sejmową ustawa nie pozwala na uczciwą rywalizację wyborczą. Proponowany tryb
wyborczy to oszukańcza gra znaczonymi kartami. Dzisiaj jest czas, aby Senat
przerwał ten wandalizm polityczny. Na szali jest dalsze podążanie Polski demokratyczną ścieżką rozwoju lub powolne staczanie się ku autorytaryzmowi.
Czy tego chcemy? Musimy sobie na to dzisiaj odpowiedzieć. Czy chcemy katastrofy dla Polski?
Analizując przedmiotową ustawę, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na tryb jej uchwalenia. To jedna z najważniejszych ustaw, konstytuująca
proces wyborczy, który w państwach demokratycznych jest pod specjalnym
nadzorem. Tymczasem ustawa ta została przyjęta przez Sejm RP w jeden dzień
– w kilka godzin! – na miesiąc przed zarządzoną datą głosowania, z ominięciem opinii organów właściwych w sprawach wyborczych (PKW, właściwi
ministrowie) oraz pozarządowych instytucji ochrony prawnej, eksperckich
i społecznych (RPO, organizacje społeczne zajmujące się tematyką wyborczą).
W żaden sposób nie można usprawiedliwić takiego trybu procedowania ustawy w Sejmie przez większość sejmową. Jest to niewybaczalne i niedopuszczalne w państwie demokratycznym. Wszystkie kodeksy, a zwłaszcza ordynacje
regulujące wybory powszechne w Konstytucji RP, w Regulaminie Sejmu oraz
w doktrynie prawnej, są traktowane w sposób szczególny. Oczekuje się od nich
stabilności, zwłaszcza w okresie przedwyborczym i w trakcie kampanii wyborczej, a zmiany wymagają szczególnego trybu, bardziej rozciągniętego w czasie
niż w przypadku innych ustaw. Tego wszystkiego zabrakło przy uchwalaniu
ustawy. Jest dla mnie oczywiste, że uchwalona w takim trybie przez większość
sejmową PiS ustawa nie spełnia kryteriów profesjonalnego procesu legislacyjnego i mam głęboką wiarę, że ustawa zostanie odrzucona w całości przez
Wysoką Izbę.
Pragnę jednak zwrócić uwagę jeszcze na kilka niezwykle istotnych elementów zapisanych w dokumencie ustawy, które w oczywisty sposób naruszają istniejące status quo naszego systemu politycznego.
I. W uzasadnieniu ustawy brak wyjaśnienia, dlaczego zadania PKW przenosi się na ministra, w którego zakresie działania nie leżą kwestie organizacji
wyborów, dlaczego ustawa powierza niektóre kompetencje należące dotychczas
do Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) – ministrowi właściwemu do spraw
aktywów państwowych lub nadaje mu nowe, dotychczas nieistniejące.
Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw aktywów państwowych ma
określać:
1. wzór karty do głosowania (dotychczas kompetencja ta należała do PKW,
art. 40 § 5, art. 53g § 7 k.w.),
a ponadto:
2. zleca sporządzanie pakietów wyborczych (dotychczas sporządzały je obwodowe komisje wyborcze, art. 3g § 6a k.w.),
3. określi sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do
właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej (dotychczasowa kompetencja
PKW, art. 53j § 2 k.w.),
4. może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe elementy wchodzące
w skład pakietu wyborczego (dotychczas przepisy nie przewidywały możliwości
uznaniowego regulowania dodatkowych elementów pakietu wyborczego przez
jakikolwiek organ administracji rządowej lub administracji wyborczej).
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II. Ustawa narusza zasadę tajności wyborów, ponieważ nie zabezpiecza w należyty sposób przesyłek wyborczych przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich, w szczególności przez traktowanie przesyłek jako przesyłek nierejestrowanych/druków bezadresowych, przesyłek niepoleconych, i nie daje wyborcy możliwości samodzielnego zabezpieczenia tajności, np. przez osobiste
dostarczenie przesyłki zwrotnej.
Wyborca głosujący korespondencyjnie i przekazujący wraz z kartą do głosowania swoje dane osobowe, nie ma żadnej kontroli nad przesyłką zwrotną. Nie
ma żadnej gwarancji, że ktoś nie pozna jego preferencji wyborczych, a tym samym może mieć uzasadnioną obawę, że tajność głosowania zostanie naruszona.
Taka obawa natomiast może wpłynąć na sposób głosowania.
III. Ustawa nie wyznacza ani nie wskazuje sposobu wyznaczenia miejsca,
w którym będą umieszczone nadawcze skrzynki pocztowe. Dotychczas siedziby lokali wyborczych określały organy administracji publicznej i ogłaszały to
w sposób określony w ustawie. Wyborca z góry wiedział, gdzie będzie głosował.
Obecnie nie zostanie o tym urzędowo poinformowany, a przekazane informacje będą pochodziły ze źródeł nieurzędowych i mogą być niewiarygodne. Nie
wiadomo, czy nadawcze skrzynki pocztowe będą umieszczone w tym samym
miejscu co dotychczasowe lokale wyborcze.
IV. Podczas dotychczasowego trybu wyborczego seniorzy lub osoby mający
problem z aspektem technicznym głosowania, zawsze mogli liczyć na pomoc
członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Wprowadzenie obowiązkowego
głosowania korespondencyjnego pozbawia wsparcia osoby, dla których proces
wyborczy jest zbyt skomplikowany. Nie ulega wątpliwości, że tryb korespondencyjny będzie dla wielu mieszkańców Polski trudny do wykonania w sytuacji
braku pomocy merytorycznie przygotowanych osób.
V. Po raz pierwszy w historii przepisy różnicują wyborców w kraju i za granicą. W sytuacji, gdy prawo wyborcze zmienia się w ostatniej chwili, wyborcy
za granicą mogą zostać w dużej liczbie wykluczeni z głosowania. Ponadto ze
względu na stan pandemii i wynikające z niego regulacje prawne obowiązujące
w poszczególnych państwach przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja
br. nie będzie w wielu z nich w ogóle możliwe.
Rozwiązania wykluczające udział obywateli polskich przebywających za
granicą w wyborach są niezgodne ze standardami przewidzianymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także
w Konstytucji RP.
Jako senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej leży mi na sercu przyszłość państwa polskiego i Polaków. W związku z powyższym chcę, aby ta ustawa jak najszybciej została odrzucona w całości, nie tylko jako niezgodna z polską racją
stanu, ale również ze względu na jej zapisy głęboko podważające zasady i reguły
wyborów przypisanych do demokratycznego państwa prawa.
Mam zatem nadzieję, że w jutrzejszym głosowaniu panie i panowie senatorowie w całości odrzucą ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania
wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
w 2020 r.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przegłosowana przez Sejm 6 kwietnia ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.
zakłada, że wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się w drodze głosowania korespondencyjnego zarówno w pierwszej, jak i w ewentualnie drugiej turze. Po
wnikliwym zapoznaniu się z tekstem ustawy pragnę oświadczyć, że z powodów, które zaraz przedstawię, stanowczo nie zgadzam się na taką formę elekcji!
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po pierwsze, nie będę afirmować głosowania wyłącznie korespondencyjnego, bo – na podstawie kodeksu wyborczego – wybory oraz kalendarz wyborczy
zostały już zarządzone przez marszałek Elżbietę Witek w lutym 2020 r. Dodam
tylko, że już wówczas rząd wiedział o zagrożeniu naszego kraju koronawirusem,
bo wcześniej ogłosił to główny inspektor sanitarny. Według wciąż obowiązującej
ordynacji wyborczej organy państwa mają obowiązek powołać komisje wyborcze, przygotować lokale wyborcze, wydrukować karty do głosowania – przez
PKW. W demokratycznym państwie prawa na pół roku przed wyborami nie
można wprowadzać żadnych istotnych zmian. Wyjątkiem jest stan klęski żywiołowej czy stan wyjątkowy. Zachęcam do czytania konstytucji! Tymczasem
do Senatu przekazano ustawę odnoszącą się do wyborów w całkiem nowej konwencji, która bazuje na zawartych w niej samoistnych przepisach prawnych.
Co więcej, z chwilą natychmiastowego jej wejścia w życie, bo nie ma w niej vacatio legis, wszystkie poprzednie przepisy mają zostać automatycznie unieważnione, a zobowiązane do przeprowadzenia wyborów nowe organy, niemające
kompetencji ani doświadczenia, będą musiały w bardzo krótkim czasie przystąpić do działania. Z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia wydaje
się to wręcz niebezpieczne i niemożliwe.
Po drugie, budzi moje ogromne zaniepokojenie to, iż zasadniczą rolę w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych odgrywać
będzie, niejako w zastępstwie PKW, minister aktywów państwowych, będący
jednocześnie znaczącym członkiem partii PiS, która sama w wyborach wystawia swojego kandydata. Wiceprzewodniczący PiS zajmie się regulowaniem procesu wyborczego w drodze rozporządzeń i poleceń realizowanych przez Pocztę
Polską. Czym wobec tego będzie się zajmowała Państwowa Komisja Wyborcza?
W jaki sposób zarówno komitetom wyborczym, jak i zwykłym wyborcom zapewni się konieczną kontrolę nad pracą komisji i sposobem liczenia głosów?
Czy wolą rządzących jest, by PKW jedynie zaopiniowała wzór pakietu wyborczego oraz określiła wzór protokołu głosowania?
Po trzecie, nie ma mojej zgody na to, że przygotowania do wyborów już
trwają, mimo że brakuje ustawy – najważniejszej podstawy prawnej do ich organizacji. Ostatnio w mediach mogliśmy zobaczyć kopię karty do głosowania
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i oświadczenia, czyli dokumenty, które wyciekły na zewnątrz. Gratuluję zabezpieczeń! A przecież sama ustawa nie jest jeszcze obowiązującym prawem, nie ma
także wspomnianego w niej rozporządzenia. Zatem w oparciu o jakie przesłanki
wydawane są publiczne pieniądze? Ile takich pakietów wyborczych już wydrukowano? Ile wyciekło? Zdaniem wielu prawników nielegalne było również żądanie
od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydania Poczcie Polskiej spisów
wyborców potrzebnych do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.
Po czwarte, nie akceptuję głosowania wyłącznie korespondencyjnego także
dlatego, że narusza ono konstytucyjną zasadę powszechności wyborów, ich równości i bezpośredniości oraz tajności; art. 127 ust. 1 Konstytucji RP. Listowny
sposób wyborów narusza zasadę bezpośredniości oraz stwarza bardzo realne
zagrożenie odtajnienia głosów oraz sfałszowania ich w drodze do wyborczej
urny. Przypomnę, że koperty wyborczej nie trzeba wrzucać osobiście. Skąd będzie wiadomo, czy kartę do głosowania wypełniła właściwa osoba? W jaki sposób
umieszczenie w jednej kopercie oświadczenia wyborcy i oddanego przez niego
głosu zapewni tajność głosowania? Kto będzie ochraniał nadawcze skrzynki
pocztowe? Zgodnie z konstytucyjną zasadą powszechności i równości każdy
uprawniony obywatel musi mieć możliwość wzięcia udziału w głosowaniu. Czy
tak się stanie? Odpowiedź brzmi: nie. Jak np. poradzą sobie osoby niewidome?
Jak będzie wyglądała sytuacja wyborców mieszkających poza granicami naszego
kraju? W ich przypadku tryby głosowania zostaną ogłoszone dopiero w drodze
rozporządzenia, co – ze względu na krótkie ramy czasowe – może uniemożliwić im wzięcie czynnego udziału w wyborach. To ok. 1,5 miliona ludzi. Podobnie
rzecz wygląda w przypadku osób, które w czasie wyborów przebywać będą na
terenie naszego kraju, ale poza miejscem zamieszkania. Również oni mogą nie
zdążyć dopisać się na czas do listy wyborców we właściwej gminie. Co z tymi
obywatelami, którzy nie mają skrzynki pocztowej albo jest ona uszkodzona?
To kolejne setki tysięcy wykluczonych. W tym kontekście duże wątpliwości budzi brak rejestrowania przesyłek z kartami do głosowania oraz z kopertami
zwrotnymi, gdyż obywatele nie będą w stanie udowodnić, że nie otrzymali karty.
Po piąte, neguję głosowanie wyłącznie korespondencyjne ze względu na brak
stosownej infrastruktury, sprawdzonych procedur oraz rozwiązań dotyczących
ochrony danych wyborców. Powoływanie się przez PiS na przykład wyborów
korespondencyjnych w Niemczech jest całkowicie nieuprawnione. Drogą korespondencyjną prowadzone są w Niemczech wybory regionalne. Bawaria w głosowaniu korespondencyjnym ma wieloletnie doświadczenie. I co najważniejsze:
w Bawarii proces wyborczy toczy się w warunkach politycznego konsensusu,
czego nie można powiedzieć o sytuacji w naszym kraju.
Po szóste, protestuję wobec głosowania wyłącznie korespondencyjnego, gdyż
istnieją mocne przesłanki do twierdzenia, że przeprowadzenie powszechnego
głosowania w czasach epidemii może wiązać się z ryzykiem wzrostu tempa zachorowań. Pomimo głosowania korespondencyjnego po wyborach w Bawarii
zauważono niespotykany, w odniesieniu do innych landów, wzrost liczby zachorowań na COVID-19. A 2 tygodnie później odnotowano tam największą
w Niemczech skumulowaną liczbę zachorowań na 1 milion mieszkańców.
Ponieważ wiemy, że patogen przenosi się na papierze, możliwe jest zarażenie
się nim przy odbiorze kopert. Poza tym nasuwają się następujące pytania. Czy
członkowie komisji wyborczych otrzymają wystarczające środki ochronne? Do
dzisiaj nie mają ich zabezpieczonych w 100% medycy. Gdzie będą zlokalizowane
komisje wyborcze, aby sprostać wymogowi zachowania dystansu między ludźmi? W jaki sposób zabezpieczeni zostaną pracownicy Poczty Polskiej? Istnieje
przecież duże ryzyko, że staną się oni kolejną grupą zawodową – po lekarzach,
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pielęgniarkach, ratownikach medycznych i ostatnio górnikach – szczególnie narażoną na zarażenie koronawirusem. Na wszystkie moje pytania rząd
– na 5 dni przed wyborami – nie zna odpowiedzi.
Po siódme, krytykuję głosowanie wyłącznie korespondencyjne, bo nie wierzę
w twierdzenie wnioskodawców, że ustawa nie spowoduje skutków finansowych
dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Już teraz widać, że
jej wykonanie będzie bardzo kosztowne. Obawiam się, że te olbrzymie wydatki
z budżetu państwa mogą ograniczyć możliwość realizacji programów pomocowych, np. dla dotkniętych skutkami epidemii przedsiębiorstw i ich pracowników.
Przedstawiłam tylko niektóre elementy, które zabraniają – odpowiedzialnym
za kraj, za polskie społeczeństwo – politykom głosować za tą ustawą. Stanowi
ona zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia, a nawet życia naszych rodaków.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Szanuję głos większości polskich obywateli, którzy przeciwni są wyborom
wyłącznie korespondencyjnym. Z sondażu przeprowadzonego na początku
kwietnia 2020 r. przez Instytut Badań Pollster wynika, że tylko 24% osób zgodziło się na wyłącznie korespondencyjny sposób głosowania, a 12% nie miało zdania.
Ponad 64% respondentów nie wyraziło zgody na głosowanie korespondencyjne.
Na koniec chciałabym powiedzieć, że chylę czoło przed moimi rodakami,
którzy w trudnym czasie tak wspaniale zdają egzamin z cierpliwości, wytrwałości oraz empatii wobec innych ludzi. Dziękuję im za to, że tak powszechnie
okazują sobie pomoc i wsparcie. Życzę nam wszystkim zdrowia oraz szybkiego
i bezpiecznego powrotu do życia, które wiedliśmy wcześniej.
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Przemówienie senatora Bogdana Klicha
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Szanowni Państwo!
Jestem parlamentarzystą od 2001 r., z przerwą, prawie 19 lat. Nigdy nie miałem poczucia, że pracuję w oparach absurdu. To, co się dzieje w tej chwili w polskim parlamencie, to, co się działo w Sejmie i dzieje się aktualnie w Senacie
i w ogóle w życiu publicznym, to jest absurd. I gdyby był to teatr, a nie rzeczywistość, to można by powiedzieć, że uczestniczymy w absurdalnym spektaklu, ale to niestety jest rzeczywistość. I takie poczucie ma chyba większość,
bo oto pracujemy nad projektem prawa, na podstawie którego były podejmowane i są realizowane decyzje wykonawcze. Bo oto ciało, które przez całe lata,
od początku III Rzeczypospolitej, było odpowiedzialne za nadzór i organizowanie niezależnych, wolnych wyborów – czyli Państwowa Komisja Wyborcza
– to ciało zostało wykastrowane ze swoich uprawnień. A przypomnę, co jest
bardzo symptomatyczne, że Państwowa Komisja Wyborcza powstała w 1922 r.
i została zlikwidowana w 1935 r. To ma swoje historyczne odniesienia. To jest
bardzo znaczące. I w dodatku ta kastracja uprawnień PKW nastąpiła niejako
między wierszami, nie w tej ustawie, którą w tej chwili rozpatrujemy, tylko
w ustawie o zwalczaniu epidemii.
Wyścig prezydencki trwa od miesięcy, został zaplanowany, uczestniczący
w tym wyścigu przeszli poszczególne fazy, przeskoczyli kolejne przeszkody,
a tymczasem tuż przed zakończeniem tego wyścigu zmienia się zasady. To jest
mniej więcej tak, jakby w osiemdziesiątej piątej minucie meczu piłkarskiego
sędzia nagle obu drużynom kazał strzelać do jednej bramki, a nie do dwóch.
I dzieje się tak pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, o którym wszyscy wiemy.
Wiemy też, że wybory to jest nerw demokracji i że pseudowybory organizują tylko satrapowie, począwszy od Łukaszenki, który najpierw zgładził kilku
swoich przeciwników politycznych, a potem przejął kontrolę nad krajem i sprawuje dyktatorską władzę od kilkudziesięciu lat, a skończywszy na Władimirze
Putinie. Myśmy w Polsce nie przyzwyczaili się do pseudowyborów. My w Polsce
mieliśmy do tej pory wybory od 1990 r., bo wybory z 1989 r. nie były jeszcze
w pełni wolne. I nie damy się zrobić w konia, że to, co proponuje w tej chwili
rząd, to, co przesłał Sejm, jest jakimś pomysłem na wybory. To pomysł na głosowanie, a nie na wybory. Bo proponuje się, żeby wybory organizował minister. Tu znów, odwołując się do tego porównania piłkarskiego, to jest tak, jakby
sędzią mógł być napastnik jednej z drużyn, bo takim właśnie napastnikiem
politycznym jest minister Sasin. Prywatna firma zaczęła drukować, drukuje
państwowe druki ścisłego zarachowania, jeden z najważniejszych dokumentów
w państwie, co więcej, z tej prywatnej firmy następują przecieki, te dokumenty trafiają do opinii publicznej. W innej firmie składa się te dokumenty, pakiety, znów to jest prywatna firma. Jeszcze w innej, tym razem w państwowej,
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przygotowuje się całą tę operacje, aby rozdać te pakiety bez potwierdzenia odbioru. Ja już nie będę mówił, że to ma być rozdawane jak ulotki. To byłoby rozdawanie najważniejszych dokumentów jak śmieci. To byłoby potraktowanie karty
do głosowania jak śmiecia. Dostać mógłby ją każdy, ale nie musieliby wszyscy.
Na tym polegałby cały dramat tej sytuacji, że każdy mógłby otrzymać, ale nie
wszyscy by je dostali. I nie chodzi tu o Polonię, z której 10% zarejestrowało się
do dzisiaj, co znaczy, że to jest ok. 30 tysięcy z 300 tysięcy wtedy zarejestrowanych i głosujących w jesiennych wyborach parlamentarnych. A zatem oznacza
to, że część osób w kraju oraz większość osób za granicą zostałaby pozbawiona
swojego prawa wyborczego. Czyli chcieliby oddać głos, ale by nie mogli. Władza
PiS chce zabrać Polakom za granicą oraz części Polaków w kraju przy pomocy
tej metody prawo do głosowania.
Żeby się już nie rozwodzić zanadto nad mankamentami tego projektu, chcę
powiedzieć, że wyborca ma prawo czuć się zdezorientowany, bo nie wie w tej
chwili, gdzie będą stały urny, bo nie wie, kto będzie pilnował tych urn, bo nie
wie, kto nadzorowałby ich opróżnianie, bo nie wie wreszcie, kto nadzorowałby przełożenie, by przypadkiem „nie zaginęło” albo też się „nie rozmnożyło”.
Wyborcy mogą więc mieć pełne prawo do tego, aby uważać, że to, nad czym
dzisiaj pracujemy, prowadzi do, po pierwsze, wyborów niepowszechnych, po
drugie, do wyborów, które mogą być nieuczciwe, po trzecie, do wyborów, które
nie będą bezpośrednie.
Wybór jest prosty: albo pozostaniemy w Europie, albo za sprawą tej ustawy
znajdziemy się na długie lata w Azji.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Jesteśmy dzisiaj w momencie, ale też w miejscu, w którym z szacunkiem, pokorą, ale też z dobrym, merytorycznym wysiłkiem procedujemy nad projektem,
który, niestety, rzadko jest opisywany zgodnie z tym, jak brzmi jego tytuł – czyli
o zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP – a najczęściej jest określany jako głosowanie kopertowe czy głosowanie pocztowe.
Otrzymaliśmy go po przyjęciu w ekspresowym tempie przez Sejm.
Przypomnę tylko, że stało się to w ciągu kilku godzin – bez dyskusji, bez opinii,
bez ekspertyz. To wszystko wydarzyło się dopiero w Senacie. I właśnie na tej
sali padały z ust autorytetów prawniczych i konstytucjonalistów opinie, które
zmiażdżyły cały projekt, a jego wnioskodawców znokautowały. Wskazywano,
artykuł po artykule, przepisy łamiące naszą konstytucję, brak odpowiednich
rozporządzeń, na które powoływali się właśnie wnioskodawcy, a o szczegółach
których nikt nie miał odwagi opowiedzieć, a nawet przedstawić ich Senatowi.
Zastanawia nas, czy dlatego, że nie było czasu na ich przygotowanie, czy też wynika to z wszechobecnej bylejakości prawa, którą od lat tworzycie, a przynajmniej
sprawiacie takie wrażenie, rujnując wszystko, za co się państwo zabieracie.
Czas od przyjęcia tego projektu przez Sejm do dzisiaj przyniósł także niespodziewane zwroty – nie w akcji, ale w zmianie zdań twórców tej hybrydowej ustawy. Jeszcze kilka chwil temu mówili, że wybory odbędą się 10 maja, że
wszystko jest przygotowane do ich przeprowadzenia. A dzisiaj czy wczoraj, jak
się okazało, te same osoby oświadczają, że wybory te nie są możliwe do zorganizowania, oczywiście bezczelnie zrzucając winę za to na Senat. A Senat wykonał
tylko solidną pracę, głęboką analizę, w trakcie której został doposażony w kolejne argumenty. Pozwoliłyby one jeszcze przed samym procedowaniem wyrzucić
ten projekt ustawy do kosza, bez tracenia czasu, który jej poświęciliśmy. Przede
wszystkim bowiem okazało się, że twórcy projektu w swej przebiegłości zaplanowali tak, że całość procedury wyborczej – od jej organizacji po drukowanie
kart, aż do weryfikacji i zatwierdzenia wyników wyborczych – mają przeprowadzić politycy partii rządzącej. Odebrano wszelkie umocowania do ich przeprowadzenia Państwowej Komisji Wyborczej.
Kolejne zapisy, które niweczą konstytucjonalność tego projektu, to zmienianie reguł i sposobu przeprowadzania wyborów na prezydenta w trakcie trwającego procesu wyborczego i trwającej kampanii w sytuacji, kiedy faktyczną
możliwość prowadzenia kampanii miał jeden z kandydatów. Właśnie brak możliwości prowadzenia normalnej kampanii jako elementu całej procedury wyborczej jest jednocześnie wskazaniem do braku możliwości przeprowadzenia
prawidłowego procesu wyborczego!
Argumentem, który wskazuje na brak technicznych możliwości prowadzenia procedury wyborczej, jest fakt, że do dzisiaj nie zostały utworzone prawidłowo obwodowe komisje wyborcze, które miałyby czuwać nad prawidłowością
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procesu głosowania, bo obywatele w obawie przed koronawirusem i w imię odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich bliskich wycofali kandydatury do
obwodowych komisji wyborczych.
Nie możemy także obojętnie przejść nad czymś innym, jesteśmy wręcz zszokowani ostatnimi wydarzeniami jako obywatele. Wszyscy już, niestety, oglądają
obrazki pokazujące ogólnodostępne karty wyborcze, kopiowane bez trudu przez
osoby, które chcą uzmysłowić, pokazać parodię przygotowywanych wyborów
i robią z tego happeningi, jak widzieliśmy to na zdjęciach z Głogowa.
Nie będę powtarzała się i zbyt długo mówiła o kradzieży danych osobowych
30 milionów Polaków, które na podstawie nieistniejącego prawa wydano ot tak
sobie, na podstawie pisma jednego ministra do drugiego, dyrektora pionu informatyki i telekomunikacji. Przypomnę – bez uwag i nadzoru prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
My, senatorowie demokratycznej większości, jesteśmy zobowiązani w tym
najtrudniejszym czasie, który dane jest nam wspólnie przeżywać, zapewniać
obywatelom spokój i bezpieczeństwo wyborów, które muszą być powszechne,
tajne, bezpośrednie i równe. Nie wolno nam fundować zabawy w coś, co będzie
niby-wyborami, poprzedzonymi niby-kampanią wyborczą, w czasie niby-bezpiecznym dla zdrowia Polaków i wybrać w tych wyborach niby-prezydenta!
Nie ma na to naszej zgody!
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Przemówienie senator Beaty Małeckiej-Libery
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram głos w dyskusji nad ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. jako lekarz i wieloletni parlamentarzysta zajmujący się
zdrowiem publicznym. Epidemia i kryzys zdrowotny, w jakim jesteśmy, jest
jednym z takich właśnie elementów, jakimi zajmuje się ta nauka. Jestem też
w grupie tych 78% Polaków, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, zdrowie, o swoje życie i uważają, że w takiej sytuacji przeprowadzenie wyborów nie
powinno się odbyć. Powinien zostać ogłoszony stan klęski żywiołowej, który
uporządkowałby cały proces wyborczy.
Polacy obecnie boją się, aby nie zachorować, chcą czuć się zaopiekowani,
chronią swoje rodziny. Śledzą więc wszystko, co w tej sprawie wypowiada minister zdrowia, który uzależniał swą decyzję od stanu epidemii. Zapowiedział
także, że zleci raport GIS, na podstawie którego, tych danych będą podejmowane
decyzje. Rekomendację pan minister wydał w połowie kwietnia, bez raportu,
a więc była to rekomendacja polityczna, nie medyczna, gdyż szczyt epidemii jest
ciągle przed nami. Właśnie dzisiaj liczba zakażonych znacznie wzrasta, a liczba testów maleje. Ten czas nie może być dobrym czasem na przeprowadzenie
jakichkolwiek wyborów.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po decyzji pani marszałek Sejmu pierwsza tura wyborów prezydenckich ma
się odbyć 10 maja według przyjętej przez Sejm ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Do tej pory głosowanie korespondencyjne było wykorzystywane
w wyjątkowych przypadkach – dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności
lub tych, które z wyjątkowych powodów nie mogły stawić się w lokalu wyborczym. Wyborcom wystarczyła rejestracja przez internetowy profil zaufany lub
urząd gminy. Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca oddawał ją listonoszowi lub dostarczał, np. z pomocą rodziny, do urzędu pocztowego.
Epidemia sprawia, że obecnie najbardziej bezpiecznym sposobem przeprowadzenia wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
jest głosowanie korespondencyjne. Trudno zatem uznać, iż wybory 10 maja będą
w jakikolwiek sposób nieprawidłowe demokratycznie. Jednym z dowodów na
porządek w Polsce jest przeprowadzenie wyborów zgodnie z obowiązującą konstytucją. Jesteśmy demokratycznym państwem prawa, a to oznacza, że władzę
zwierzchnią sprawuje naród. Jednym z tego elementów są wybory powszechne.
Wszyscy zwolennicy odwoływania głosowania w tym terminie winni najpierw odpowiedzieć na pytania, jaka będzie sytuacja na jesieni czy w maju przyszłego roku. I co wówczas? Chaos w państwie? Czy wręcz jego paraliż? Uleganie
emocjom może doprowadzić do blokowania możliwości działania władzy w czasach, w których od szybkości tych działań będzie zależał byt naszego kraju.
Szef Rady Europejskiej Charles Michel, pytany o planowane na 10 maja wybory prezydenckie w Polsce, podkreślił, że nie do niego należy komentowanie
wewnętrznej sytuacji w państwach członkowskich. Jego zdaniem podstawą demokracji są wybory, to wybory dają mandat do sprawowania władzy.
Wysoka Izbo! Musimy również wzorować się na innych państwach, które
przeprowadzały wybory już w czasie pandemii koronawirusa. W kraju odbyły
się również wybory na burmistrza, a mieszkańcy, głosując przy urnach, przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa, byli w maseczkach i w rękawiczkach, stosowany był płyn dezynfekujący. Proszę państwa, jest to możliwe.
Osoby, które mają obawy o bezpieczeństwo wyborców, zapewne muszą robić
zakupy i poruszają się w różnych miejscach publicznych.
Ktoś mądrze powiedział, że gdyby kandydatka Platformy w sondażach była
na pierwszym miejscu, to opozycja chciałaby, żeby te wybory 10 maja za wszelką cenę się odbyły.
Z najnowszych informacji prasowych wynika, że w Szwecji odbędą się wybory korespondencyjne. Należąca do szwedzkiego państwa poczta PostNord
rozsyła wyborcom w Szwecji karty upoważniające do głosowania, a następnie
przewozi oraz sortuje koperty z oddanymi głosami. Do nieprawidłowości dochodzi incydentalnie i nie mają one wpływu na wynik wyborów.
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Nasza ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. precyzyjnie określa przebieg głosowania i zdecydowanie uważam, że głosowanie
korespondencyjne jest bezpieczne dla Polaków i zgodne z obowiązującą konstytucją. Dziękuję.
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Przemówienie senator Ewy Mateckiej
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Dzisiejszy chaos informacyjny, konstytucyjny i etyczny, jaki powstał wokół
wyborów prezydenckich, osiągnął już ten poziom absurdu prawnego, organizacyjnego i społecznego, że stan ten krok po kroku utrwala się w zbiorowej świadomości jako oswojony i, co gorsza, nieodwracalny. Dzieje się tak
za sprawą przetestowanego już wielokrotnie przez rządzących mechanizmu,
według którego za inicjalnym złamaniem prawa następują natychmiast kolejne, aby w przestrzeni publicznej dyskutować zawsze o tych ostatnich. Powoduje
to, że w krótkim czasie zaciera się geneza następujących po sobie naruszeń
przepisów, a ich praprzyczyna zostaje w świadomości zbiorowej niemalże
usankcjonowana.
Z identyczną sekwencją zdarzeń mamy do czynienia obecnie, kiedy rozpatrujemy, czy wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej będą bezpieczne
i jak dalece dystrybucja pakietów wyborczych oraz zarządzanie danymi osobowymi łamią obowiązujące prawo. W ten sposób na plan dalszy, poza horyzont
bieżącej refleksji odsunęliśmy zdarzenie inicjujące całą kaskadę bezprawia.
Zatarła się bowiem w przestrzeni publicznej pamięć o kwestii elementarnej,
czyli braku możliwości ingerowania w kodeks wyborczy później niż na 6 miesięcy przed ogłoszoną datą elekcji. Oznacza to, że wszelkie pozostałe działania,
podjęte jako konsekwencja pogwałcenia tej podstawowej zasady, są już z definicji
bezprawne i jako takie nie powinny nawet podlegać dyskusji. Nie powinniśmy
więc podnosić kwestii tego, czy przygotowywane procedury głosowania są dla
wszystkich sprawiedliwe i uczciwe, są bowiem zwyczajnie nielegalne i prace
nad nimi nie miały prawa nawet się rozpocząć. To samo dotyczyć będzie kwestii związanych z udostępnieniem Poczcie Polskiej danych z bazy PESEL, skoro
próba zorganizowania przy pomocy tej spółki tegorocznych wyborów nie ma
w świetle prawa w ogóle racji bytu.
Gorąco apeluję zatem, abyśmy nie dali sobie narzucić tej podstępnej narracji, która w potęgowanym z dnia na dzień bezprawiu zaciera jego źródło. Mamy
obowiązek przypominać, że jakiekolwiek działania wokół takiej organizacji wyborów prezydenckich w maju stały się nielegalne już z chwilą pierwszego złamania kodeksu wyborczego. Wyparcie tego faktu z publicznej świadomości sprawi,
że nasza walka o przywrócenie porządku prawnego będzie się wydawała chaotyczna i pozbawiona klarownej, merytorycznej podstawy. Przekaz dla wyborcy
musi być czytelny, aby wiedział, że, uczestnicząc w nielegalnie przeprowadzonych wyborach, przyczynia się do utrwalenia praktyk, które w swej istocie mają
niewiele wspólnego z procedurami demokratycznymi.
Swój apel chciałabym skierować także do wszystkich posłów demokratycznej opozycji, ale również do przedstawicieli koalicji rządzącej, aby w tak zasadniczej kwestii, jak kształt ustrojowy naszego państwa, kierowali się dobrem
wspólnym, a nie partykularnymi interesami. Nie mam wątpliwości, że świat
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demokratyczny, a później również historia, ocenią tę sytuację jednoznacznie,
uznając wszystkich głosujących za przyjęciem tej ustawy za osoby jawnie i świadomie łamiące porządek konstytucyjny.

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

349
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 10. posiedzenia Senatu

Przemówienie senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Każdego dnia walczymy z koronawirusem. Walczą pracownicy medyczni,
którzy są na pierwszej linii frontu i dzielnie, mimo zmęczenia, stawiają czoła
pandemii. Walczą obywatele, tysiące działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, którzy szyją maseczki i fartuchy. Walczą samorządy, które zapewniają
ośrodkom medycznym środki ochrony osobistej. Walczą ci wszyscy, którzy dostarczają lekarzom gotowe posiłki i dają ogromne wsparcie psychiczne.
Epidemiolodzy mówią jasno: tych wyborów nie da się przeprowadzić w bezpieczny sposób. Bo kto i jak zagwarantuje bezpieczeństwo liczących i zbierających głosy?
Każdego dnia przedsiębiorcy zawieszają firmy. Bankrutują. Nie mogą spokojnie spać. Masowo zwalniają ludzi. Obniżają im pensje i tną etaty.
Co czwarty Polak boi się o swoją pracę. Zacytuję raport „Monitora Rynku
Pracy”: tak wysoki poziom niepokoju o pracę jest efektem epidemii wywołanej
przez koronawirusa i jej negatywnego wpływu na gospodarkę.
Ludzie pracujący na tzw. śmieciówkach z dnia na dzień utracili źródło dochodu. Wiele branż stoi, nie funkcjonuje. Ludzie każdego dnia zastanawiają się,
za co utrzymają rodziny. Kryzys gospodarczy już nie tylko puka do naszych
drzwi, on staje się faktem. Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, że pracę może
stracić do pół miliona osób, a to i tak wariant optymistyczny, bo w wariancie pesymistycznym może to być aż ponad milion. Milion ludzkich dramatów. Jak dużo
to rodzin, które stracą źródło utrzymania? Pomyślcie o dzieciach, których rodzice
będą liczyli każdy grosz, by mieć za co je utrzymać, by mieć za co kupić żywność.
Mówi się, że nieszczęścia chodzą parami. Przyszło więc kolejne nieszczęście:
susza. Susza, której zdajecie się nie dostrzegać. I ceny żywności rosnące w absurdalnym tempie. W tym roku szybciej niż w poprzednich latach. A na tym
ucierpią, jak zwykle, najubożsi, którzy 1/3 domowego budżetu wydają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
A czym w tym czasie zajmuje się rząd PiS? Tworzeniem chaosu prawnego. Przepychaniem pod osłoną nocy niekonstytucyjnych, bezprawnych zmian
w kodeksie wyborczym. Produkowaniem kolejnych Tarcz antykryzysowych…
chociaż z tarczami to one akurat niewiele mają wspólnego. Każda dziurawa jak
sito, tekturowa, stworzona bez żadnego pomysłu. Zbiór luźnych pomysłów, od
Sasa do Lasa, zebranych w ustawie. Tak chaotycznych, że prezydent kilka dni po
podpisaniu ustawy wychodzi z własną inicjatywą, która jest przeciwna właśnie
uchwalonemu i podpisanemu przepisowi. Bo sam nie orientuje się, co podpisał.
Bo sejmowa większość bez mrugnięcia okiem odrzuca słuszne i porządkujące
ten chaos poprawki Senatu. W efekcie, zamiast uspokojenia Polek i Polaków, zagwarantowania im, że ich miejsca pracy są bezpieczne, umożliwiliście tworzenie
obozów pracy, wydłużanie czasu pracy i obniżanie pensji. Czy tak zachowuje się
odpowiedzialny rząd, który troszczy się o swoich obywateli?
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Jak bardzo trzeba być nieprzyzwoitym, by w takiej sytuacji zmuszać nas do
dyskusji o wyborach? Kogo i czego obawia się ten rząd, nie wypełniając postanowień konstytucji i nie ogłaszając stanu klęski żywiołowej? Wówczas kadencja
prezydenta uległaby odpowiedniemu przedłużeniu, a my moglibyśmy zająć się
pomocą naszym obywatelom.
Przypomnę, że zgodnie z opinią ekspertów ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, narusza szereg jej przepisów. Łamie zasadę państwa prawa, że organy
władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa, że konstytucja
jest najważniejszym aktem prawnym, że państwo zapewnia prawa obywatelskie. Łamie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który dwukrotnie wskazał
na konieczność zachowania minimum półrocznego okresu pomiędzy decyzją
o zmianie prawa wyborczego a samym aktem wyborczym.
Nie słuchacie głosów ekspertów, wybitnych konstytucjonalistów, epidemiologów, a w dodatku twierdzicie, że Senat wstrzymuje uchwalenie tej ustawy. Nie,
Senat robi to, czego Wy nie zrobiliście w Sejmie – przeprowadza konsultacje, zasięga opinii, rozmawia z fachowcami. Ratuje honor polskiego parlamentu. I robi
to wszystko w zagwarantowanym mu przez konstytucję terminie.
Ale skoro nie słuchacie ekspertów, to może posłuchacie waszej byłej posłanki. Osoby, którą powołaliście do upolitycznionego przez was Trybunału
Konstytucyjnego. Tak jeszcze kilka lat temu Krystyna Pawłowicz mówiła o głosowaniu korespondencyjnym: „Projekt jest bardzo niebezpieczny, gdyż narusza podstawowe standardy i wartości dotyczące wyborów, a przede wszystkim
zasadę bezpośredniości i tajności, tworząc realne zagrożenie odtajnienia głosu
w drodze do wyborczego «pudła» i sfałszowania go w tym czasie.”
Tego chcecie? Sfałszowania tych wyników? Nie dość wam, że jedynym kandydatem, który w obecnych realiach może prowadzić kampanię, jest Andrzej
Duda? Że tylko on ma nielimitowany dostęp do waszej telewizji propagandowej,
na którą niedawno przeznaczyliście 2 miliardy zł z budżetu państwa? To dość
ciekawe, polska służba zdrowia jest skrajnie niedofinansowana, nie macie funduszy na realną pomoc dla przedsiębiorców i pracowników, a lekką ręką znaleźliście 2 miliardy zł na TVPiS.
My już to znamy. Propaganda. Przepychanie kolanem kandydata, na siłę, by
tylko jakoś dociągnął. A na końcu i tak liczy się to, kto liczy głosy. Przeprowadzając
wybory w takiej formie, patrzycie blisko na Wschód i nie aż tak daleko w historię. „Urna wyborcza to magiczna szkatułka, wrzucasz Mikołajczyka, wychodzi
Gomułka”. A telewizyjna propaganda jakoś to ludziom wciśnie.
Nie wciśnie, bo Polacy mają swój rozum. I tak jak 70 lat temu wiedzieli, tak
i dzisiaj będą wiedzieli, czego dokonacie.
Mówi się o użyciu Wojsk Obrony Terytorialnej w pracach komisji wyborczych. To nie będą wybory. To będzie pocztowy plebiscyt ministra aktywów
państwowych pod karabinami prywatnej armii ministra obrony narodowej.
Na reakcję Rady Europy, instytucji unijnych i innych organizacji międzynarodowych nie będzie trzeba długo czekać.
Jak zapewnicie tajność głosowania?
Jak zapewnicie mu bezpieczeństwo, skoro już dzisiaj wypłynęła karta do
głosowania?
Jak chcecie wmówić nam, że zdążycie wszystko przygotować, skoro nie macie przygotowanych rozporządzeń wykonawczych?
Jak zapewnicie, że nikt w domu nie będzie wpływał na innego głosującego,
wymuszając oddanie głosu na konkretnego kandydata?
Jak zapewnicie Polonii możliwość głosowania?
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I wreszcie: na jakiej podstawie prawnej Poczta Polska otrzymała nasze dane
z bazy PESEL?
Ja naprawdę chcę głosować, ale chciałabym głosować w prawdziwych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach. Legalnie, zgodnie z konstytucją, wybrać
prezydenta mającego pełen mandat do wykonywania swojej funkcji.
Brniecie do tych wyborów po trupach, nie zważając na zdrowie naszych obywateli. Macie państwo, które nie dało rady w walce z epidemią, tekturowe tarcze antykryzysowe, a teraz wybierzecie kopertowego prezydenta. Przecież to
jest kpina.
Zamiast Polski Plus są miliardy na TVP, umożliwienie prywatyzacji szpitali, notoryczne łamanie prawa, deptanie konstytucji i igranie ludzkim życiem.
Wasze działania spełniają znamiona już nie braku rozsądku. Już nie szaleńczego pędu po władzę. To jest zwyczajne przestępstwo.
Przejrzyjmy wybiórczo kodeks karny.
Art. 165 – sprowadzenie stanów niebezpiecznych dla życia lub zdrowia.
Art. 231 – nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza.
Art. 266 – ujawnienie informacji w związku z wykonywaną funkcją.
Opamiętajcie się. Odrzućmy ten projekt. W Senacie, a później w Sejmie.
Nie bierzcie na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie naszych obywateli.
Jest jeszcze czas, by zrobić krok w tył – inaczej naród wam tego nie wybaczy.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jesteśmy dzisiaj, 5 maja 2020 r., na plenarnym posiedzeniu Senatu, aby ostatecznie zdecydować o losach uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na
9. posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2020 r. ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r. Większość sejmowa poświęciła bardzo niewiele czasu,
aby przyjąć tę ustawę. Nie było czasu na analizę prawnych rozwiązań w niej
zaproponowanych, nie przeprowadzono w jej sprawie żadnych konsultacji publicznych, nie wysłuchano głosów ekspertów od prawa konstytucyjnego i wyborczego ani też nie uwzględniono merytorycznych głosów opozycji sejmowej.
Senat RP, mając na uwadze przede wszystkim istotę prawidłowej legislacji,
uczynił w ostatnim miesiącu chyba wszystko, aby to, czego nie zrobił Sejm, dokonało się w izbie wyższej parlamentu, tak aby senatorowie na obecnie trwającym
posiedzeniu plenarnym mieli pełną wiedzę, nad jak skomplikowaną materią
prawną debatują, ale przede wszystkim – by na podstawie wielu opinii prawnych, debat oraz dyskusji w trakcie posiedzeń 3 połączonych komisji senackich
mogli z pełną świadomością podjąć decyzję odnośnie do dalszych losów procedowanej ustawy, jeśli w ogóle można to nazwać ustawą.
Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Senacie, w tygodniu przedświątecznym
redaktor lokalnego tygodnika zadał mi pytanie, czy wybory powszechne na prezydenta RP powinny odbyć się 10 maja. Odpowiedziałem wówczas: „Moje zdanie jest tu najmniej istotne. O to trzeba zapytać ludzi stojących dziś w kolejkach
przed każdym sklepem spożywczym. Czy oni myślą o wyborach? Osobiście bałbym się zadać tym osobom takie pytanie. A może ktoś zechciałby takie pytanie
zadać tegorocznym maturzystom, którzy są w coraz gorszej kondycji psychicznej, martwiąc się o swoją przyszłość i o to, czy tegoroczna matura odbędzie się
w terminie. Nie myślą o 10 maja, ale zaczynają wyrażać swój gniew na forach
internetowych, głosząc, że w przyszłości – poprzez swój głos wyborczy – zemszczą się na rządzących za to, jak zostali obecnie potraktowani.
Idąc dalej: zapytajmy o to personel medyczny, i to nie tylko w szpitalach,
ale też w przychodniach. Mogą co najwyżej powiedzieć, że 10 maja, gdyby rzeczywiście odbyły się wybory, wiele osób zostanie zarażonych koronawirusem
i każdemu odradzą wyjście z domu.
Nieważne, w jaki sposób mogłyby się odbyć wybory 10 maja. Ten termin
dzisiaj jest absurdalny i nie do zaakceptowania. Zostawmy rozważania i jałowe,
niekończące się dyskusje, czy to jest zgodne, czy nie z konstytucją. Wszystkie siły
i środki skierujmy w najbliższych tygodniach na pomoc dla szpitali, na zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny i testy, pomoc przedsiębiorcom dla utrzymania ich firm oraz zwalnianym pracownikom…
Jeśli pandemia ustąpi, zajmiemy się terminem wyborów prezydenckich”.
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Dzisiaj już chyba wszyscy wiedzą, łącznie z rządzącymi, że wybory 10 maja
są niemożliwe ze względów proceduralno-organizacyjnych, ale – co trzeba na
każdym kroku podkreślać – nie powinny się odbyć ze względu na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wielu osób w nie zaangażowanych: wyborców, członków komisji wyborczych, listonoszy.
Rząd stracił ponad miesiąc na przygotowanie pseudowyborów, zamiast realnie pracować nad rozwiązaniami służącymi rzeczywistej pomocy przedsiębiorcom, służbie zdrowia, domom pomocy społecznej, wolontariatowi. Ale ten
czas stracony przez rząd straciliśmy wszyscy, ten czas stracili obywatele naszego kraju.
Procedowana dzisiaj przez Senat ustawa w takim kształcie nie powinna była
zostać uchwalona przez większość sejmową, a tym samym nie powinna była znaleźć się w Senacie w celu prowadzenia procesu legislacyjnego z nią związanego.
Jej zapisy ustawowe, co wielokrotnie już powtarzano w czasie prac komisji i na
tej sali, a co w tezach swoich opinii zawarli syntetycznie m.in. prof. UW Ryszard
Piotrowski i prof. UW Marcin Matczak, są w wielu punktach w całości niezgodne z Konstytucją RP (art. 2, art. 5, art. 7, art. 62 ust. 1 w związku z art. 2,
art. 68 ust. 4, art. 127 ust. 1, art. 128 ust. 2, art. 3 ust. 1, art. 15, art. 20). Senat nie
może zagłosować za ustawą, która w chociaż jednym zapisie byłaby niezgodna
z Konstytucją RP, a co dopiero w przypadku wymienionych tu niezgodności.
Gdyby jednak założyć, że mimo odrzucenia tej ustawy przez Senat prezydent RP podpisałby ją, to wybory korespondencyjne – nazywane przez wielu
„usługą pocztową” – i tak nie odbędą się 10 maja. Pomijam już kwestię Poczty
Polskiej i jej pracowników, którzy nie zdążą z dostarczeniem pakietów wyborczych, zresztą bez adresata i bez potwierdzenia odbioru takiej przesyłki, ale chcę
się skupić na gminnych komisjach wyborczych, które muszą zostać powołane.
Gdyby nawet zostały one utworzone na podstawie składów obwodowych komisji
wyborczych, powołanych zgodnie z obowiązującym jeszcze prawem wyborczym,
to ich niepełne składy osobowe – albo w ogóle ich brak – z uwagi na zbyt małą
liczbę chętnych do pracy w tych komisjach uniemożliwią dokonanie przeliczenia głosów wyborców.
Dla przykładu: wg danych delegatury KBW w Kaliszu na terenie dawnego
województwa kaliskiego powołanych zostało 137 komisji obwodowych na 470
obwodów, czyli jedynie 29% komisji. W Kaliszu powołane zostały 4 na 56 komisji, w gminie Pleszew nie powołano ani jednej na 26, a w gminie Kępno powołano 2 na 17.
W powiecie kaliskim powołano w gminach:
– Blizanów – 1 na 8 komisji,
– Brzeziny – 1 na 7 komisji,
– Godziesze Wielkie – 0 na 10 komisji,
– Koźminek – 0 na 5 komisji,
– Żelazków – 2 na 8 komisji,
– Opatówek – 0 na 6 komisji.
Do uzupełnienia składów osobowych komisji wyborczych w samym Kaliszu
brakuje 427 osób, a zainteresowanie pracą w komisjach jest minimalne.
Dane te pokazują, że rządzący, dążący za wszelką cenę do przeprowadzenia
wyborów, albo nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć, jak w rzeczywistości wygląda
w Polsce stan przygotowań do wyborów prezydenta RP 10 maja br.
W obecnym stanie epidemiologicznym, prawnym i organizacyjnym nie można zagłosować za tą ustawą. Będę głosował, tak jak uczyniłem to wczoraj na posiedzeniu 3 połączonych komisji, za odrzuceniem tej ustawy w całości. Dziękuję
za uwagę.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Szanowni Państwo Senatorowie! Panie Marszałku!
Jest jeszcze jeden aspekt dotyczący ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego. Ustawa ta, poza tym, że w żaden sposób nie gwarantuje
przeprowadzenia wyborów w sposób powszechny, tajny, równy i bezpośredni
– czyli zgodnie z konstytucją – stawia pod znakiem zapytania kwestię ustroju
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 1 konstytucji „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli”. Nie można zatem wykluczać nikogo, kto jest obywatelem RP.
PiS zapomniał również o art. 2 konstytucji: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. A więc powtórzę: nie można zatem wykluczać nikogo, kto jest
obywatelem RP, w szczególności pozbawić obywateli udziału w sprawowaniu
władzy. Bo tym jest, Drodzy Państwo, demokracja. Jest zbudowana na prawie
obywateli do udziału w sprawowaniu władzy.
Tak więc przyłożenie ręki do tej ustawy oznacza zlekceważenie obywateli
– nie tylko zlekceważenie ich prawa do poczucia bezpieczeństwa prawnego, ale
i zlekceważenie ich zdrowia – zlekceważenie ich jako podstawowego elementu każdej demokracji, bo podstawą demokracji jest przecież udział obywateli
w sprawowaniu władzy.
A co wy, Panie i Panowie z PiS, zrobiliście? Zlekceważyliście ten przymiot
każdego obywatela. Zlekceważyliście demokrację. Czy wy w ogóle rozumiecie,
czym jest demokracja? Polska to nie jest wasz folwark, a tak się zachowujecie.
Włożyliście obywateli do akwarium z napisem „demokracja”, a jak obywatele zbytnio zaczynają się upominać o swoje prawa, to zakręcacie dopływ tlenu.
Ale robicie jeszcze coś gorszego. 1 maja 2004 r. obywatele Polski weszli do UE.
Polska nie weszła do UE dzięki politykom, tylko dzięki woli obywateli. Wy Polskę
z tej Unii wyprowadzacie. Wyprowadzacie tą ustawą. Wyprowadzacie w każdy
możliwy sposób. W sumie dzisiaj już ją wyprowadziliście. Co zrobił urzędnik
Kamil Zaradkiewicz? My dzisiaj debatujemy nad fundamentalną dla obywateli
sprawą, a wy rękami tego urzędnika uchylacie respektowanie orzeczenia TSUE
z dnia 8 kwietnia 2020 r. zabezpieczające polski wymiar sprawiedliwości przed
działaniem nielegalnej Izby Dyscyplinarnej.
Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym nie zapewnia równych wyborów,
bo faworyzuje tylko jednego kandydata w publicznych mediach. Jeden z sędziów
z tzw. neo-KRS, sędzia Nawacki – ten od lekceważenia również dokumentów
i innych sędziów – powiedział wczoraj: „Nie ma większej tajności niż prywatność czterech ścian i zamkniętej koperty”.
Dla was prywatność to tajność. Pytam: co macie do ukrycia? Tak jak wy
myślą przestępcy, którzy mają coś do ukrycia. Czemu nie ufacie obywatelom,
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tylko organizujecie plebiscyt, w którym z łatwością możecie ustalić, kto ma jakie
sympatie polityczne? Chcecie wiedzieć, co ludzie myślą? Następnym pomysłem
będzie ministerstwo prawdy? Zachowujecie się niegodnie.
Każdy, kto przyłoży rękę do tej ustawy, tak naprawdę podniesie rękę na demokrację i na jej fundament, jakim są obywatele.
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Przemówienie senatora
Kazimierza Michała Ujazdowskiego
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Decyzję w sprawie uchwalonej przez Sejm specustawy wyborczej podejmujemy w nadzwyczajnym momencie. Bezpieczeństwo obywateli i dobro Rzeczypospolitej wymagają tego, by wszystkie instytucje konstytucyjne
i siły polityczne współdziałały na rzecz powstrzymania epidemii i katastrofy
gospodarczej.
W tych warunkach nie sposób przeprowadzić wyborów prezydenckich z poszanowaniem praw konstytucyjnych obywateli i bez zagrożenia dla zdrowia
obywateli. Niestety większość rządowa Prawa i Sprawiedliwości postępuje
wbrew logice odpowiedzialności publicznej, podporządkowując wszystko planowi utrzymania pełni władzy. Specustawa wyborcza musi spotkać się z wyraźnym sprzeciwem i odrzuceniem ze strony Senatu. Została ona uchwalona
z pogwałceniem cywilizowanych procedur, bez konsultacji i uprzedzenia opinii
publicznej. Wykorzystano przy tym zdalny tryb pracy Sejmu, przyjęty w celu
efektywnej pracy nad ustawodawstwem w zakresie przeciwdziałania epidemii.
Co nie mniej ważne, przyjęcie tej ustawy oznaczałoby wykluczenie dużej części obywateli z wyborów i złamanie zasad powszechności, tajności i równości
w zakresie prawa wyborczego. W przypadku Polaków mieszkających za granicą,
za których Senat jest szczególnie odpowiedzialny, wejście w życie ustawy oznaczałoby praktyczne wykluczenie tej społeczności z wyborów.
Każdy organ władzy państwowej ma obowiązek respektować konstytucję.
Senat spełni ten obowiązek, odrzucając w całości specustawę wyborczą, a tym
samym działając na rzecz dobra obywateli i w interesie Rzeczypospolitej.
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Przemówienie senatora Jerzego Wcisły
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Chciałbym zabrać głos w dyskusji nad ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r.
Mówi się, że wybory to święto demokracji. Ale na czym polega to święto
demokracji? Czy na tym, że Polacy w dniu głosowania mogą wrzucić do urny,
skrzynki na rynku czy w inne miejsce kartkę wyborczą? To mogli robić także
w czasach PRL, ale nikt rozsądny tamtych wyborów świętem demokracji nie
nazywał. Ba, nikt rozsądny nie nazywał tego nawet wyborami, a co odważniejsi to bojkotowali – odważniejsi, bo władza sygnalizowała, że z braku udziału
w wyborach w którymś momencie może zrobić użytek.
Święto demokracji polega na tym, że osoba, która chce w imieniu wyborców
sprawować jakąś zaszczytną funkcję – radnego, senatora, burmistrza czy prezydenta państwa – wychodzi do wyborcy, do swojego suwerena, do obywatela,
do społeczeństwa, idzie na ulice, umawia się z nim, dyskutuje, przekonuje do
swoich racji, koncepcji, wizji i do tego, by oddał na niego swój głos. Słucha też
głosu wyborcy i obywatela, tego, co on ma do powiedzenia. I na tym polega to
święto demokracji. Oto władza przychodzi do obywatela w sposób dosłowny
i mówi mu: obywatelu, ty teraz rządzisz, twój głos zadecyduje o tym, jaka będzie Polska, twoje miasto, gmina. To jest najpiękniejszy moment demokracji.
Przy wszystkich jej wadach to właśnie on decyduje o tym, że ciągle jej bronimy,
zabiegamy o jej trwanie. Bo ciągle jest tak, że ostateczna decyzja – czasami podejmowana tylko raz na kilka lat – należy właśnie do obywatela.
Czy najbliższe głosowanie na prezydenta Polski będzie kolejnym świętem demokracji? Czy możemy z kandydatami porozmawiać o naszych oczekiwaniach
i skonfrontować je z poglądami kandydatów? Oczywiście nie, bo stan epidemii
uniemożliwił większości z nich prowadzenie kampanii wyborczej, a to właśnie
kampania wyborcza jest jednym z elementów tego święta demokracji. Bez swobodnej kampanii wyborczej wybory nie mają żadnego sensu, bliższe są temu, co
działo się za czasów PRL niż standardom demokracji. Nie dowiemy się, co każdy z kandydatów myśli o naszej obecności w Unii Europejskiej, o strefie euro,
o budżecie państwa, o inwestycjach, o samorządach i o wielu innych bardzo
ważnych sprawach.
Zapyta ktoś: ale kto przeszkadza kandydatom o tym mówić? Oczywiście nikt.
A ja wówczas zapytam: kogo to interesuje, co mówią dziś kandydaci na prezydenta, gdy Polska ogarnięta jest epidemią śmiercionośnego wirusa i nikt nie wie,
czy wybory nie spotęgują tego zagrożenia?
Są w naszym gronie byli samorządowcy, wygrywali oni wybory w swoich
środowiskach i mają za sobą niejedną kampanię. Niech oni odpowiedzą na to
pytanie. Pytam więc was, Samorządowcy, pytam Wadima Tyszkiewicza, pytam
Zygmunta Frankiewicza, który wygrywał 5-krotnie: czy gdyby w twoim mieście
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paliła się szkoła czy zakład pracy i wszyscy wokół ciebie zajmowali się tym pożarem, wielu uczestniczyło w jego gaszeniu i ratowaniu tego, co można jeszcze
uratować, wszedłbyś między nich i wołał „Słuchajcie, chcę być waszym prezydentem! Zostawcie na chwilę ten pożar. Ja wam powiem, co wybuduję za 3 lata,
ile rozdam w przyszłym roku, ale wybierzcie mnie na prezydenta. Nazywam
się”…? Oczywiście nie, żaden z samorządowców by nie skorzystał z okazji, że
przy pożarze skupili się ludzie. Myślę, że żaden z nas senatorów też by tego nie
zrobił, bo każdy wie, że nikt nie będzie słuchał kandydata w czasie zagrożenia.
Gdy płonie las, nie rozmawia się o różach, nie organizuje się święta demokracji.
Dlatego apeluję: odłóżcie to głosowanie na prezydenta Polski na inny czas –
gdy Polska nie będzie płonąć, gdy Polacy poczują się bezpieczni, gdy nie będą
bali się wyjść na ulice, spotykać z kandydatami i rozmawiać o Polsce, gdy Polacy
będą chcieli słuchać, co kandydaci mają im do zaproponowania, gdy w Polsce
będzie można prowadzić normalną kampanię wyborczą, bez której wybory są
sprowadzone jedynie do głosowania, co jest wręcz upokarzające. Nie odbierajcie
Polakom święta demokracji.
Proszę senatorów Prawa i Sprawiedliwości, by razem z nami, senatorami
Koalicji Obywatelskiej, zagłosowali przeciwko przyjęciu ustawy o szczególnych
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Uchwała Senatu, nad którą dzisiaj debatujemy, a która wzywa rząd RP
do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium państwa polskiego, nie powinna w tej Izbie budzić u niektórych z państwa senatorów ani zdziwienia, ani protestów. Uchwała ta, wbrew przekonaniu
mniejszości w Senacie, może i powinna pomóc rządowi RP wyjść z sytuacji patowej, do której doprowadził, utrzymując już od ponad 1,5 miesiąca, że w Polsce
nie można wprowadzić stanu nadzwyczajnego i tym samym nie można przesunąć terminu wyborów prezydenckich ogłoszonych przez marszałek Sejmu na
10 maja 2020 r. Tak naprawdę tylko wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoli na w pełni konstytucyjne przesunięcie terminu wyborów prezydenckich.
Przez cały okres, od 15 marca, kiedy wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a 20 marca stan epidemii, wszyscy politycy PiS zabierający głos
na tej sali, ale przede wszystkim w mediach, przekonywali, że wybory muszą
być przeprowadzone w konstytucyjnym terminie i przesunięcie tego terminu
z 10 maja br. jest absolutnie niemożliwe, bo byłoby niezgodne z Konstytucją RP.
Tymczasem niewprowadzenie stanu klęski żywiołowej może być naruszeniem
normy konstytucyjnej zawartej w art. 228 ust. 7, zgodnie z którą w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzone wybory prezydenta RP.
Dlaczego stan nadzwyczajny – stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony przez Radę Ministrów już kilka tygodni temu? Otóż stan klęski żywiołowej, jak rządzący tłumaczą od dawna, to stan związany np. z powodziami,
wichurami – ogólnie z katastrofami naturalnymi, tymczasem katastrofa naturalna to także, zgodnie z zapisami ustawowymi, masowe występowanie chorób
zakaźnych u ludzi. Nie powinno być żadnych wątpliwości, że bezprecedensowe
ograniczenia wprowadzone przez polskie władze w marcu i kwietniu 2020 r.
w związku z pandemią COVID-19 pokazują w istocie, że na terenie RP panuje
stan nadzwyczajny. Występowanie szczególnych zagrożeń na terytorium RP
nie powinno budzić żadnych wątpliwości, a jeżeli tak, to nie powinna także budzić tych wątpliwości niemożliwość przeprowadzenia wyborów prezydenta RP
w normalnym trybie.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, podczas wczorajszej dyskusji nad ustawą
dotyczącą głosowania korespondencyjnego pojawiały się liczne głosy ze strony
senatorów PiS, że pandemia w Polsce już prawie przemija, że rząd sobie z nią
poradził i że teraz może być już tylko lepiej. Tymczasem wczorajsze raporty
Ministerstwa Zdrowia o liczbie nowo zakażonych koronawirusem i zmarłych
nie pozwala absolutnie na takie wnioski: 425 nowych przypadków koronawirusa
i 19 osób zmarłych. Potwierdza to także Europejskie Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób, według którego Polska jest jednym z 4 europejskich krajów
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– obok Wielkiej Brytanii, Rumunii i Szwecji – w których sytuacja związana
z pandemią się nie poprawia.
Stan klęski żywiołowej powinien zostać wprowadzony natychmiast. Pozwoli
to na legalne, zgodne z Konstytucją RP przesunięcie w czasie wyborów prezydenckich i umożliwi koncentrację wszystkich sił politycznych, administracji państwowej i samorządowej – ponad podziałami – na walce z pandemią
COVID-19. W pełni przekonany będę głosował za uchwaleniem omawianej
ustawy.

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

361
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 10. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Beniamina Godyli
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw w założeniu ma gwarantować kobietom w ciąży bezpłatny dostęp do leków.
Takie założenie samo w sobie jest oczywiście słuszne, niemniej jednak zapisy
ustawy budzą liczne wątpliwości.
Środki pieniężne, które zostały zagwarantowane w tej ustawie, mogą okazać się niewystarczające. Ustawodawca, jak wynika z zapisów umieszczonych
w ustawie, również dostrzega ten problem, ponieważ daje ministrowi zdrowia
prawo do modyfikacji rozporządzenia w połowie roku i do korekty listy leków,
które będą bezpłatne. Może się więc okazać, że w połowie roku zabraknie środków na realizację programu. To by było niedopuszczalne. Należy zatem zapewnić
odpowiednie środki pieniężne, które będą ustalane co roku, a nie z wyprzedzeniem 9-letnim, jak jest przewidziane w ustawie.
Ustawa zakłada, że darmowe będą tylko leki refundowane, a więc nie będzie
darmowych leków na cukrzycę ciążową, nadciśnienie etc. Należy zatem zmienić zapisy ustawy i zamiast tworzyć listę wybranych leków, zagwarantować kobietom, aby bezpłatne były wszystkie medykamenty, w tym również witaminy
i suplementy, dość często stosowane przez ciężarne kobiety dla poprawy zdrowia
zarówno swojego, jak i dziecka.
Ustawodawca nie pochyla się nad istotną kwestią, jaką są badania prenatalne. Do nich również powinien być zapewniony bezpłatny dostęp dla kobiet
w ciąży. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Odnosząc się do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, chciałabym podkreślić słuszność i zasadność w kwestii
wsparcia finansowego przyszłych mam. Nurtuje mnie jednak kilka wątpliwości
związanych z przedmiotową ustawą.
1. Oszacowane są limity roczne budżetu państwa na ten cel. W roku przyszłym będą to 24 miliony 200 tysięcy zł. Ustawa zakłada, że jeśli w pierwszym
półroczu danego roku nastąpi przekroczenie 60% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, właściwy minister wdraża mechanizm korygujący. Tym mechanizmem jest ograniczenie i korekta wykazu leków, który, notabene, będzie
podany do wiadomości w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Tak więc nie znamy konkretów, oprócz listy leków refundowanych, a już wiadomo, że lista medykamentów dostępnych dla kobiet w ciąży może być ograniczana. Uważam, że będzie to niesprawiedliwe względem kobiet, do których
ustawa jest kierowana.
2. Moje wątpliwości budzi też nakładanie na lekarzy i położne obowiązku
weryfikacji rodzaju i ilości leku przed wypisaniem recepty, zanim cały system
będzie funkcjonalny. Minister zdrowia poda bowiem do publicznej wiadomości informację o uruchomieniu funkcjonalności systemu najpóźniej do dnia
31 grudnia 2021 r. Lekarze i pielęgniarki będą objęci przepisem o konieczności
weryfikacji od dnia 1 lipca br. Może się to okazać bardzo problematyczne w wykonaniu. Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia pan wiceminister
zdrowia uznał, że nie ma potrzeby wprowadzania do ustawy poprawki w tym
zakresie, ponieważ możliwość sprawdzenia leku jest, ale nie ma jeszcze pełnej
funkcjonalności systemu. Takie sytuacje powodują chaos i budzą wątpliwości.
Dobrze byłoby, gdyby wszystkie ustawy były w 100% doprecyzowane i logiczne.
Ustawa jest potrzebna i ważna, choć wydaje się delikatnie niedoszacowana.

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

363
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 10. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Celem wprowadzanych w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw zmian jest sporządzenie listy leków, z których najczęściej korzystają kobiety w ciąży, i umożliwienie finansowania ich w całości ze środków publicznych. Ma to związek z prorodzinnymi działaniami rządu, podejmowanymi po to,
aby w jak największym stopniu ułatwić prowadzenie gospodarstwa domowego.
Ciąża to niewątpliwie stan wyjątkowy, podczas którego kobiety muszą bardzo dbać o siebie, ale także o rozwijające się dziecko. Opieka lekarska musi tu
być na najwyższym poziomie. W momencie wystąpienia komplikacji kobiety
muszą otrzymywać należytą pomoc. Jeśli niezbędne jest przyjmowanie leków,
trzeba zadbać o to, aby cały proces był objęty ciągłym nadzorem i nie sprawiał
kobiecie nadmiernych problemów.
Zmiany w ustawie mają obejmować wszystkie kobiety będące w ciąży, niezależnie od sposobu poczęcia. Refundacja ma dotyczyć leków o kategorii dostępności „Rp”, czyli na receptę. Osobami uprawnionymi do wystawiania takowych
recept będą lekarze ginekolodzy lub położne, które stwierdziły ciążę, a także
inni lekarze czy położne na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę
stwierdzającą ciążę. Leki finansowane ze środków publicznych są powszechnie
dostępne na terenie naszego kraju, dlatego nabycie ich nie tylko ułatwi ciężarnym gospodarowanie domowym budżetem, ale i nie sprawi żadnych trudności.
Ustawodawca skupiał się szczególnie na ciężarnych kobietach żyjących
na minimalnym poziomie, który pozwala jedynie na przeżycie. W momencie,
gdy ciąża wymaga specjalnej farmakoterapii, takie osoby nie są w stanie we
własnym zakresie zapewnić sobie odpowiedniej opieki lekarskiej oraz zakupić
niezbędnych leków. Proponowane zmiany pozwolą zadbać o bezpieczny rozwój
ciąży wśród kobiet o najsłabszej pozycji ekonomicznej.
Reasumując, uważam, że przedstawione argumenty potwierdzają zasadność
wprowadzenia proponowanej ustawy.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana przez nas w dniu dzisiejszym ustawa rządu Prawa i Sprawiedliwości o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zakłada ustalenie listy
leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, których nabycie byłoby
finansowane w całości ze środków publicznych. Jest to kolejna forma wsparcia kobiet, które zdecydują się na urodzenie dziecka, przygotowana przez rząd
Prawa i Sprawiedliwości.
Według przedstawionej nowelizacji dostęp do bezpłatnych leków uzyskają
wszystkie kobiety w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez lekarza aż do momentu zakończenia ciąży. Podstawą bezpłatnego wydania leku z apteki będzie
recepta wystawiona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie
położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, położną, albo innego lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę lub położną. Zaświadczenie takie będzie ważne przez okres
ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym
zaświadczeniu.
Osoby uprawnione do wystawiania recept kobietom w ciąży będą obowiązane do dokonywania za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia,
Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pod względem
bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty
wystawione oraz zrealizowane dla danego świadczeniobiorcy.
Minister zdrowia wskaże spośród leków określonych w wykazie leków refundowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, leki, które będą wydawane bezpłatnie kobietom w ciąży, mając na względzie: po pierwsze – konieczność zaspokojenia wynikających
z ciąży potrzeb zdrowotnych tych świadczeniobiorców; po drugie – dostępność
i bezpieczeństwo stosowania w poszczególnych okresach ciąży leków podlegających wyborowi; po trzecie – roczny limit wydatków przewidzianych na ten
cel w ustawie budżetowej na dany rok.
Leki przysługujące bezpłatnie kobietom w ciąży będą finansowane z budżetu
państwa w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, obejmującej kwotę do wysokości limitu finansowania oraz dopłatę w wysokości różnicy między
ceną detaliczną danego leku a wysokością limitu jego finansowania.
Osoba wydająca leki przysługujące bezpłatnie kobiecie w ciąży będzie miała
obowiązek poinformować ją o możliwości bezpłatnego nabycia leku innego niż
lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci
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farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym
samym wskazaniu terapeutycznym oraz – na jej żądanie – wydać ten lek, chyba
że z recepty będzie wynikać niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.
W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 447 posłów, 5 głosowało przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. Jest to kolejny po programie „Za życiem” program wsparcia dla kobiet w ciąży przygotowany prze rząd premiera Mateusza
Morawieckiego. Zdecydowanie popieram przedłożoną nowelizację.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
należy przyjąć bez poprawek. Wprowadza ona do ustawy – Prawo energetyczne
regulacje, które zmieniła gazowa dyrektywa unijna dotycząca Nord Stream 2.
Wskazana dyrektywa usunęła również występujące wątpliwości w ustawie
dotyczącej kogeneracji. Niemniej jednak ustawa ta powinna być uchwalona
wcześniej, celem implementacji w terminie, który upłynął w lutym tego roku.
Bezpieczeństwo energetyczne Polski i każde działania zmierzające do zagwarantowania go są jak najbardziej potrzebne i pożądane, dlatego też należy poprzeć
w tym zakresie działania rządu. Istotną kwestią, którą należy zaznaczyć, jest
to, że Polska powinna skupić sią na dywersyfikacji źródeł energii. Powinna ona
polegać na tym, żeby zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Powinniśmy się również zastanowić i razem wypracować jak najbardziej
korzystny kierunek dla polskiej energetyki. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji zmierza do ujednolicenia reżimu
prawnego w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających
przez granicę naszego państwa – niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA, czy też łączą ją
z systemem gazowym państwa niebędącego stroną żadnej z tych umów – oraz do
zapewnienia jednolitego stosowania prawa unijnego wobec takiej infrastruktury.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w opinii Biura Legislacyjnego,
ustawa ma na celu przystosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (dyrektywa
2019/692/UE). Dyrektywa 2019/692/UE nakłada na państwa członkowskie Unii
Europejskiej obowiązek zapewnienia, aby zasady mające zastosowanie do linii
przesyłowych gazu łączących dwa lub więcej państw członkowskich miały również zastosowanie do linii przesyłowych gazu do i z państw trzecich (państw
niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, tj. EFTA – stronami
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
Proponowana regulacja ma doprowadzić do ujednolicenia reżimu prawnego
w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych, przebiegających przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, czy łączą one Rzeczpospolitą
Polską z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA,
czy też innego państwa. Ma również zapewnić jednolite stosowanie prawa Unii
Europejskiej wobec takiej infrastruktury przez:
1. rozszerzenie definicji „gazociągu międzysystemowego”;
2. dookreślenie warunków udzielenia przedsiębiorstwu zwolnienia z obowiązków świadczenia usług, o których mowa w art. 4i ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne;
3. rozszerzenie kompetencji krajowego organu regulacyjnego – Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE) w zakresie współpracy z właściwymi organami państw członkowskich UE i państw trzecich w odniesieniu do
gazociągów międzysystemowych;
4. wprowadzenie swobody zawierania umów w sprawach dotyczących eksploatacji gazociągów międzysystemowych z państwami trzecimi;
5. włączenie Komisji Europejskiej w proces negocjacji umów międzyrządowych
dotyczących funkcjonowania gazociągów przesyłowych z państwami trzecimi.
Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 452 posłów, 1 wstrzymał się od
głosu, 3 było przeciw. Ja zdecydowanie popieram niniejszy projekt nowelizacji.
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Przemówienie senatora Rafała Ambrozika
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych
innych ustaw, nad którą dzisiaj debatujemy, zawiera niezwykle istotne rozwiązania prawne skierowane na szybką izolację osoby dotkniętej przemocą – której życie lub zdrowie jest zagrożone – od osoby tę przemoc stosującą. Nie każde
bezprawne działanie sprawcy będzie więc wypełniało przepisy ustawy, a jedynie
takie, które zagraża życiu lub zdrowiu, co ograniczy możliwość nadużywania
jej zapisów. Przygotowana ustawa rządowa stanowi rozwiązanie realnych problemów osób pokrzywdzonych bezprawnym działaniem sprawców. Umożliwi
też szybkie ich ściganie. Postulaty, by wprowadzić rozwiązania zapisane w nowelizacji pojawiały się od lat. Były jednak ignorowane. Dopiero obecna większość parlamentarna, rząd Zjednoczonej Prawicy, zaraz po wyborach w 2015 r.,
przystąpił do rzetelnej pracy nad stosownymi przepisami, W kolejnych latach
prowadzono szereg badań i analiz prawnoporównawczych, a także tych o charakterze empirycznym, by kompleksowo sformułować przepisy.
Nowelizacja zmienia 7 aktów prawnych: ustawę – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę – Kodeks wykroczeń, ustawę o Policji, ustawę o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmieniane przepisy dotyczą m.in. uproszczenia i przyspieszenia rozpoznawania spraw o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania, umożliwienia wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zbliżania się do niego,
wprowadzenia nowego typu wykroczenia za niestosowanie się do nakazu opuszczenia mieszkania, zwolnienia z kosztów sądowych osób dotkniętych przemocą.
Wydaje się, że jednakże kilka przepisów ustawy należy w przyszłości doprecyzować. Mimo powyższego należy możliwie szybko wprowadzić przepisy chroniące ofiary przemocy domowej.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą teraz procedujemy, oczekiwany był, jak podkreślały
kolejne osoby, tj. przedstawiciele organizacji pozarządowych, posłowie, senatorowie, od kilkunastu lat w zniecierpliwieniu przez tych, którzy na co dzień udzielają wsparcia ofiarom przemocy, a w strachu, obawach i wyczekiwaniu przez te
osoby, głównie kobiety i dzieci, które przeżywają dramaty przemocy w swoich
domach. Chcę wspomnieć także o tym, że w poprzedniej kadencji Sejmu, jeżdżąc po Polsce i rozmawiając z Polakami w ramach projektów „Sprawa Polek”
i „Polska Seniora”, słyszałam, że mocno wybrzmiały słowa właśnie o problemach
związanych z przemocą domową, ekonomiczną, funkcjonowaniem Niebieskiej
Karty i ogromnych oczekiwaniach co do ustaw regulujących te właśnie problemy.
O sytuacji „związanych rąk” opowiadali też samorządowcy, a w moim okręgu
– pani prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Brak uregulowań prawnych nie pozwalał jej w pełnym zakresie pomagać maltretowanym kobietom,
dlatego robiła to wysiłkiem swoich służb i radnych miejskich, przygotowując
mieszkania specjalnie dla kobiet, które musiały, ale też miały odwagę, odejść,
często uciekać przed swoimi oprawcami. Teraz w takich właśnie sytuacjach
będzie mogła skoncentrować się na innych aspektach wsparcia dla wszystkich
poszkodowanych kobiet.
Myślę, że ten najtrudniejszy dotychczas okres w naszej wspólnej codzienności po wielokroć kazał nam głębiej spojrzeć i mocniej reagować na przemoc
teraz, kiedy kobiety są zamknięte ze swoimi oprawcami. Dlatego też wniosek
o szybkie procedowanie w Sejmie, bez odsyłania projektu do komisji sejmowych,
był bardzo ważny i potrzebny. Tym bardziej teraz tu, w Senacie potrzebne jest
przyjęcie tego projektu, jeszcze niedoskonałego, jeszcze ze świadomością potrzeby jego nowelizacji, o czym wszyscy zgodnie mówimy. Nie wolno nam go w tej
chwili poprawiać. Przyjmijmy go, a za chwilę wspólnie usiądźmy i poprawmy
go tak, by był jeszcze doskonalszy.
Czekaliśmy na ten projekt bardzo długo, był przygotowywany we współpracy z wieloma środowiskami, więc tym większa jest moja wdzięczność za każdy
wykonany wysiłek, za wykazaną cierpliwość. Po stokroć dziękuję za wszystko
i przed wszystkimi chylę czoła. Wiemy, że został wykonany pierwszy krok, ale
teraz odważniej będziemy planować kolejne w tym marszu do polepszenia codzienności tym, którzy oczekują naszego wsparcia.
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Przemówienie senatora Ryszarda Majera
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z dużą satysfakcją przyjmuję przygotowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje wprowadzenie odrębnego, szybkiego
postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazanie zbliżania się do niego. Jak
stanowi regulacja, natychmiastowe nakazy w tych sprawach będą wydawane
przez Policję i Żandarmerię Wojskową. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni,
jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.
Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany, łącznie z możliwością użycia środków przymusu, bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie
ma dokąd się wyprowadzić. Policja będzie zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy osoba objęta nakazem opuszczenia mieszkania lub niezbliżania się
do niego stosuje się do nałożonych na nią sankcji. Jeżeli ta osoba nie będzie tego
robić, będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
Zmiana tej ustawy ma szczególne znaczenie w kwestii rozwiązywania problemów przemocy, jakie dokonują się w domowym zaciszu. Jej ofiarami mogą być
dzieci, dorośli, a także, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, osoby w wieku senioralnym. Spotykamy szereg definicji przemocy wobec osób starszych,
w wielu z nich występują jednak elementy wspólne – przemoc jest traktowana
jako jednorazowy lub powtarzalny akt, stający się przyczyną zranienia albo
niosący ze sobą takie ryzyko, wobec osoby starszej będącej zależną od sprawcy
lub sprawców zdarzenia. Najczęściej występuje w warunkach domowych, stąd
nazywana jest również przemocą domową lub przemocą w rodzinie. Tę ostatnią
w ustawie o przemocy w rodzinie definiuje się jako jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste
osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Jeśli
rozszerzyć definicję przemocy, to uznaje się za takową wszelkie nadużycia i zaniedbania w stosunku do osób starszych. Przez nadużycia będziemy rozumieli
takie sposoby zachowania lub/i akty działania, które przejawiają się w stosowaniu przemocy fizycznej lub/i psychicznej, np. zadawanie bólu fizycznego, tj. bicie,
lub udręki duchowej, tj. poniżanie osoby starszej, ograniczanie jej praw. Przemoc
aktywna pod postacią nadużyć to nic innego, jak np. poniżanie osoby starszej,
zmuszanie jej do jedzenia, ograniczanie jej praw, zniewalanie psychiczne, wyrządzanie szkód, znęcanie się, maltretowanie, izolowanie czy nielegalne użycie
jej funduszy lub zasobów materialnych – okradanie. Przemoc pod postacią nadużywania może przybierać różne formy. Najczęściej wyróżniamy: nadużycia
10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

371
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 10. posiedzenia Senatu

fizyczne – użycie siły fizycznej, której następstwem jest uszkodzenie ciała, ból,
czego przejawem może być popychanie, policzkowanie, zaś skutkiem stłuczenia,
złamania, rany cięte, a także strach, niepokój, depresja; nadużycia psychiczne
– permanentne używanie gróźb, upokarzanie, obwinianie, znęcanie się, zastraszanie, izolowanie, przeklinanie i inne werbalne zachowania i/lub inne formy
psychicznego okrucieństwa, czego skutkiem jest strach, depresja, zażenowanie,
utrata apetytu; nadużycia finansowe – nielegalne i nieodpowiednie użycie funduszy, własności lub innych zasobów osoby starszej, co przejawia się w sprzeniewierzaniu pieniędzy, rzeczy wartościowych albo własności, odmawianiu osobie
starszej prawa dostępu do własnych funduszy, a skutkiem takich działań jest
utrata pieniędzy, niemożność opłacania rachunków, pogorszenie stanu zdrowia
i standardu życia, brak poczucia bezpieczeństwa; nadużycia seksualne – bezpośredni lub pośredni związek z aktywnością seksualną bez zgody osoby, np.
patrzenie, obnażanie, fotografowanie; nadużycia symboliczne – wymuszanie
na ludziach starszych zachowania, które jest wygodne dla grup dominujących,
np. poprzez strój, język, bądź dyskryminowanie ich przez grupy dominujące.
Przemoc ujęta w postaci danych Komendy Głównej Policji to w znacznej mierze materiały gromadzone w ramach procedury Niebieska Karta. W ostatnich
latach obserwujemy nieznaczny wzrost odsetka osób starszych w ogólnej liczbie
dotkniętych przemocą, co wydaje się związane z dwoma czynnikami. Po pierwsze, z roku na rok populacja seniorów wzrasta w odróżnieniu od innych grup
wiekowych, zaś po drugie, z roku na rok wzrasta świadomość osób starszych
w zakresie ich praw, a więc także pojawia się naturalnie większa skłonność do
ich ochrony za pomocą dostępnych instrumentów prawnych. W rozkładzie na
poszczególne płcie dominują tu kobiety, choć należy również zwrócić uwagę na
liczbę starszych mężczyzn dotkniętych przemocą domową. W układzie województw najwyższe wartości osób dotkniętych przemocą notuje się tam, gdzie
populacja jest najwyższa – w Mazowieckiem, Śląskim. Warto zwrócić uwagę na
to, że przemoc wobec seniorów jest zjawiskiem rzadszym niż przemoc wobec
innych grup społecznych, np. dzieci czy kobiet, jest także mniej akceptowana,
stąd może powstać przekonanie o jej nieobecności, wzmocnione powszechnym
przeświadczeniem o tym, że sposób życia w rodzinie dokonuje się za zamkniętymi drzwiami i ingerencja weń świata zewnętrznego może pojawić się w bardzo
ograniczonym wymiarze. Należy zauważyć, że tam, gdzie mamy do czynienia
z bardziej rozwiniętym systemem usług opiekuńczych, liczba aktów przemocy
wobec osób starszych maleje, jednak by sytuacja uległa zmianie, należy poprzez
kampanie edukacyjne i projekty socjalne zwiększać świadomość zarówno seniorów, jak i służb podejmujących działania na ich rzecz. Do kluczowych w tym
zakresie służb, obok Policji, należą lokalne ośrodki pomocy społecznej, którym
w sukurs przychodzi dzisiejsza nowelizacja prawa.
Przemoc domowa to jedna z najdotkliwszych form pozbawienia bezpieczeństwa osoby starszej. Niezależnie od tego, czy przybiera postać nadużycia siły,
nadużyć psychicznych, seksualnych czy symbolicznych, musi spotkać się ze
zdecydowaną reakcją służb publicznych. Zachowań przemocowych wobec seniorów, z uwagi na wzrost ich populacji oraz wzrastającą świadomość samej
grupy, będziemy z pewnością notowali coraz więcej i tym większa powinna być
odpowiedzialność po stronie systemu publicznego za pojawiające się negatywne
sytuacje. Regulacje prawne w tym zakresie najwięcej zadań, zresztą słusznie,
przypisują władzom lokalnym. To ich przedstawiciele są najbliżej miejsca zdarzenia, pracownicy socjalni penetrują dzielnice i wioski. Do przemocy dochodzi
praktycznie we wszystkich typach rodzin i, jak pokazują badania, każdy członek
rodziny, począwszy od wnuczka, po syna, synową i konkubenta, może stać się
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sprawcą przemocy. Przemocy najczęściej towarzyszą inne kwestie społeczne,
z którymi boryka się środowisko rodzinne: alkoholizm, zaburzenia psychiczne,
niepełnosprawność. Nadzieję na rozwiązywanie tych problemów niosą funkcjonujące zespoły interdyscyplinarne i choć są one instytucją stosunkowo nową
w środowisku lokalnym, to powinny stać się skutecznym narzędziem w walce
o bezpieczną i godną starość. System pomocy społecznej, w szczególności kierownicy jednostek i pracownicy socjalni, muszą już dziś zmieniać arsenał swoich
narzędzi diagnostycznych, metody pracy, wreszcie –zwiększać wyczulenie na
omawiane zjawisko, tak by jak najlepiej przygotować się na zmiany zachodzące
w środowiskach lokalnych. Wsparciem w tym zakresie winien być proces standaryzacji pracy socjalnej i pomocy społecznej, w ramach którego należy redefiniować rolę pracownika socjalnego i świadczonego przez niego standardu usług.
Szczególnie pomocne mogą być przygotowane opracowania dotyczące standardu pracy z rodziną dotkniętą przemocą i standardu pracy z osobami starszymi. Oczekując na wdrożenie tych standardów, należy systematycznie szkolić
pracowników socjalnych, aby byli w stanie rozpoznawać symptomy stosowanej przemocy, a w pracy socjalnej nie poprzestawali na działaniach interwencyjnych, lecz animowali środowiska lokalne działaniami profilaktycznymi czy
kampaniami edukacyjnymi zwracającymi uwagę na kwestię przemocy wobec
seniorów. Nieocenioną rolę w tym obszarze powinni odgrywać lokalni liderzy
środowisk senioralnych, których powinno się zachęcać do budowy wspólnych
programów informacyjnych oraz interwencyjnych mających na celu jak największe uświadomienie lokalnej społeczności.
Dziś przybywa nam kolejny ważny instrument do rozwiązywania tej istotnej kwestii społecznej. Jestem przekonany, że praktyka wskaże jego niezbędność
a kolejne, potencjalne, nowelizacje przyczynią się do udoskonalania systemu
ochrony rodziny, w tym osób starszych.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw rządu Prawa i Sprawiedliwości wprowadza szybką
możliwość izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc
w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.
Proponowane rozwiązania legislacyjne dotykają bardzo ważnej materii, z którą
państwo musi walczyć – kwestii przemocy w rodzinie.
Ustawa wprowadza nowy instrument prawny, który ma zapewnić skuteczną ochronę osób dotkniętych przemocą domową, jeżeli osoba stosująca przemoc
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Instrumentem
tym ma być nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, który będzie stosowany przez Policję, a w stosunku do żołnierza
pełniącego czynną służbę wojskową – przez Żandarmerię Wojskową.
Wspomniany nakaz lub zakaz będzie wydawany albo podczas interwencji
podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy wyżej wymienionych formacji,
albo też w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie.
Co ważne: w tym ostatnim przypadku Policja lub Żandarmeria Wojskowa będą
obowiązane działać niezwłocznie.
Obowiązany do przestrzegania nakazu lub zakazu będzie musiał opuścić
wspólnie zajmowane mieszkanie i jego bezpośrednie otoczenie, pozostawiając
klucze w tym mieszkaniu. Czynność ta będzie protokołowana. Osobie tej będzie
przysługiwało prawo zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku
i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych. Jednak w razie sprzeciwu ze strony pozostałych domowników przedmioty
te lub zwierzęta pozostaną we wspólnie zajmowanym mieszkaniu, zaś dalsze
dochodzenie roszczeń z tego tytułu będzie możliwe zgodnie z regulacjami prawa cywilnego na drodze sądowej. Obowiązany będzie mógł wrócić do mieszkania w celu zabrania dodatkowych rzeczy tylko raz, i to w asyście Policji albo
Żandarmerii Wojskowej.
Na stronach internetowych Policji możemy znaleźć statystyki mówiące
o tym, że tylko w 2019 r. przemocą w rodzinie dotknięte były 88 tysięcy 32 osoby. Są to tylko stwierdzone przypadki, a przecież wiemy, że bardzo często ofiary
przemocy nie chcą mówić o swojej tragedii, ponieważ się boją. Dlatego cieszy
proponowany projekt, który pozwala usunąć sprawcę przemocy z mieszkania.
Zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senatora Rafała Ambrozika
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana dzisiaj ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
stanowi kontynuację działań rządu Zjednoczonej Prawicy zapoczątkowanych
w 2018 r. i oczekiwanych przez środowiska wiejskie. Kołom gospodyń wiejskich
na mocy ustawy sprzed 2 lat nadano osobowość prawną i umożliwiono samodzielne działanie we wszystkich stosunkach prawnych. Nałożono na nie pewne
obowiązki, ale wprowadzono również szereg ułatwień, tj. zwolnienia podatkowe, ułatwienia w rozliczaniu, w sprzedaży produktów, co bez wątpienia ma pozytywny wpływ na decyzje o rejestracji kół w ARiMR i uzyskanie finansowego
wsparcia na działania statutowe. Zwiększyła się aktywność społeczna na polskiej
wsi, czego bezpośrednim efektem jest powstanie 5 tysięcy 888 nowych kół gospodyń wiejskich. W 96% powiatów w Polsce są koła gospodyń wiejskich, które
są zarejestrowane w ARiMR. Ta liczba uświadamia nam, jak ważna i potrzebna
to była inicjatywa. Corocznie zwiększane środki finansowe na koła gospodyń
wiejskich stanowią poważne wsparcie w realizacji działalności statutowej, niezwykle cennej i potrzebnej na terenach wiejskich.
Zapisy przedłożenia przewidują, po pierwsze, powierzenie zadań ustawowych realizowanych dotychczas przez pełnomocnika rządu do spraw małych
i średnich przedsiębiorstw powołanemu w styczniu 2020 r. pełnomocnikowi
rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, którego zadaniem będzie
w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju
i upowszechnienia lokalnych inicjatyw społecznych.
Po drugie, zapisy przewidują udzielenie w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich
pomocy finansowej z budżetu państwa w kwocie 40 milionów zł. Pomoc ta będzie
przyznawana w drodze decyzji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na wniosek składany do kierownika biura powiatowego ARiMR.
Warto zwrócić uwagę na to, że w 2018 r. o pomoc finansową z budżetu państwa ubiegało się 4 tysiące 917 kół i była to kwota 16 milionów 484 tysięcy zł,
a w 2019 r. 8 tysięcy 619 kół wnioskowało łącznie o 29 milionów 804 tysiące zł.
Zainteresowanie wsparciem jest więc ogromne, zaś przeznaczone środki przekładają się wprost na większą aktywność kół już istniejących, ale także zachęcają do powstawania nowych.
Istniejące już od końca XIX wieku koła gospodyń wiejskich prowadzą na
terenach głównie wiejskich działalność powszechnie uznawaną, cenioną i szanowaną. Podejmują działania o wymiarze społecznym i gospodarczym, nakierowane przede wszystkim na rodzinę, gospodarstwo domowe i gospodarstwo
rolne, a także pomoc starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom terenów wiejskich. Koła gospodyń wiejskich promują zdrowy tryb życia, zdrowszą żywność,
zwiększają świadomość konieczności utrzymania należytego stanu sanitarnego
gospodarstw. Ponadto inicjują różnorodną działalność gospodarczą i handlową,
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jak przetwórstwo rolno-spożywcze, mała gastronomia, turystyka, organizowanie pracy nakładczej, promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego
i artystycznego. Koła gospodyń wiejskich rozwijają różne formy aktywności
wśród kobiet, przede wszystkim polegające na kultywowaniu tradycji polskiej
wsi, kultywowaniu folkloru i sztuki ludowej.
Powyższe argumenty w pełni uzasadniają poparcie przedłożenia.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Po pierwsze, zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich to zmiany formalne, tj. powierzenie
zadań ustawowych realizowanych dotychczas przez pełnomocnika rządu do
spraw małych i średnich przedsiębiorstw pełnomocnikowi rządu do spraw
lokalnych inicjatyw społecznych.
Po drugie, zmiany dotyczą kwestii finansowych i polegają na przeznaczeniu 40 milionów zł dla kół gospodyń wiejskich w Polsce. I właśnie te zmiany
stanowią kwestię dość kontrowersyjną, ponieważ nie traktują wszystkich kół
w sposób równy. Należy podkreślić, iż przeznaczenie środków na dotacje dla
kół gospodyń wiejskich to działanie jak najbardziej oczekiwane, ponieważ każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich. Ich działalność w znaczącym stopniu przyczynia się do promowania
lokalnej kultury, języka, folkloru oraz obyczajów danego regionu. Niemniej
jednak należy zwrócić uwagę na to, iż w ustawie z dnia 6 maja 2020 r. zakłada się dofinansowanie tylko kół gospodyń wiejskich, które są zarejestrowane
w ARiMR. Nie zwraca się uwagi na to, iż dla lokalnej społeczności na wsi istotne są również inne organizacje, które nie zawsze są zarejestrowane w ARiMR,
a są to np. koła gospodyń niezarejestrowane, ochotnicze straże pożarne, kółka
rolnicze itp., które realizują zgodnie ze swoimi założeniami zadania tożsame
z zadaniami zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich. Wobec przyjętego założenia, iż tylko zarejestrowane koła mają dostać dofinansowanie, możemy
stwierdzić, iż jest to dyskryminacja kół, których działalność nie została zarejestrowana w ARiMR oraz innych organizacji działających na rzecz lokalnej
społeczności.
Oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, jest to kierunek pożądany.
Należy zaznaczyć, iż każda pomoc, która ma na celu wsparcie obywateli zaangażowanych w promowanie polskiej kultury i chcących nieść pomoc na rzecz
społeczności lokalnej wymaga uznania. Niemniej jednak nie powinniśmy dzielić osób stowarzyszonych w kółkach rolniczych, kołach gospodyń wiejskich czy
też w stowarzyszeniach rejestrowych lub zwykłych. Państwo poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów wsparcia dla osób działających w różnego rodzaju organizacjach obywatelskich nie powinno ich dzielić.
Liczy się aktywność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, która powinna
być promowana i nie powinien być ograniczany dostęp do środków publicznych ze względu na formę prawną danej organizacji. Koła gospodyń wiejskich
mają za sobą długoletnią i bogatą historię, dlatego też nie powinno się ich teraz dzielić na zarejestrowane i niezarejestrowane. Posiadają one impuls do
działania od bardzo dawna i jeśli chcemy, aby nadal istniały i działały jak dotychczas, musimy traktować je w sposób równy. Koła gospodyń wiejskich to
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jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jaka funkcjonuje w Polsce,
dlatego też należy zapewnić im niezbędne warunki do realizacji ich zadań.
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad
Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Niniejsza nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma na celu powierzenie zadań i kompetencji realizowanych dotychczas przez pełnomocnika rządu
do spraw małych i średnich przedsiębiorstw pełnomocnikowi rządu do spraw
lokalnych inicjatyw społecznych, a także stworzenie możliwości ubiegania się
przez koła gospodyń wiejskich o pomoc finansową z budżetu państwa w 2020 r.
na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o kołach gospodyń wiejskich.
Osiągnięcie wskazanych wyżej celów w zakresie, po pierwsze, pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, następuje przez zmianę
przepisów art. 25 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 25a ustawy o kołach gospodyń wiejskich;
po drugie, kół gospodyń wiejskich – przez dodanie do ustawy o kołach gospodyń wiejskich art. 35a i art. 36b, określających odpowiednio procedurę uzyskania pomocy finansowej przez koło gospodyń wiejskich oraz przewidziany na tę
pomoc maksymalny limit wydatków z budżetu państwa.
Pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, powołany na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, będzie: po pierwsze, współpracował z prezesem Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przy sprawowaniu nadzoru nad kołami gospodyń wiejskich; po drugie, powoływał, we współpracy z prezesem agencji, wojewódzkich
koordynatorów wspierania kół gospodyń wiejskich; po trzecie, mógł realizować
zadania związane z promowaniem i wspieraniem kół gospodyń wiejskich oraz
ich związków.
Zgodnie z proponowanymi przepisami art. 35a ustawy o kołach gospodyń
wiejskich pomoc dla kół gospodyń wiejskich będzie przyznawana w drodze decyzji prezesa agencji na wniosek składany przez koło gospodyń wiejskich do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Wniosek będzie składany na formularzu opracowanym i udostępnionym przez agencję. Organem wyższego stopnia w stosunku do prezesa agencji w sprawach o przyznanie pomocy finansowej będzie minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego. Minister ten będzie mógł również udzielić agencji,
na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, dotacji celowej
z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.
Dotacja zostanie uznana za wykorzystaną w dniu jej przekazania na rachunek
bankowy kola gospodyń wiejskich. Ustawa przewiduje, że szczegółowe warunki
i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej przez prezesa agencji,
jak również jej wysokość, określi minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w drodze rozporządzenia.
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Ustawa przewiduje, że pomoc będzie przyznawana w 2020 r., do wyczerpania
środków finansowych, określonych w jej art. 36b (maksymalny limit wydatków
na ten cel wynosi 40 milionów zł). Art. 2 ustawy przewiduje, że ustawa wchodzi
w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ustawa o kołach gospodyń
wiejskich i wsparcie przyznane w ramach niej zostały bardzo pozytywnie odebrane w środowisku wiejskim.
Bardzo dobrze, że mimo tak trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa rząd znalazł środki na wsparcie kół gospodyń wiejskich. Zdecydowanie
popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad
W związku z rozpatrywanym projektem uchwały w 75. rocznicę zakończenia
II wojny światowej w Europie pragnę wyrazić swoją wątpliwość co do zwrotu
„rosyjski komunizm”. Zarówno Stalin, jak i Beria byli z pochodzenia Gruzinami.
Dlatego uważam, iż bardziej właściwe byłoby sformułowanie „rosyjsko-sowiecki komunizm”, które rozszerzyłoby krąg sprawców odpowiedzialnych m.in. za
mord katyński.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 8 maja 1945 r. – dokładnie 75 lat temu – zakończyła się II wojna światowa w Europie. Ofensywa sowiecka, trwająca od połowy 1944 r., zmusiła w końcu Niemców do kapitulacji. Podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec
definitywnie kończył działania wojenne. Przez całą zimę na przełomie lat 1944
i 1945 Niemcy próbowali jeszcze stawiać opór, ale bezskutecznie. Było wiadome,
że nie mieli już szans na wygranie wojny. 30 kwietnia Hitler i Ewa Braun popełnili samobójstwo, a sowiecka flaga pojawiła się nad Reichstagiem. Ostatecznie
8 maja 1945 r., po podpisaniu aktu kapitulacji, III Rzesza zakończyła działania
zbrojne. II wojna światowa, trwająca od czasu napaści na Polskę we wrześniu
1939 r., została zakończona.
Niestety, z powodu upływu czasu jest już coraz mniej osób, które pamiętają
tamten dzień. Dlatego bardzo cieszy uchwała Senatu, która przypomina nam
te wydarzenia. Tym bardziej że wiemy, że z powodu pandemii koronawirusa
obchody siedemdziesiątej piątej rocznicy zakończenia II wojny światowej będą
miały skromniejszy charakter niż wcześniej planowano. Częściowo przeniosą
się do internetu.
Bardzo trafnie o tej rocznicy wyrazili się prezydent Andrzej Duda i premier
Mateusz Morawiecki, mówiąc, że jest to słodko-gorzka rocznica. Jak ujął to pan
premier na Twitterze: „75 lat temu mieliśmy nadzieję na odzyskanie wolności, jednak Armia Czerwona została na ziemiach polskich przez blisko 50 lat.
Pamiętajmy o wszystkich ofiarach oraz o zapomnianych bohaterach tych nieludzkich reżimów”.
Wcześniej, składając kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, prezydent
Andrzej Duda stwierdził, że 75-lecie zakończenia II wojny światowej to „słodko-gorzka rocznica”, słodka, bo zakończyła się II wojna światowa, zakończyła się
ta krwawa jatka w historii XX w. i w historii dziejów ludzkości, w której życie
straciło tylu ludzi, prawie 6 milionów naszych obywateli, w tym ponad 3 miliony
obywateli Polski narodowości żydowskiej – mówił. Andrzej Duda podkreślał,
że polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej.
Głównym przesłaniem dzisiejszego wspomnienia siedemdziesiątej piątej
rocznicy zakończenia II wojny światowej jest pamięć, pamięć o ofiarach i hekatombie nieszczęść, jakie przyniosła nam wojna, a także niestety pamięć
o triumfie totalitaryzmu komunistycznego na wschodzie Europy po wojnie, totalitaryzmu, który w wielu krajach rządził przez następne 50 lat. Oby już nigdy
nie doszło do takich wydarzeń!
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad
Chciałbym raz jeszcze podkreślić, iż rozwiązania związane ze skróceniem
kadencji szefa UKE są niezgodne z art. 7 i art. 8 Europejskiego kodeksu łączności
elektronicznej. Niestety nie uzyskałem od przedstawicieli rządu żadnej informacji, czy skracanie kadencji w związku z rzekomym wdrażaniem dyrektywy
trwa również w innych państwach UE.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest to trzecia ustawa, która ma pomóc polskim przedsiębiorcom w sytuacji,
w której się znaleźli. Aktualnie wiele osób z tzw. branży beauty zwraca się do
przedstawicieli władzy i prosi o pomoc. Liczne zakłady fryzjerskie czy też kosmetyczne upadają, ponieważ żadna z tarcz nie daje im realnych rozwiązań. Kolejna
wersja ustawy oraz kolejne założenia są tylko na papierze – nie ma rzeczywistego
wymiaru przepisów, nad którymi tyle się debatuje. Należy mieć ciągle na uwadze, że firmy sektora MŚP są w Polsce odpowiedzialne za ponad 50% PKB, wobec
czego w przypadku nieudzielenia im w tym momencie wsparcia i pomocy możemy spodziewać sią załamania gospodarki w krótkiej perspektywie czasowej.
W tzw. tarczy 3.0 zmieniamy m.in. kodeks cywilny, prawo spółdzielcze, ustawę o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, kodeks karny, prawo o ustroju sądów, prawo telekomunikacyjne oraz wiele innych. Czy
wprowadzenie zmian w około 40 aktach prawnych przyczynia się do pomocy
przedsiębiorcom? Aktualnie zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy oczekują
stabilności prawa, jednak ustalając kolejne wersje ustawy, nie zachowujemy ani
zasad prawidłowej legislacji, ani zasad, które gwarantują pewność przepisów
prawnych. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad
Moja wątpliwość dotyczy kwestii zwolnienia ze składek ZUS w ramach
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Mianowicie w proponowanej
tarczy 3.0 dodano w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustępy 2a i 2b, które rozszerzają krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS.
W związku z tym mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy objęci pomocą
w ramach tarczy 3.0 zostaną zwolnieni z płacenia składek wyłącznie za 2 miesiące – czyli od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. Tymczasem podmioty wskazane
w 2 poprzednich wersjach tarczy zostały zwolnione ze składek za 3 miesiące.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nowe podmioty objęte zwolnieniem ze składek
były również zwolnione z opłat za marzec. ZUS może zwrócić środki lub zaliczyć
je na poczet przyszłych roszczeń. Osoby, które jeszcze nie opłaciły składek za
marzec, nie powinny podlegać egzekucji w drodze administracyjnej.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałoby się powiedzieć „do trzech razy sztuka”, czyli że trzecia w ciągu niecałych 2 miesięcy tzw. tarcza antykryzysowa, nad którą pracujemy w Senacie RP
– ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – powinna rozwiązać praktycznie większość problemów związanych z działaniami osłonowymi dotyczącymi
koronawirusa. Niestety na trzeciej tarczy to się nie skończy. Problemów, których nie rozwiązuje ta zmiana ustawy, jest jeszcze bardzo wiele, a mogłoby być
inaczej, gdyby poprawki, jakie były przegłosowane w tej Izbie do poprzednich
2 tarcz nie były odrzucane większością głosów w Sejmie. A tak mamy kolejne
zapisy ustawowe. Część z nich można zaakceptować, ale ta ustawa jako całość
nie przyniesie oczekiwanej rzeczywistej pomocy wielu grupom społecznym,
w dalszym ciągu oczekującym na pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.
W kolejnej już ustawie znajdujemy rozwiązania prawne, tzw. wrzutki, które
nie mają nic wspólnego z działaniami osłonowymi w okresie pandemii. Nie powinny się one znaleźć w tej ustawie i są one nie do zaakceptowania. Otóż wśród
tych wrzutek bardzo interesujące rozwiązanie prawne znajdujemy np. w art. 14,
który dotyczy zmian w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, „Dziennik Ustaw” z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695. Zmiany,
o których mowa, znalazły się na ponad 8 stronach formatu A4 omawianej ustawy, z czego 3 pełne strony poświęcono powoływaniu i odwoływaniu prezesa
UKE, którego powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Co ciekawe, w opiniowaniu tej kandydatury nie bierze udziału Senat.
Być może podczas analizy zmian, jakie zawiera omawiana ustawy, uda się
dojść do art. 15, ale rozwiązania prawne przedstawione na ponad 14 stronach,
niektóre niebudzące żadnych zastrzeżeń, bo rozwiązujące problemy w czasie
pandemii koronawirusa, mogą okazać się całkowicie niezrozumiałe dla zwykłego
zjadacza chleba. Śmiem twierdzić, że także osoba z wykształceniem prawniczym
będzie miała co analizować. Jak bowiem inaczej ocenić takie, dla przykładu, zapisy ustawowe: „w art. 15zzzm, w ust. 1 wyrazy «art. 15zzzj i art. 15zzzk» zastępuje
się wyrazami «art. 15zzzk i art. 15zzzl»” albo „po art. 15zzzu dodaje się art. 15zzzu1
i art. 15zzzu2”? Jeszcze jeden przykład z tego samego artykułu: „po art. 15zzzzzx
dodaje się art. 15zzzzzy w brzmieniu: «Jeżeli posiadacz odpadów»”…itd.
Aby tarcza nr 3 uchwalona przez Sejm RP 30 kwietnia 2020 r. procedowana
obecnie w Senacie była rzeczywistą osłoną, wspomagała działania mające na
celu pomoc wielu podmiotom jej oczekujących, winny się w niej znaleźć kolejne
rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorcom, szpitalom i personelowi medycznemu zaangażowanemu w leczenie zakażonych koronawirusem,
organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne, personelowi domów opieki społecznej, a także, co nie znalazło się do tej pory w żadnej z 3 tarcz
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antykryzysowych, rozwiązania dla samorządów, które z jednej strony tracą
dochody, a z drugiej ponoszą większe wydatki w związku z obowiązywaniem
najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a potem stanu epidemii.
Najważniejsze uregulowania prawne, które powinny się znaleźć w omawianej ustawie, muszą uwzględniać przede wszystkim następujące elementy.
Po pierwsze, zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią.
Zwolnienie takie powinno obowiązywać przynajmniej za 2020 r., z możliwością
przedłużenia, w drodze uchwały, na rok 2021. Utrata dochodów gminy związana z takim zwolnieniem powinna być finansowana z budżetu państwa poprzez
uwzględnienie ich w dochodach służących ustaleniu części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Po drugie, zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy
pożyczki zawieranej do końca 2020 r. przez przedsiębiorcę, którego płynność
finansowa ulegała pogorszeniu wskutek pandemii.
Kolejna rzecz to odstąpienie przez gminy od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym od tych podmiotów, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 i które złożą odpowiedni wniosek. Pomoc
o tym charakterze nie może stanowić pomocy de minimis, a utrata dochodów
gminy winna zostać uwzględniona przez MF w części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Dalej: przesunięcie terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego do końca grudnia 2020 r. i możliwość częściowego jej umorzenia,
proporcjonalnie do okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
i stanu epidemii; zniesienie konieczności zapłaty VAT od kwot umorzonych
podatków lokalnych na rzecz przedsiębiorców, którzy stracili płynność finansową; zawieszenie przekazywania przez gminy tzw. janosikowego; możliwość
zawieszenia budżetu obywatelskiego w roku 2020 i 2021; możliwość przeznaczenia w 2020 i 2021 r. pieniędzy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na działania związane ze skutkami pandemii.
Konieczne jest ponadto uwzględnienie w budżecie państwa na 2020 r. rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na rekompensatę spadku dochodów
gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, utraconych w następstwie pandemii koronawirusa. Wysokość należnej rekompensaty dla gmin
mogłaby zostać ustalona wspólnie, przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu
Terytorialnego, a na wysokość tej rekompensaty, jeśli miałaby ona być w niepełnej wysokości w stosunku do utraconych dochodów gmin, wpływ mogłyby
mieć inne rozwiązania prawne ułatwiające gminom realizację zwiększonych
wydatków spowodowanych pandemią.
Dalej: wprowadzenie specjalnego dodatku do wynagrodzenia osób, które,
wykonując zawód medyczny, mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – 100% wynagrodzenia
zasadniczego; wprowadzenie dodatku specjalnego za pracę w godzinach nadliczbowych w podmiotach leczniczych, w których leczeni są pacjenci zakażeni
koronawirusem – 50% wynagrodzenia zasadniczego; wprowadzenie obowiązku
poddawania się badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2 raz w tygodniu dla
osób wykonujących zawód medyczny i osób zatrudnionych w domach pomocy
społecznej i innych ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych czy opiekuńczo-terapeutycznych; utworzenie państwowego funduszu
celowego przeznaczonego na wsparcie systemu opieki zdrowotnej, w tym na
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zakup testów na obecność koronawirusa, środków ochrony indywidualnej dla
pracowników ochrony zdrowia i DPS-ów, zakup wyrobów medycznych itp.;
zwolnienie z konieczności odprowadzania podatków od darczyńców darowizn;
wprowadzenie możliwości uzyskiwania od starostów pożyczki na bieżące wydatki, z możliwością jej umorzenia, jeśli działalność organizacji pozarządowych
utrzymana zostanie przez 3 miesiące.
Wymienione przeze mnie tylko niektóre rozwiązania winny znaleźć się albo
w formie poprawek do uchwalonej przez Sejm RP w dniu 30 kwietnia 2020 r.
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, albo w projektach ustaw przygotowanych z inicjatywy Senatu RP. Najważniejsze jest to, aby wprowadzenie
tych zmian nastąpiło w jak najkrótszym czasie, tak aby przepisy te mogły wejść
w etap realizacji. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niniejsza nowelizacja – ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –jako
kontynuacja tzw. tarczy nr 1 i nr 2, zawiera pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie
wychodzenia ze stanu pandemii.
Jeśli chodzi o dotychczasową pomoc, to w ramach tarcz antykryzysowej i finansowej złożono już 4 miliony wniosków. Mamy 850 tysięcy zwolnień z płatności składek ZUS i odroczeń ich płatności. Mamy przyznanych 315 tysięcy
bezzwrotnych pożyczek dla samozatrudnionych. 265 tysięcy osób otrzymuje
tzw. postojowe, które właśnie zostało przedłużone o kolejne 3 miesiące. 2,5 miliarda zł już popłynęło z budżetu państwa na dopłaty do pensji pracowników.
Dotychczasowe osiągnięcia rządu w zakresie budowy tarczy antykryzysowej
dostrzegło już wiele instytucji. Bank ING w udostępnionym w piątek raporcie
na temat metod wspierania gospodarki przez kraje Europy Wschodniej podczas
kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa ocenia, że Polska wprowadziła
najsilniejszą tarczę antykryzysową w regionie. Chodzi zwłaszcza o bezpośrednie
transfery gotówki – od państwa do pracowników i polskich firm. To łącznie ponad 300 miliardów zł, które to środki w formie gotówki już trafiają i nadal będą
trafiać jako kroplówka dla polskiej gospodarki. A jak dodamy do tego programy
gwarancji kredytowych dla polskich firm, to okaże się, że mówimy o wsparciu
o wartości ok. 500 miliardów zł. 500 miliardów zł, zorganizowane na wsparcie
gospodarki przez rząd w miesiąc, to naprawdę potężny, wręcz historyczny zastrzyk pomocy.
Jeśli chodzi o proponowaną właśnie tarczę nr 3, to, jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji, „zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów, istotnym
zadaniem, jakie stoi przed Rzeczpospolitą Polską, pozostaje nie tylko łagodzenie
następstw – bezpośrednich skutków epidemii, lecz także przygotowanie zarówno polskiej gospodarki, jak i struktur administracji do wyzwań, jakie czekają
nasz kraj po wygaszeniu ognisk epidemii. W przedłożonej ustawie proponuje się
szereg działań, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny
(dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost
inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii). Rozwiązania zaproponowane w przedmiotowej regulacji stanowią kontynuacje polityk mających pełnić
funkcję katalizatorów oraz bodźców dla polskiej gospodarki. Służyć one będą nie
tylko krótkofalowym celom ograniczenia negatywnych skutków SARS-CoV-2,
ale pełnić mają także rolę instrumentów wpływających długofalowo na rozwój
gospodarczy Polski. Ich celem jest także wpisanie się i kontynuacja rozwiązań
zawartych w ramach ustaw z tzw. Tarczy antykryzysowej jako szeregu kolejnych
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działań stanowiących wsparcie zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i całego społeczeństwa”.
Projekt zakłada m.in. wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu dodatkowymi
środkami finansowymi, co będzie miało na celu przeciwdziałanie niebezpieczeństwu deindustrializacji, jaka miała miejsce w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pomoże to także we wsparciu podmiotów,
które, posiadając silne fundamenty, mogą ponieść konsekwencje globalnej sytuacji rynkowej oraz przerwanych łańcuchów dostaw. Warto również wymienić wsparcie, jakie jest planowane dla przedsiębiorstw transportowych (przede
wszystkim transportu kolejowego). Przy założeniu szybkiego odbudowania się
szeregu sektorów polskiej gospodarki, niezwykle istotne pozostaje zachowanie
sieci połączeń, w tym wsparcie tych, które szczególnie ucierpiały w związku
z obecną sytuacją epidemiczną. Wobec uznania mobilności pracowników za
bardzo istotny element dla funkcjonowania szeregu przedsiębiorstw istotnych
z punktu widzenia polskiej gospodarki, szczególnie istotne pozostaje możliwie
szybkie przywrócenie szeregu połączeń, po zniesieniu aktualnie obowiązujących
ograniczeń. Jednocześnie, ze względu na cele gospodarcze, szereg planowanych
rozwiązań ma znaczący wymiar społeczny. W kontekście potrzeb wynikających z problemów finansowych przedsiębiorstw, przedmiotowa interwencja
legislacyjna będzie także pozytywnie wpływała na ochronę osób zawierających
umowy pożyczkowe i kredytowe, na zwiększenie wsparcia pochodzącego z funduszu alimentacyjnego czy też na bezpośrednie wsparcie pracowników pomocy społecznej jako jednej z grup szczególnie zaangażowanych w czasie trwania
epidemii COVID-19.
W ramach tarczy nr 3 premier Mateusz Morawiecki proponuje:
1) rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji,
gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód
z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tysięcy zł;
2) wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
3) wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach – szereg przepisów ułatwiających firmom gospodarującym odpadami wywiązywanie
się z obowiązków (m.in. w zakresie rejestru bazy danych odpadowych);
4) dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu SA kwotą w wysokości
do 900 milionów zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności na wsparcie przedsiębiorców, co umożliwi funkcjonowanie podmiotom gospodarczym i udzielanie przez ARP pomocy publicznej dla
przedsiębiorców;
5) wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji
surowca drzewnego – ma to na celu zachowanie ciągłości działania tego sektora oraz funkcjonowania Lasów Państwowych (szereg ułatwień dla uczestników rynku);
6) zmianę w zakresie funduszu alimentacyjnego polegającą na podwyższeniu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z tego funduszu
(dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł;
7) zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje
na utrzymaniu pracownika;
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8) danie pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę
w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej
jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia;
9) zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub
inne umowy m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba
fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tę osobę działalności
gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby fizycznej co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co
najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie;
10) dalszą elektronizację metod przekazywania informacji klientom Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, w tym informacji o stanie ich konta, w przypadku gdy wyrażą takie oczekiwanie – uprości to sposób przekazywania informacji ubezpieczonym, a jednocześnie będzie oznaczało redukcję kosztów
administracyjnych;
11) wsparcie sektora kultury – kinematografii – przez pozyskanie dodatkowych środków dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w celu poprawy sytuacji
na rynku polskiej sztuki filmowej;
12) dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały
naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej;
13) czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy – Prawo wodne w zakresie należności pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych
i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
co obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów użytkujących drogi wodne do celów transportowych.
Powyższe działania stanowią jedynie część uregulowań zawartych w przedkładanym projekcie, a jednocześnie zarówno ich konstrukcja, jak i zakładany
cel, mają prowadzić do uproszczenia obowiązków wynikających z uregulowań
administracyjnych, jak również mają stanowić bezpośrednią pomoc zarówno
dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw. Jak dotąd wdrożone przez rząd Prawa
i Sprawiedliwości rozwiązania już uratowały ponad milion miejsc pracy i tysiące działających w Polsce firm przed upadkiem. Wierzę, że dzięki proponowanym rozwiązaniom uratujemy kolejne. Zdecydowanie popieram niniejszy
projekt. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Haliny Biedy
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad
Bardzo dobrze się stało, że dziś Senat RP przedstawia inicjatywę ustawodawczą – projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym
wirusem – stworzoną z myślą o samorządach, które na walkę z epidemią wydają środki ze swoich budżetów, okrojonych w tym roku nie tylko przez obniżkę
podatków.
Rezerwy kryzysowe są już na wyczerpaniu. Samorządy czeka również spadek
dochodów w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, obniżaniem wynagrodzeń, a tym samym spadkiem wpływów z udziału w podatkach
CIT i PIT. Samorządy odraczają i umarzają również podatki od nieruchomości.
Samorządom budżet państwa powinien te braki uzupełnić, w przeciwnym razie
czeka nas istotne zatrzymanie inwestycji publicznych czy zwalnianie wykwalifikowanych urzędników. Dziś samorządy wykonują dodatkowe zadania, które
powinna wykonywać administracja centralna, m.in. kupują testy, zamawiają
wymazobusy. Samorządy pokazały, że są skuteczne i rozsądne.
Skoro rząd odmraża gospodarkę i oczekuje adekwatnych działań od samorządów, np. uruchomienia przedszkoli i żłobków, to musi przekazać środki na
dostosowanie ich do wydanych przez ten rząd zaleceń. Środki ochrony osobistej
i do dezynfekcji przesłane przez rząd wystarczą placówkom jedynie na kilka dni.
Co dalej? Co z kosztami realizacji pozostałych zaleceń, które w wielu przypadkach nie zostały nawet dokładnie doprecyzowane?
Samorządy powinny otrzymać wsparcie z budżetu państwa, tak jak przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe. Wprowadzenie kolejnych instrumentów
wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego proponowanych we wspomnianym projekcie ustawy jest słusznym rozwiązaniem.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego, zgodnie z informacją przedstawioną w ocenie skutków regulacji, proponuje się:
– umożliwienie powierzenia urzędowi administracji publicznej lub podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wykonywania zadań urzędu gminy,
urzędu starostwa, urzędu marszałkowskiego lub wykonującego zadania publiczne podmiotu prowadzonego albo utworzonego przez jednostki samorządu
terytorialnego w przypadku, gdy te urzędy lub podmioty staną się niezdolne do
wykonywania tych zadań,
– umożliwienie gminom wykorzystania środków pobieranych z opłat za zezwolenia, o których mowa w art. 18 i art. 181 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na działania podejmowane w celu ograniczania skutków epidemii,
– niedokonywanie wpłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetu państwa na uzupełnienie mechanizmu wyrównawczego,
– niezaliczanie udzielonych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta ulg
podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom dotkniętym
negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 do dochodów jednostki samorządu terytorialnego,
– możliwość skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług w przypadku umorzenia
wierzytelności albo odstąpienia od dochodzenia należności,
– możliwość zawieszenia w całości albo części realizacji budżetu obywatelskiego, a także odstąpienia od jego przygotowania na rok 2021,
– wprowadzenie nowego mechanizmu, który umożliwi wsparcie finansowe jednostki samorządu terytorialnego; mechanizm polega na uzupełnieniu
subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego o część rekompensującą
składającą się z kwoty rekompensującej dochody własne tych jednostek, które zostały utracone w wyniku stosowania przepisów ustawy przyjętej w celu
przeciwdziałania skutkom COVID-19, a także innych ograniczeń i nakazów
wprowadzonych na podstawie określonych przepisów w celu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w szczególności dotyczących organizacji lokalnego transportu publicznego oraz odbioru odpadów od osób objętych
izolacją lub kwarantanną.
Niestety zmiany, które proponuje opozycja, a których ani skutków finansowych, ani źródeł finansowania nie jest w stanie określić, nie zostały skonsultowane ze stroną rządową. Dodatkowo, zgodnie z odpowiedzią senatora
sprawozdawcy, każdy z nas jest np. za budżetem obywatelskim i w związku
z tym w niniejszej nowelizacji proponuje się możliwość jego likwidacji. Ponadto
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wniosek o dopracowanie projektu w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
który został zgłoszony przez senatora Grzegorza Biereckiego, również został
odrzucony. A pozwoliłoby to na poznanie rzeczywistych kosztów niniejszego
projektu. Jednak nie było takiej woli, a wniosek został odrzucony. Dlatego jestem zdecydowanie przeciwny wprowadzaniu zapisów ustawowych w takiej
formie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Haliny Biedy
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest z pewnością jednym z ważniejszych celów funkcjonowania organizacji pozarządowych. To one swoją działalnością tworzą relacje, które prowadzą do wzrostu zaufania społecznego i mają
kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania lokalnej wspólnoty. Dlatego
tak ważne jest, byśmy, tworząc rozwiązania legislacyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19, nie zapomnieli o organizacjach pozarządowych.
Proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ma na celu podtrzymanie zdolności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w okresie epidemii poprzez uproszczenie formalnoprawnych
uwarunkowań ich działalności, takich jak chociażby doprecyzowanie zasad głosowania elektronicznego. Ważne jest też wprowadzenie instrumentów finansowych, które ułatwią organizacjom pozarządowym funkcjonowanie w czasie
epidemii.
Organizacje te bardzo aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, realizują
wiele zadań, wspierając działania instytucji publicznych w wykonywaniu ich
funkcji. Dlatego tak ważne jest podtrzymanie ich działalności pożytku publicznego i rozwijanie potencjału budowanego przez lata. Proponowane w projekcie
ustawy instrumenty z pewnością nie rozwiązują wszystkich problemów i nie
zaspokajają wszystkich potrzeb tych organizacji, ale są oczekiwanym minimum
uproszczeń i zmian, jakie mogą pomóc w ich działalności w tym trudnym dla
wszystkich okresie.

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

395
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 10. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senator Halinę Biedę
Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej
Dariusza Piontkowskiego
Zaplanowany od 6 maja powrót dzieci do żłobków i przedszkoli spotkał się
niekoniecznie z pozytywnym odbiorem, pomimo że wszyscy już chętnie wróciliby do normalności.
Wydawałoby się, że taka wiadomość ucieszy zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Niestety, to, co zaproponował rząd, nie nadaje się do zastosowania, a na pewno
nie na już i nie z takimi wytycznymi. Nie jest możliwe, aby samorządy w tak krótkim czasie przeprowadziły z sukcesem tak ogromne przedsięwzięcie. Zupełnie
też niezrozumiałe jest obarczenie samorządów całkowitą odpowiedzialnością za
zdrowie i życie dzieci oraz pracowników oświaty w sytuacji panującej pandemii,
kiedy w naszym kraju liczba zachorowań na COVID-19 ciągle rośnie, a w niektórych
województwach, w tym śląskim, przypadków chorobowych jest drastycznie dużo.
Może warto by było, aby rząd pochylił się nad swoim pomysłem nie tylko
w sferze przekazania lakonicznych informacji i wytycznych, ale poprzez szczegółowe opracowanie zasad, w zależności np. od specyfiki danej placówki, środowiska, w którym funkcjonuje, infrastruktury, stanu zatrudnienia. Bo nie
można uogólniać, bo nie każdy żłobek czy przedszkole są takie same. W jednym
przedszkolu sala dydaktyczna ma wymiar 60 m 2 , czyli jest 5 m 2 na 1 dziecko,
gdy jest 12 dzieci w grupie, zaś w sąsiednim przedszkolu wymiar sali to tylko
20 m 2 , czyli na 1 dziecko jest 1,7 m 2 w przypadku 12 dzieci w grupie. Czy zatem
w jednym i drugim przedszkolu będzie można zachować te same warunki bezpieczeństwa? Może nie powinno tu chodzić o liczbę dzieci, a po prostu o metraż.
Kolejną kwestią jest wybór dzieci, które będą mogły przychodzić do przedszkola, i tych, które będą musiały pozostać w domu. I znów należy tu zwrócić
uwagę na specyfikę danej placówki. Do jednej uczęszczają dzieci, których rodzice
w większości nie pracują, i tam nie będzie problemów z zapewnieniem miejsca
dla potrzebujących, ale są też przedszkola, w przypadku których 100% rodziców
pracuje i są wśród nich lekarze pielęgniarki, nauczyciele, policjanci, strażacy,
ekspedientki, kucharze, elektrycy itd. Co wtedy? Kto ma pierwszeństwo?
Odrębną sprawą jest stan zatrudnienia danego przedszkola. Wiemy, że osobami najbardziej narażonymi na zakażenie koronawirusem są osoby starsze,
ale przede wszystkim te, które mają choroby współistniejące. I tutaj mamy bonus dla nauczycieli, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia. Premier ogłosił, że ci nauczyciele mogą pozostać w domu. Mogą np. w tym czasie prowadzić
zdalne nauczanie dla dzieci, które nie będą korzystały z usług przedszkola. Ale
co z nauczycielami i pracownikami administracyjnymi i obsługowymi poniżej sześćdziesiątego roku życia, ale posiadającymi jednostki chorobowe, często
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bardzo poważne? Czy te osoby będą bezpieczne? Tym bardziej że dzieci i pozostali pracownicy będą przebywać w pomieszczeniach przedszkola bez maseczek.
I znów chyba nie chodzi tu stricte o wiek, ale przede wszystkim o potencjalne
zagrożenie dla osób najbardziej narażonych na zakażenie.
Tu nasuwa się pytanie à propos używania maseczek: czy wszyscy pracownicy żłobków i przedszkoli w ogóle już nie będą musieli używać obowiązkowych
dla innych maseczek? Skoro w pracy, w kontakcie z różnymi osobami nie muszą, to zrozumiałe, że i w innej przestrzeni społecznej również nie będą musieli.
Najważniejsza sprawa to oczywiście bezpieczeństwo dzieci, ochrona ich zdrowia i życia. Za dziecko pozostawione w przedszkolu w pełni odpowiada nauczyciel, który dba m.in. o jego zdrowie i życie, podejmując działania mające na celu
eliminowanie wszelkich zagrożeń. Nie wydaje się, aby nauczyciel w sytuacji
stanu nadzwyczajnego wynikającego z panującej pandemii był w stanie zapobiec związanemu z nią ewentualnemu zagrożeniu. Obarczenie samorządów,
dyrektorów, a w konsekwencji nauczycieli, tak ogromną odpowiedzialnością
jest po prostu nieludzkie.
Tak zatem powstał problem, którego na chwilę obecną rząd nie potrafi – albo
nie chce – rozwiązać, bo być może jest to świetny temat zastępczy w czasie, kiedy ważą się losy tak nieoczywistych wyborów prezydenckich. Może właśnie o to
chodzi, żeby społeczeństwo się rozdyskutowało, po raz kolejny podzieliło, żeby
wylała się fala hejtu na tych, którzy nie chcą, a przy okazji i na tych, którzy chcą,
i żeby na koniec okazało się, że wszystkiemu winne są samorządy, dyrektorzy,
no i oczywiście nauczyciele, którym się po prostu nie chce pracować.
Wracając do dzieci, ale też do nauczycieli i pozostałych pracowników żłobków i przedszkoli, zwracam uwagę na to, że należy się zastanowić, w jaki sposób
pracownicy mogą pozostawać bez jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi. Chcę tylko
przypomnieć, że dzieci do żłobków i przedszkoli wrócą po prawie 2-miesięcznej
przerwie. Dla wielu z nich będzie to ogromny stres, zwłaszcza dla tych najmłodszych, i tak naprawdę od początku adaptowanie się do warunków instytucjonalnych, z tym że jeszcze z dodatkowymi rygorami. Tu pojawia się kwestia, której
najbardziej obawiają się nauczyciele i pozostali pracownicy. Jak należy zareagować gdy dziecko nie będzie miało przy wejściu do przedszkola temperatury, ale
będzie wykazywało inne oznaki choroby, np. kaszel, katar, a rodzic będzie twierdził, że to alergia? Jak zareagować, gdy w wyniku upadku lub skaleczenia trzeba będzie opatrzyć ranę i konieczny będzie bezpośredni kontakt? Co robić, gdy
dziecko będzie płaczliwe i będzie domagało się wzięcia na ręce czy przytulenia?
Ponadto do rozwiązania pozostają następujące problemy. Po pierwsze, jak
organizacyjnie wdrożyć wszystkie zalecenia sanepidu z równoczesnym sprawowaniem opieki, prowadzeniem zajęć, pomocą przy spożywaniu posiłków
i czynnościach samoobsługowych? Po drugie, jakie środki ochrony pracownikom i dzieciom, oprócz płynu dezynfekującego, zagwarantuje państwo? Po
trzecie, czy pracownicy będą poddawani obowiązkowym testom ze względu na
to, że dzieci są największym źródłem zakażenia? Jest wiele pytań, a na chwilę
obecną brak na nie konkretnych, sensownych odpowiedzi.
Temat poważny i ważny. Chcemy powrotów – do przedszkola, do szkoły, do
pracy. Marzymy o spotkaniach rodzinnych, towarzyskich, wyjazdach i podróżach. Ale trudno zrozumieć decyzje, które powodują, że nauczycielka zmuszona
jest w pracy do kontaktu z dużą liczbą dzieci i pozostawania z nimi w kontakcie
bezpośrednim, ale sama, będąc babcią i stosując się do narzuconych wymogów
i rygorów, z własnymi wnukami nie widziała się od prawie 2 miesięcy.
Halina Bieda
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Oświadczenie złożone
przez senator Halinę Biedę
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Kamińskiego
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców proszę o odpowiedź na
poniższe pytania.
Czy prawdą jest, że nie są przyjmowane wnioski obywateli o wydanie paszportów? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego działania?
Halina Bieda
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Oświadczenie złożone
przez senator Halinę Biedę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Na jednej z konferencji prasowych w ostatnich dniach minister zdrowia
Łukasz Szumowski stwierdził: „Jeżeli oddzielilibyśmy Śląsk i zakażenia koronawirusem w kopalniach od przebiegu epidemii w Polsce, to mielibyśmy już
tendencję spadkową”.
Słowa te wywołały wiele negatywnych emocji i zachowań skierowanych nie
tylko do górników i ich rodzin, ale też do całego regionu i jego mieszkańców.
Pojawiające się w mediach społecznościowych komentarze są pełne wrogości
i złych emocji. Nawołują do niepożądanych zachowań. Wzrost liczby zakażonych
i pojawienie się ognisk choroby w kilku śląskich kopalniach to z pewnością przykry fakt, ale musimy też wziąć pod uwagę inny fakt, a mianowicie dużą liczbę
wykonanych testów. Do tej pory w żadnej grupie zawodowej, mimo licznych
próśb, apeli, wskazań autorytetów, by takowe robić chociażby wśród medyków,
tego nie zrobiono. Być może okazałoby się, że liczba zakażonych w innych grupach zawodowych, w innych regionach jest podobna.
Według ekspertów temat koronawirusa w branży górniczej długo bagatelizowano, a górników nie badano, mimo że ze względu na specyfikę pracy pod
ziemią dość łatwo tu o zakażenie. Stąd obecne problemy. Czy należy zatem piętnować i szukać winnych wśród ofiar koronawirusa? Czy może znów – jak to
miało miejsce w przypadku oskarżeń personelu medycznego, kiedy to mówiono
o lekceważeniu procedur przez medyków, co miało powodować wzrost liczby zakażeń wśród nich – mamy do czynienia tylko z rzucaniem oskarżeń? Trudności,
a mamy z nimi do czynienia od połowy marca, wywołane epidemią powodują
strach, wywołują obawy o przyszłość, o stan zdrowia, o pracę. Zakażenie ten
strach potęguje. Boimy się nie tylko o siebie. Boimy się o rodzinę, z którą mieszkamy. Boimy się o osoby, z którymi mieliśmy kontakt, czy nie doszło do zakażenia. Wypłaszczanie krzywej zachorowań jest zasadne, ale szukanie winnych
wśród zakażonych już nie. Takie piętnowanie nie powinno mieć miejsca.
Halina Bieda
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Halinę Biedę, Ewę Gawędę, Tadeusza Kopcia,
Marka Plurę, Aleksandra Szweda i Dorotę Tobiszowską

„Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność”. Te słowa ministra
spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana zostały zawarte w ogłoszonej
przez niego 9 maja 1950 r. deklaracji.
Dokument ten uważany jest za akt narodzin Unii Europejskiej, a Rada
Europejska w 1985 r. na pamiątkę ogłoszenia deklaracji ustanowiła 9 maja Dniem
Europy.
Doceniając rolę Roberta Schumana i jego deklaracji w budowaniu jedności,
solidarności i pokoju w Europie oraz tworzenia ładu gospodarczego w Europie
dla wspólnego dobra jej obywateli, my, senatorowie członkowie Parlamentarnego
Zespołu „Grupa Schumana” wyrażamy nadzieję, że siedemdziesiąta rocznica
ogłoszenia deklaracji Schumana jest doskonałą okazją do przypomnienia jej
treści.
Halina Bieda
Ewa Gawęda
Tadeusz Kopeć
Marek Plura
Aleksander Szwed
Dorota Tobiszowska
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Halinę Biedę, Jerzego Wcisłę,
Tomasza Grodzkiego, Beatę Małecką-Liberę,
Ewę Matecką, Agnieszkę Gorgoń-Komor,
Bogdana Borusewicza, Marcina Bosackiego,
Jacka Burego, Bogdana Zdrojewskiego,
Janusza Pęcherza, Kazimierza Michała Ujazdowskiego,
Barbarę Zdrojewską, Stanisława Gawłowskiego,
Ryszarda Bobera, Wadima Tyszkiewicza,
Kazimierza Kleinę, Jerzego Fedorowicza,
Barbarę Borys-Damięcką, Adama Szejnfelda,
Bogdana Klicha, Leszka Czarnobaja,
Artura Dunina, Magdalenę Kochan,
Krzysztofa Brejzę, Marka Borowskiego,
Danutę Jazłowiecką, Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską,
Jadwigę Rotnicką, Andrzeja Kobiaka, Janusza Gromka,
Zygmunta Frankiewicza, Joannę Sekułę,
Ryszarda Świlskiego i Wojciecha Ziemniaka*
Grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej wyraża wdzięczność służbom medycznym, które w obliczu epidemii koronawirusa walczą o życie i zdrowie
wszystkich potrzebujących. To trudne wyzwanie, które wiąże się z codziennym
narażaniem swojego zdrowia. Dziękujemy Wam, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, farmaceuci, salowe, sanitariusze, osoby sprzątające, diagności laboratoryjni, technicy, kierowcy, wolontariusze, pracownicy obsługi. Tak
wiele od Was zależy – i to nie tylko dziś, kiedy nie wiemy, jak długo będziemy
się zmagać z epidemią. Wiele oddziałów ratunkowych i szpitali działa z maksymalną wydajnością.
Musimy zadbać o Wasze bezpieczeństwo. Dlatego apelujemy o zabezpieczenie personelu medycznego w celu właściwego, dalszego procesu badania i leczenia wszystkich chorych, nie tylko chorych na koronawirusa. Apelujemy
o zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu ochronnego, zestawów do badania, respiratorów, środków dezynfekujących. Pozwoli to na ograniczenie liczby zarażonych pracowników służb medycznych, tak dziś potrzebnych w walce
z epidemią. Apelujemy o odpowiednią liczbę testów i wprowadzenie szybkiej
ścieżki dla personelu medycznego. Nie możemy narażać zdrowia tych, którzy
walczą o życie i zdrowie obywateli.
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W trosce zaś o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich obywateli naszego kraju apelujemy też – poza odpowiednim zabezpieczeniem służb medycznych – o przesunięcie terminu wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej, w jakiej znalazła się Polska, a która może
się jeszcze pogarszać przez najbliższe tygodnie, majowe wybory są niemożliwe
do przeprowadzenia bez narażenia życia i zdrowia wyborców.
Halina Bieda
Jerzy Wcisła
Tomasz Grodzki
Beata Małecka-Libera
Ewa Matecka
Agnieszka Gorgoń-Komor
Bogdan Borusewicz
Marcin Bosacki
Jacek Bury
Bogdan Zdrojewski
Janusz Pęcherz
Kazimierz Michał Ujazdowski
Barbara Zdrojewska
Stanisław Gawłowski
Ryszard Bober
Wadim Tyszkiewicz
Kazimierz Kleina
Jerzy Fedorowicz
Barbara Borys-Damięcka
Adam Szejnfeld
Bogdan Klich
Leszek Czarnobaj
Artur Dunin
Magdalena Kochan
Krzysztof Brejza
Marek Borowski
Danuta Jazłowiecka
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Jadwiga Rotnicka
Andrzej Kobiak
Janusz Gromek
Zygmunt Frankiewicz
Joanna Sekuła
Ryszard Świlski
Wojciech Ziemniak

* Oświadczenie złożone na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 30 marca 2020 r. W związku z art. 49
ust. 1 Regulaminu Senatu zostało włączone do oświadczeń złożonych na 10. posiedzeniu Senatu.
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Bobera
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się grupa rolników z województwa
kujawsko-pomorskiego poszkodowanych w wyniku nagłej niewypłacalności
Grupy Producentów (…) Sp. z.o.o. w C., gm. (…). Zwracam się z prośbą o zainteresowanie się sytuacją poszkodowanych oraz rozważenie udzielenia im
pomocy.
GP (…) Sp. z.o.o. w C. powstała w 2006 r. i zajmowała się skupem i przechowywaniem zbóż i rzepaku. W 2019 r., wzorem ubiegłych lat, do magazynów
spółki odstawione zostały całoroczne plony kilkuset rolników. Pomimo upływu
terminów płatności, dostawcy, poza pojedynczymi przypadkami, nie otrzymali
należnej zapłaty. W październiku 2019 r. okazało się, że spółka jest całkowicie
niewypłacalna, nie ma środków pieniężnych na zapłacenie za odstawione zboże,
a z magazynów zniknął dostarczony przez rolników towar. Dotyczy to zarówno
zboża i rzepaku skupionego, jak i oddanego na przechowanie.
Należy podkreślić, iż zarząd spółki nie jest w stanie racjonalnie wyjaśnić,
co stało się z pieniędzmi oraz z towarem. Z końcem października 2019 r. zarząd GP (…) Sp. z o.o. złożył do sądu wniosek o przeprowadzenie postępowania
restrukturyzacyjnego wskazanego podmiotu. 5 lutego br. zostało otwarte postępowanie układowe Grupy Producentów Rolnych (…) Sp. z o.o., z którego wynika, że zobowiązania spółki wobec 827 rolników wynoszą ponad 27 milionów zł.
Jednocześnie spółka zalega 5,6 miliona dostawcom środków ochrony roślin, nawozów i nasion, a jej zadłużenie krótkoterminowe wobec banków wynosi blisko
6 milionów zł. Propozycje układowe zakładają redukcję zadłużenia zarówno
wobec rolników wierzycieli, jak i pozostałych podmiotów.
Propozycje układowe wobec rolników przewidują podział wierzycieli na
cztery grupy. Grupa I (200 wierzycieli na łączną sumę 101 tysięcy 969 zł) posiadająca wierzytelności do wysokości 2 tysięcy zł zaspokojona ma być w całości
w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji sądu o zatwierdzeniu
układu. Grupa II (247 wierzycieli na kwotę 1 miliona 338 tysięcy 980 zł) mająca
wierzytelności w przedziale od 2 tysięcy do 10 tysięcy zł ma zostać spłacona
w całości (bez należnych odsetek) w terminie 90 dni po uprawomocnieniu się
postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. Grupa III to 364 wierzycieli na
łączną kwotę 13 milionów 472 tysięcy 685 zł z wierzytelnościami w przedziale
od 10 tysięcy do 200 tysięcy zł. W przypadku tych rolników wierzycieli proponuje się redukcję długu o 40%, spłata następowałaby w 10 ratach, a ich wysokość byłaby zależna od wielkości zysku generowanego przez spółkę. Propozycje
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układowe dla grupy IV, obejmującej 15 wierzycieli z wierzytelnościami powyżej 200 tysięcy zł na łączną kwotę 9 milionów 670 tysięcy zł, zakładają
redukcję wierzytelności o 40%, przy czym połowa zredukowanego długu zamieniona zostanie na akcje, zaś pozostała kwota ma zostać spłacona do końca
marca 2021 r.
Znamienne jest, iż w dokumentacji finansowej składanej do sądu rejestrowego za ubiegłe lata spółka nie wykazywała strat, a kwestia niewypłacalności pojawiła się niespodziewanie dopiero w drugim półroczu 2019 r. Świadczyć
to może o nierzetelnym prowadzeniu rachunkowości spółki. Wiadome jest, że
prezes zarządu spółki (…) i jego rodzina prowadzą równolegle na własny rachunek szereg innych działalności w sektorze rolnym, takich jak prowadzenie
dużego gospodarstwa rolnego oraz świadczenie usług rolniczych i transportowych. Działalności te się zazębiają, istnieje zatem podejrzenie wypływu środków finansowych ze spółki (…) na finansowanie tych działalności prywatnych.
W związku z przedstawionym stanem faktycznym nasuwa się nieodparte podejrzenie, że przyczyny raptownej niewypłacalności spółki (…) mogą mieć podłoże
kryminalne. W grę może wchodzić w szczególności popełnienie przestępstwa
przez osoby zarządzające spółką i kierujące jej działalnością.
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku, realizując swoje zadania
statutowe oraz zobowiązania przyjęte wobec rolników, podjęła szereg działań
wspierających rolników wierzycieli Grupy Producentów (…) Sp. z o.o., m.in. poprzez otoczenie pomocą prawną poszkodowanych, dzięki czemu wystosowali oni
do prokuratury zarówno indywidualne, jak i zbiorowe zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponadto podczas spotkania zorganizowanego
przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku 28 lutego br. szczegółowo
poinformowano rolników wierzycieli o propozycjach zawartych we wniosku restrukturyzacyjnym złożonym przez dłużnika, a także podjęto działania zmierzające do utworzenia stowarzyszenia poszkodowanych przez spółkę (…). Ponadto
Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej za pośrednictwem
Krajowej Rady Izb Rolniczych zwróciło się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o utworzenie Funduszu Ochrony Rolnictwa w obrocie produktami rolno-spożywczymi, który stanowiłby gwarancję wypłacalności transakcji w obrocie
płodami rolnymi i działałby na zasadzie asekuracji, podobnie jak fundusze gwarancyjne istniejące w bankowości, oraz o zakup nieruchomości rolnej zespołu
silosów zbożowych zlokalizowanych w R., będących własnością jednej z córek
dłużnika. Uzyskane z tej transakcji środki finansowe mogłyby posłużyć jako
spłata zobowiązań wobec części wierzycieli.
Obecna sytuacja poszkodowanych rolników wierzycieli jest dramatyczna.
Wielu z nich straciło swój jedyny całoroczny dochód rolniczy i obecnie pozostają
bez środków do życia. Brak środków na zakup zasiewu i nieuchronna wizja bankructwa powodują, że wielu poszkodowanych rolników zostanie zmuszonych do
sprzedaży swoich gospodarstw. W pomoc rolnikom znajdującym się w ciężkiej
sytuacji z powodu niewypłacalności spółki (…) włącza się szereg instytucji i organizacji, a także samorządy lokalne, jednakże działania te są niewystarczające.
Biorąc pod uwagę olbrzymią skalę problemu, zasadna wydaje się interwencja
i pomoc wierzycielom na szczeblu rządowym, a także podjęcie działań systemowych zmierzających do zapobieżenia lub zminimalizowania negatywnych
skutków tego rodzaju sytuacji.
Szanowny Panie Ministrze, w związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie działania podjęło lub zamierza podjąć ministerstwo na rzecz pomocy
poszkodowanym rolnikom?
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2. Czy ministerstwo podjęło działania zmierzające do zmian przepisów
prawa celem utworzenia Funduszu Ochrony Rolnictwa w obrocie produktami
rolno-spożywczymi?
3. Czy planowany jest zakup nieruchomości rolnej opisanej w piśmie Walnego
Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku?
Ryszard Bober
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Media donoszą o tym, iż Poczta Polska, przygotowując się do głosowania
korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, zamówiła wydruk o aż 3 miliony więcej tzw. kart wyborczych, niż wynosi liczba osób uprawnionych do
głosowania.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy Pan Premier powierzył komukolwiek zadanie wydruku kart do
głosowania?
2. Czy Pan Premier posiada wiedzę o liczbie wydrukowanych kart, miejscu
ich przechowania oraz o tym, co stanie się z wydrukowanymi kartami w związku z tym, iż wybory nie odbyły się 10 maja?
3. Czy Pan Premier posiada jakiekolwiek informacje na temat wydruku dodatkowego pakietu 3 milionów tzw. kart do głosowania? Jeśli tak, to w jakim celu
został Poczcie Polskiej wydrukowany dodatkowy pakiet tzw. kart do głosowania?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
Szanowny Panie Premierze!
Spółka PGE Paliwa sprowadziła do Polski z Kolumbii ogromnym masowcem
Agia Trias ponad 100 tysięcy ton węgla. W związku z powyższym zwracam się
do Pana Premiera o odpowiedź:
1. Czy Ministerstwo Aktywów Państwowych posiadało wiedzę nt. importu
do Polski tak dużej ilości węgla z Kolumbii?
2. Jakie są przyczyny importowania przez państwową spółkę węgla
z Kolumbii, skoro w Polsce zgromadzona jest ogromna ilość krajowego węgla?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
Szanowny Panie Premierze!
W związku ze sprowadzaniem węgla do Polski z zagranicy zwracam się do
Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile ton węgla importowano do Polski w I kwartale 2018 r.?
2. Ile ton węgla importowano do Polski w I kwartale 2019 r.?
3. Ile ton węgla importowano do Polski w I kwartale 2020 r.?
Wdzięczny będę za wskazanie państw (procentowy udział importu), z których importowano każdego roku węgiel do Polski.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju
Jadwigi Emilewicz
Szanowna Pani Premier!
W nawiązaniu do kwestii efektywności rządowego programu „Mieszkanie +”
zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na następujące
pytania.
1. Ile mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie +” zostało oddanych do użytku (udostępniono najemcom) w całym roku 2017?
2. Ile mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie +” zostało oddanych do użytku (udostępniono najemcom) w całym roku 2018?
3. Ile mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie +” zostało oddanych do użytku (udostępniono najemcom) w całym roku 2019?
4. Ile mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie +” zostało oddanych do użytku (udostępniono najemcom) od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia
30 kwietnia 2020 r.?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra klimatu
Michała Kurtyki
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do kwestii importu odpadów zagranicznych do Polski zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile ton odpadów zagranicznych przywieziono do Polski w I kwartale 2018 r.?
2. Ile ton odpadów zagranicznych przywieziono do Polski w I kwartale 2019 r.?
3. Ile ton odpadów zagranicznych przywieziono do Polski w I kwartale
2020 r.?
4. Wdzięczny będę za wskazanie państw (wraz z procentowym udziałem importu), z których sprowadzono każdego roku odpady do Polski.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka
Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 20 lutego 2020 r. przewodniczący Podkomisji ds. Ponownego Zbadania
Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r. stwierdził: „Proszę państwa,
jestem ostatnio bardzo często pytany o to, czy 10. rocznica tragedii smoleńskiej przyniesie także informacje o tym, co naprawdę się wydarzyło, jak do tego
doszło, kto jest za to odpowiedzialny, czyli, krótko mówiąc, czy będzie raport,
który pokaże rzeczywisty przebieg wydarzeń. Tak. Taki raport będzie”. W związku z tym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra
z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy Pan Minister posiada wiedzę na temat przyczyn wstrzymania publikacji raportu?
2. Czy zapoznał się Pan Minister ze wspomnianym raportem?
3. Czy przewodniczący podkomisji A. Macierewicz poinformował Pana
Ministra o nowym terminie publikacji raportu? Jeśli tak, to jaki jest to termin?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedzi w sprawie sytuacji w stadninie koni w Prudniku.
1. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Prudniku w 2015 r.?
2. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Prudniku w 2016 r.?
3. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Prudniku w 2017 r.?
4. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Prudniku w 2018 r.?
5. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Prudniku w 2019 r.?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do sytuacji w stadninie koni w Michałowie:
1. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Michałowie
w 2015 r.?
2. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Michałowie
w 2016 r.?
3. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Michałowie
w 2017 r.?
4. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Michałowie
w 2018 r.?
5. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Michałowie
w 2019 r.?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji w Stadninie Koni Janów
Podlaski.
1. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Janowie Podlaskim
w 2015 r.?
2. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Janowie Podlaskim
w 2016 r.?
3. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Janowie Podlaskim
w 2017 r.?
4. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Janowie Podlaskim
w 2018 r.?
5. Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny koni w Janowie Podlaskim
w 2019 r.?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Kamińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
w art. 44 nakłada na wojewodów obowiązek sporządzenia 3-letnich planów na
wypadek wystąpienia epidemii. W związku z tym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na
następujące pytania.
1. W ilu województwach wg. stanu na dzień 1 marca 2020 r. istniały aktualne
wojewódzkie plany działania na wypadek epidemii, o których stanowi art. 44
ustawy? Wnoszę o przedstawienie wykazu tych planów w przypadku każdego województwa wraz z datą ich przyjęcia i publikacji oraz datą ewentualnej
aktualizacji.
2. Czy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 maja 2020 r. którakolwiek jednostka
MSWiA podejmowała jakiekolwiek czynności nadzorcze/ kontrolne związane
ze sprawdzeniem, czy wojewodowie sporządzili wspomniane plany działania
na wypadek epidemii? Jeśli tak, wnoszę o wskazanie odpowiedniej jednostki
MSWiA wraz z informacją o podjętych działaniach.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy powstał już Fundusz Medyczny, o którego uruchomieniu wspominał
prezydent Andrzej Duda 7 marca 2020 r.?
2. Ile środków było do tej pory wydatkowanych z tego funduszu i do ilu placówek medycznych skierowana została pomoc finansowa?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jaka była łączna liczba łóżek szpitalnych na terenie Polski według stanu
na dzień 31 grudnia 2016 r.?
2. Jaka była łączna liczba łóżek szpitalnych na terenie Polski według stanu
na dzień 31 grudnia 2017 r.?
3. Jaka była łączna liczba łóżek szpitalnych na terenie Polski według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r.?
4. Jaka była łączna liczba łóżek szpitalnych na terenie Polski według stanu
na dzień 31 grudnia 2019 r.?
5. Jaka była łączna liczba łóżek szpitalnych na terenie Polski według stanu
na dzień 30 kwietnia 2020 r.?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

417
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 10. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania.
1. Jaka była łączna kwota brutto zobowiązań całkowitych placówek medycznych w roku 2016?
2. Jaka była łączna kwota brutto zobowiązań całkowitych placówek medycznych w roku 2017?
3. Jaka była łączna kwota brutto zobowiązań całkowitych placówek medycznych w roku 2018?
4. Jaka była łączna kwota brutto zobowiązań całkowitych placówek medycznych w roku 2019?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o umożliwienie doręczeń pism
sądowych drogą elektroniczną, ze względu na potrzebę upłynnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Sfera wymiaru sprawiedliwości została ujęta w zapisach tarczy antykryzysowej, niestety do skutku nie doszła możliwość stosowania e-doręczeń. Powodem
była obrona interesów finansowych Poczty Polskiej.
Fakty są takie, że zostały uruchomione terminy procesowe – doręczenie setek tysięcy przesyłek, które w czasie epidemii nie mogły zostać dostarczone,
ma nastąpić teraz za pomocą poczty, która nie ma takich mocy przerobowych.
Wykluczenie elektronicznej formy przekazania pism wpływa także na terminy
– wiele osób może otrzymać pismo po fakcie. Wyeliminowano także możliwość
komunikacji elektronicznej między sądami, przez co wykluczona jest możliwość przeprowadzenia rozpraw on-line. Jak bowiem zostanie wysłany link do
rozprawy? Pocztą?
Mając na uwadze aktualną sytuację, a także mnogość spraw, jakie w chwili
obecnej będą rozstrzygane w procesach sądowych, wnoszę o umożliwienie zastosowania e-doręczeń tak, by nie blokować funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o doprecyzowanie przepisów
obligujących do posiadania wydzielonej zakładki na stronie WWW przedsiębiorstwa, przeznaczonej dla akcjonariuszy spółki.
Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 5 § 5 kodeksu spółek handlowych, spółka
akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna muszą posiadać własne strony WWW,
na których wydzielone ma być miejsce na komunikację z akcjonariuszami, ogłoszenia i statuty. Adresy stron WWW wpisywane są w odpowiednim rejestrze.
Problemem jest tu niejednoznaczne określenie prawne. Nie jest jasne, czy w KRS
ma widnieć adres strony głównej spółki, czy adres podstrony poświęconej akcjonariuszom. Niezrealizowanie ustawowego wymogu grozi grzywną, a nawet
likwidacją przedsiębiorstwa.
Wykładnia przepisów jest zróżnicowana. W rejestrze wpisywane są zarówno
strony główne, jak i podstrony dla akcjonariuszy, co może wydawać się absurdalne, ponieważ wpisy są przeglądane nie tylko przez akcjonariuszy. Przepis ten
przesądza jednak o tym, że SKA i SA powinny posiadać strony WWW.
Wobec tego wnoszę o doprecyzowanie formy, w jakiej publikowana ma być
taka informacja dla akcjonariuszy.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła
i senatora (DzU z 2018 r. poz. 1799), wnoszę o udzielenie informacji w sprawie
środków publicznych, które zostały przekazane przez ministerstwo kultury
na rzecz:
– Fundacji IMKA z siedzibą w Warszawie, ul. Konopnickiej 6, 00–491
Warszawa, KRS: 0000530057, NIP: 7010446818;
– Fundacji Odkrywcy Wyobraźni z siedzibą w Warszawie, ul. Konopnickiej 6,
00–491 Warszawa (poprzedni adres: ul. Wiatraczna 27 lok. 82, 04–365 Warszawa),
KRS: 0000348348, REGON: 142296980, NIP: 1132790028;
– Teatru IMKA z siedzibą w Warszawie, ul. Konopnickiej 6, 00–491 Warszawa;
– pana T.K. (personalnie),
w latach 2010–2020 z wyszczególnieniem podmiotu, któremu środki zostały
przekazane, daty oraz wysokości przyznanych środków.
Wnoszę o udzielenie mi informacji poprzez:
– udzielenie dostępu do wszystkich dokumentów, na podstawie których przekazane zostały środki (w razie braku umowy proszę o wskazanie szczegółowej
podstawy prawnej, na podstawie której zostały przekazane środki);
– udzielenie dostępu do wszystkich dokumentów, a także przesłanie kopii
wszystkich dokumentów dotyczących rozliczenia dotacji wraz z kopiami umów,
rachunków, faktur, rozliczeń zaliczek oraz innych dokumentów wytworzonych
w związku z dotacją, w tym kopii sprawozdań wraz ze wszystkimi załącznikami, złożonych przez ww. podmioty w celu rozliczenia otrzymanych publicznych
środków finansowych.
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 ponawiam swoją prośbę o pochylenie
się nad problemem dotyczącym punktów handlowych i gastronomicznych oraz
producentów wyrobów alkoholowych. Zwracam się do Pani Premier w sprawie
dopuszczenia stosowania w tym zakresie zamówień internetowych i sprzedaży
wysyłkowej, tak aby wyroby alkoholowe, nawet ograniczone do 18% (zgodnie
z koncesją), mogły być dostarczane klientom tą właśnie drogą.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest
o tyle archaiczna, że powstała w czasie, kiedy nie było jeszcze w naszym kraju
Internetu. Dzisiaj te przepisy bardzo odstają od realiów życia, które się zmieniły
(nie tylko w czasach pandemii). Ludzie cenią sobie wygodę, więc gros towarów
zamawiają przez Internet.
Jeżeli chodzi o ograniczenie dostępu do alkoholu dla dzieci i młodzieży do lat
18 (bo chyba to miał na myśli ustawodawca), to wymienię następujące restrykcje:
1. Aby zamówić towar zawierający alkohol, należy zaznaczyć na stronie WWW, że skończyło się 18 lat (być może nie jest to wystarczającym
zabezpieczeniem).
2. Po zamówieniu towaru należy podać swoje dane, a przede wszystkim dokonać płatności, m.in. kartą płatniczą lub przelewem. Jest to proces skomplikowany i wątpię, aby ktokolwiek kradł dane karty czy podszywał się pod kogoś
innego, np. rodzica, aby tą drogą zdobyć alkohol.
3. Kurier/dostawca dostarcza towar do osoby, która go zamawiała, lub do
innej osoby pełnoletniej.
Według mnie to właśnie ten trzeci punkt jest najważniejszy w całym procesie, gdyż gwarantuje, że przesyłka zawierająca alkohol zawsze trafia w ręce
osoby dorosłej. Tak według mojej wiedzy dzieje się w większości krajów w UE
i na świecie. Wątpię, aby młodzież poniżej osiemnastego roku życia była w stanie przebrnąć przez skomplikowany proces zamówienia, wpisywania danych
i płacenia środkami z nie swojego konta lub nie swoją kartą. To raczej mało
prawdopodobne, więc z punktu widzenia ustawodawcy nie powinno to stanowić problemu.
Argumenty podnoszone przez przeciwników sprzedaży alkoholu w Internecie
dotyczą także tego, że umożliwia to zakup pod wpływem alkoholu. Od momentu
zamówienia do dostawy mija długi czas, więc to ryzyko jest złudne. Ponadto osoba odbierająca towar może go zwrócić, jeśli uzna, że dokonała zakupu „w złym
momencie”. Jednocześnie należy wspomnieć, że alkohol sprzedawany przez
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Internet jest droższy niż ten kupowany w sklepie (dodatkowe koszty przesyłki),
co również zwiększa jego niedostępność.
Żyjemy w internetowym, zmieniającym się świecie i tego rodzaju towar, tak
samo jak każdy inny, powinien być dostępny online, oczywiście z zastrzeżeniem, że zakupów nie mogą dokonywać osoby poniżej osiemnastego roku życia.
W związku z tym bardzo proszę o interwencję i pozytywny odzew w tej
sprawie.
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 wnoszę o podjęcie działań usprawniających procedurę wydawania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami ZUS
w przypadku, kiedy przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić taki dokument
w procedurze przetargowej.
Przedsiębiorcy startujący w przetargach borykają się aktualnie z problemem
uzyskania zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu ze składkami – niestety wielu
z nich w wyniku przedłużenia procedur traci szansę na zdobycie kontraktu.
Warunek posiadania zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS jest
niemal zawsze występującym punktem w procedurach przetargowych. Jest to
oczywiście działanie uzasadnione, ale w obecnej chwili trudne do spełnienia.
Problem z otrzymaniem zaświadczenia wynika z tego, że po pierwsze, przedsiębiorcy korzystają z ulg, by składek ZUS nie płacić, po drugie, jest wydłużony czas oczekiwania na uzyskanie zaświadczenia. Wcześniej taki dokument
przedsiębiorca otrzymywał od ręki, teraz termin wydłużył się do 30 dni. Często
takie przypadki w obecnym czasie kończą się wykluczeniem z przetargu, a nawet zatrzymaniem wadium. Są przetargi, w których firma może uzupełnić dokumenty. Jednak w najgorszej sytuacji są ci przedsiębiorcy, którzy czekają na
zwolnienie ze składek ZUS. Dopóki nie zostanie wydana decyzja, traktowane
są jako firmy z zaległościami.
Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą oraz znaczące ograniczenie możliwości funkcjonowania urzędów, wnoszę o podjęcie działań zmierzających ku usprawnieniu procedury wydawania zaświadczeń w krytycznych
przypadkach.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Panie Ministrze!
Dziękuję za odpowiedź na moje oświadczenie senatorskie złożone podczas
3. posiedzenia Senatu RP X kadencji, w dniu 15 stycznia 2020 r. Odpowiedzi tej
udzielono mi 1 marca 2020 r. (znak sprawy DTD-4.054.1.2020).
Pozwolę sobie jednak nie zgodzić się z zawartym w wymienionym piśmie
stwierdzeniem, że kierowcy w Europie są przyzwyczajeni, że to kolor żółty samochodowy oznacza zmianę kierunku jazdy, a nie kolor czerwony, i że zmiana
w tym zakresie mogłaby w konsekwencji prowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa na drogach. Przyzwyczajenia należy zmieniać wraz z przepisami, które
ciągle ulegają zmianie. Taka sama sytuacja dotyczyła kiedyś trzeciego światła
stop. W Polsce takiego dodatkowego oznaczenia długo nie było, podczas gdy
w innych krajach europejskich już ono funkcjonowało.
Pulsacyjne czerwone światło kierunkowskazu w większym stopniu działa
na zmysły, bardziej zwraca uwagę na drodze, lepiej odróżnia się od światła słonecznego. W USA, Kanadzie czy innych krajach światła te mogą być w obydwu
kolorach i nie wpływa to na poziom bezpieczeństwa na drogach. Tym, co stwarza realne niebezpieczeństwo, są zaś zapisy dotyczące możliwości rejestracji
tzw. anglików. Wobec tego argumentacja zawarta w odpowiedzi jest dla mnie
niestety nie do przyjęcia.
Proponuję, aby dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa wprowadzono zakaz sprowadzania z zagranicy pojazdów starszych niż np. 5 czy 7 lat. Technologia
w zakresie bezpieczeństwa i ekologii postępuje tak szybko, że sprowadzanie takich samochodów, nierzadko wraków, przynosi skutki gorsze niż te, które mogłoby spowodować dopuszczenie czerwonego światła kierunkowskazu, widocznego
tak samo – a może nawet bardziej – jak światło pomarańczowe. Gdyby tak nie
było, pojazdy uprzywilejowane posługiwałyby się tylko żółtymi czy pomarańczowymi sygnalizatorami.
Jednocześnie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące przepisów o obowiązku włączania świateł drogowych czy świateł mijania w terenie zabudowanym
w ciągu dnia, np. na terenie Warszawy. Jaki jest sens tego zapisu pod kątem
bezpieczeństwa?
Załączam treść oświadczenia złożonego podczas 3. posiedzenia Senatu.
Z poważaniem
Robert Dowhan

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

425
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 10. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do dyrektor Biura Edukacji
w Urzędzie m.st. Warszawy Joanny Gospodarczyk
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu własnym, na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1799), zgłaszam interwencję senatorską w sprawie środków publicznych, które zostały przekazane przez Biuro
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy na rzecz Fundacji Odkrywcy Wyobraźni z siedzibą w Warszawie, ul. Konopnickiej 6, 00–491 Warszawa (poprzedni adres: ul.
Wiatraczna 27 lok. 82, 04-365 Warszawa) KRS: 0000348348, REGON: 14229680,
NIP: 1132790028, na następującą ofertę:
– w okresie od 18 czerwca 2010 r. do 10 września 2010 oferta nr 52389 (nr zarządzenia/uchwały, na podstawie której został ogłoszony konkurs, 4555/2010),
tytuł zadania „Letnia Szkoła Aktorstwa filmowego i telewizyjnego w Teatrze
Imka”, całkowita kwota przyznanej dotacji – 22 tysiące zł.
Wnoszę o udzielenie mi informacji poprzez:
1. udzielenie dostępu do wszystkich dokumentów, na podstawie których przekazane zostały środki (w razie braku umowy proszę o wskazanie szczegółowej
podstawy prawnej, na podstawie której zostały przekazane środki);
2. udzielenie dostępu, a także przesłanie kopii wszystkich dokumentów dotyczących rozliczenia dotacji (w tym kopii umów, rachunków, faktur, rozliczeń
zaliczek oraz innych dokumentów wytworzonych w związku z dotacją) oraz kopii
sprawozdań wraz ze wszystkimi załącznikami złożonych przez fundację Teatru
IMKA w celu rozliczenia otrzymanych publicznych środków finansowych.
Jednocześnie proszę o informację, czy w latach 2010–2020 Biuro Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy przekazywało jakiekolwiek inne środki czy formy pomocy Teatrowi IMKA, Fundacji Odkrywcy Wyobraźni oraz personalnie T.K.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do dyrektor Biura Edukacji
w Urzędzie m.st. Warszawy Joanny Gospodarczyk
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu własnym, na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1799), zgłaszam interwencję senatorską w sprawie środków publicznych, które zostały przekazane przez Biuro
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy na rzecz Fundacji Odkrywcy Wyobraźni z siedzibą w Warszawie, ul. Konopnickiej 6, 00–491 Warszawa (poprzedni adres: ul.
Wiatraczna 27 lok. 82, 04-365 Warszawa) KRS: 0000348348, REGON: 14229680,
NIP: 1132790028, na następującą ofertę:
— w okresie od 18 czerwca 2010 r. do 10 września 2010 oferta nr 52389 (nr
zarządzenia/uchwały, na podstawie której został ogłoszony konkurs, 4555/2010),
tytuł zadania „Letnia Szkoła Aktorstwa filmowego i telewizyjnego w Teatrze
Imka”, całkowita kwota przyznanej dotacji – 22 tysiące zł.
Wnoszę o udzielenie mi informacji poprzez:
1. udzielenie dostępu do wszystkich dokumentów, na podstawie których przekazane zostały środki (w razie braku umowy proszę o wskazanie szczegółowej
podstawy prawnej, na podstawie której zostały przekazane środki);
2. udzielenie dostępu, a także przesłanie kopii wszystkich dokumentów dotyczących rozliczenia dotacji (w tym kopii umów, rachunków, faktur, rozliczeń
zaliczek oraz innych dokumentów wytworzonych w związku z dotacją) oraz kopii
sprawozdań wraz ze wszystkimi załącznikami złożonych przez fundację Teatru
IMKA w celu rozliczenia otrzymanych publicznych środków finansowych.
Jednocześnie proszę o informację, czy w latach 2010–2020 Biuro Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy przekazywało jakiekolwiek inne środki czy formy pomocy Teatrowi IMKA, Fundacji Odkrywcy Wyobraźni oraz personalnie T.K.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jerzego Fedorowicza
Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju
Jadwigi Emilewicz
Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani Minister z problemem, na który zwrócono mi uwagę
w interwencji. Branża turystyczna, jako jedna z wielu pozbawiona możliwości
zarobkowania, boryka się z trudnościami proceduralnymi w uzyskiwaniu pomocy państwa, co dokładnie wylicza pani B.D. w piśmie skierowanym do mnie.
Proszę o interwencję i zaproponowanie odpowiednich zmian w systemie
prawnym, by pomóc przedsiębiorcom w podobnej sytuacji.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Fedorowicz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Beniamina Godylę
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
oraz do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o pomoc dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji wynikającej z przekształcenia kozielskiego szpitala w jednoimienny szpital zakaźny. Przez tę decyzję zostali
oni pozbawieni równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Szpital w Kędzierzynie-Koźlu to jedyna tego typu placówka służąca mieszkańcom miasta i całego powiatu, posiadająca wiele specjalistycznych oddziałów, m.in. ortopedię, okulistykę, neurologię czy oddział położniczy. Przy
szpitalu działa także Polsko-Amerykańska Klinika Serca.
W marcu 2020 r. szpital ten został przekształcony w jednoimienny szpital
zakaźny. Pacjenci utracili terminy zaplanowanych operacji, a szpital przestał obsługiwać m.in. osoby poszkodowane w wypadkach, z zawałami serca
i z udarami, czyli przypadki wymagające natychmiastowej hospitalizacji.
Decyzja o przekształceniu kozielskiego szpitala od samego początku budziła wiele kontrowersji i niepokoiła mieszkańców miasta. Szpital posiadał
infrastrukturę niezbędną do obsługi pacjentów zakażonych koronawirusem, jednak decyzja o wyborze tej lokalizacji była zaskakująca ze względu na
to, że był on jedyną placówką zabezpieczającą zdrowie mieszkańców blisko
100-tysięcznego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Tylko w sąsiednim powiecie opolskim, powiecie o nieznacznie większej
liczbie ludności, funkcjonuje obecnie kilka szpitali. Gdyby właśnie tam zdecydowano się przekształcić jeden ze szpitali na zakaźny, z pewnością nie
spowodowałoby to tak wielu utrudnień dla tamtejszych mieszkańców, jak
ma to teraz miejsce w Kędzierzynie-Koźlu.
Niezrozumiałym działaniem jest także otwarcie dwóch jednoimiennych
szpitali zakaźnych w Kędzierzynie-Koźlu i w Raciborzu, które dzieli od siebie odległość zaledwie 40 km.
Kolejną kwestią jest fakt, że w Kędzierzynie-Koźlu nie stworzono do tej
pory żadnej zastępczej placówki medycznej, która mogłaby choć częściowo zabezpieczyć ochronę zdrowia mieszkańców miasta. Wszyscy pacjenci kierowani są do szpitali w Opolu, Strzelcach Opolskich, Głubczycach
i Krapkowicach, do których trudno jest się dostać komunikacją publiczną,
działającą obecnie w ograniczonym zakresie. Niestety mieszkańcy wskazują, że są często odsyłani z jednej placówki do drugiej, a transport muszą
organizować we własnym zakresie ze względu na brak wolnych karetek.
Ponadto w Kędzierzynie-Koźlu wiele osób zatrudnionych jest w zakładach
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chemicznych, w których dochodzi do różnego rodzaju wypadków, tak więc
kozielska placówka tym bardziej powinna zabezpieczać w należyty sposób
ochronę ich zdrowia.
W Kędzierzynie-Koźlu brakuje odpowiedniej liczby karetek, by transportować pacjentów do innych szpitali. Powiat dysponuje zaledwie 4 karetkami,
które wracają z odległych miast po kilku godzinach, a w tym czasie pierwszej
pomocy na miejscu udziela mieszkańcom straż pożarna.
W obecnej sytuacji, kiedy epidemia wydaje się opanowana, należy zadać
pytanie, czy mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego nie odczują
więcej negatywnych skutków z powodu utrudnionego dostępu do właściwej
opieki medycznej niż z powodu koronawirusa oraz czy nie będzie tak, że
więcej ludzi straci życie i zdrowie z powodu innych chorób.
Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla domagają się zmiany decyzji wojewody,
przywrócenia kozielskiego szpitala do normalnego funkcjonowania i stworzenia szpitala zakaźnego w innym mieście. Uważam, że jest to dobry czas,
aby rozważyć, czy nie należałoby przenieść pacjentów zakażonych koronawirusem do szpitala w Raciborzu, a w międzyczasie stworzyć szpitala zakaźnego np. w Opolu, które posiada kilka szpitali oraz zdecydowanie lepsze
zaplecze medyczne.
Apeluję o udzielenie władzom samorządowym stosownej pomocy, stworzenie w mieście tymczasowej placówki medycznej w zastępstwie szpitala,
zwiększenie liczby karetek i zapewnienie mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla
konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej, którego zostali pozbawieni.
Z wyrazami szacunku
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone
przez senatora Beniamina Godylę
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wieloma interwencjami w biurze senatorskim osób zgłaszających problem powrotu do kraju swoich bliskich, m.in. studentów oraz pracowników, z zagranicy, a w szczególności z Włoch, proszę o przedstawienie informacji
w zakresie efektywności realizacji programu #LOTdoDomu.
Z wyrazami szacunku
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone
przez senatora Beniamina Godylę
Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju
Jadwigi Emilewicz
Szanowna Pani Minister!
W związku z bardzo trudną sytuacją gospodarczą kraju spowodowaną wprowadzonym stanem epidemicznym oraz kosztami ponoszonymi przez państwo
w walce z koronawirusem zwracam się z apelem o natychmiastowe rozpoczęcie
prac nad likwidacją zakazu handlu w niedzielę.
Epidemia koronawirusa, poza skutkami zdrowotnymi, odbija się negatywnie na całej gospodarce, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą odczuwalne
w Polsce przez długie lata. Jednym z rozwiązań, które wpłynie pozytywnie na
pobudzenie gospodarcze i istotnie poprawi sytuację części przedsiębiorców, będzie natychmiastowe uwolnienie handlu w niedzielę.
Wnioskuję o to, aby ze względów bezpieczeństwa jak najszybciej umożliwić
na razie wszystkim sklepom spożywczym prowadzenie działalności handlowej
w każdą niedzielę. Rozwiązanie to zmniejszy liczbę osób przebywających jednocześnie w marketach, rozładuje kolejki, a przez to ograniczy możliwość zarażenia się koronawirusem. Po zakończeniu stanu epidemicznego powinno się
umożliwić działalność handlową w niedzielę wszystkim podmiotom.
Przywrócenie handlu we wszystkie niedziele może być jednym z czynników,
które wpłyną na pobudzenie gospodarcze po zakończeniu walki z koronawirusem. Takie rozwiązanie powinno spowodować wzrost zatrudnienia, a wielu przedsiębiorcom dać szansę na odrobienie strat finansowych poniesionych
podczas epidemii.
Jednocześnie zaznaczam, że oprócz czynników gospodarczych, takich jak
wsparcie przedsiębiorców czy walka ze wzrostem bezrobocia, z którym możemy mieć do czynienia po zakończeniu epidemii, pomysł przywrócenia handlu
w niedzielę cieszy się dużą akceptacją ze strony społecznej.
Z wyrazami szacunku
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone
przez senatora Beniamina Godylę
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
W związku z udzielanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeniem postojowym, mającym rekompensować utratę przychodów z prowadzonej
działalności gospodarczej w trakcie stanu epidemicznego, proszę o zajęcie się
kwestią warunków udzielania przedsiębiorcom tej formy wsparcia.
Ze świadczenia postojowego można skorzystać maksymalnie 3 razy. Warunek
w pierwszym wniosku jest taki, że „przychód przedsiębiorcy z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe, musi być o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskał
w miesiącu poprzedzającym”. W kolejnych wnioskach o kontynuację świadczenia postojowego przedsiębiorcy muszą oświadczyć, że ich „sytuacja materialna
wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie”. Wskazany zapis budzi
bardzo duże zaniepokojenie u wielu przedsiębiorców.
W związku z tym uprzejmie proszę o wyjaśnienie, co oznacza kontrowersyjny zapis, że „sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie
uległa poprawie”. Czy złożone po raz drugi i trzeci oświadczenie we wnioskach
o kontynuację świadczenia postojowego ma oznaczać, że przychód przedsiębiorcy ma być o 15% mniejszy niż w miesiącu wskazanym w pierwszym wniosku,
czy też jednak oznacza, że spadek przychodów o 15% ma odnosić się do kolejnych
następujących po sobie miesięcy?
Zgłaszający się do mnie przedsiębiorcy uważają, że obecny stan prawny pozostawia zbyt duże pole do swobodnej interpretacji przepisów, co może skutkować dużą liczbą odrzucanych wniosków bądź sytuacją, w której przedsiębiorcy
będą zmuszani do zwrotu przyznanych im świadczeń.
Proszę o szybkie wyjaśnienie tej kwestii oraz o prawne uszczegółowienie
zasad przyznawania świadczenia postojowego.
Z wyrazami szacunku
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone
przez senatora Mariusza Gromkę
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o wsparcie inicjatywy obywatelskiej polegającej na
budowie sieci gazowej w miejscowości Sochonie, gm. Wasilków w woj. podlaskim (w rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino, Kościelnej, Spacerowej, Łąkowej,
Spokojnej, Krótkiej, Cichej, Ogrodowej, Wspólnej, Porzeczkowej, Orzeszkowej,
Jeżynowej oraz Rogowo).
Mieszkańcy wsi Sochonie od dawna starają się o przyłączenie do sieci gazowej.
Już w styczniu 2015 r. za pośrednictwem urzędującego sołtysa złożyli 58 wniosków o określenie warunków przyłączeniowych tylko w obrębie ul. Bohaterów
Monte Cassino, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu. W ostatnim czasie zgłaszają się kolejni mieszkańcy, którzy wyrażają wolę przyłączenia się do
sieci gazowej. Liczę, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. uwzględni w swych
planach inwestycyjnych budowę sieci, do której mogliby się wpiąć mieszkańcy.
Chciałbym także zaznaczyć, że znaczna część dróg wewnętrznych została uzbrojona w sieć gazową, ale brakuje jej na głównej ulicy we wsi Sochonie.
Ponadto zastosowanie ogrzewania gazowego praktycznie nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, jest ekologiczne. Większość zanieczyszczeń mających
negatywny wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, pochodzi z procesów
spalania, te zaś są najczęstszym sposobem pozyskiwania energii w przemyśle,
energetyce, gospodarstwach domowych oraz transporcie. Za zanieczyszczenia
powietrza w Polsce w największym stopniu odpowiadają jednak przestarzałe
kotły oraz niskiej jakości paliwa stałe, które są w nich spalane.
Gmina Wasilków od kilku lat prowadzi program dopłat do wymiany źródeł
ciepła na ekologiczne, w tym gazowe. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli mieszkańcom na skorzystanie z dotacji.
Wyrażam przekonanie, iż ta inwestycja pozwoli mieszkańcom na oddychanie
czystym powietrzem, a także pozwoli na duże oszczędności związane z długofalowym użytkowaniem ekologicznych urządzeń w przyszłości.
Mariusz Gromko
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy i przedstawiciele
powiatu przasnyskiego zaniepokojeni sytuacją związaną z budową linii kolejowej nr 35 Chorzele – Ostrołęka. Ostatnio opinię publiczną obiegła informacja,
że samorząd województwa mazowieckiego chce przesunąć 100 milionów z tej
inwestycji na inny cel.
Przedstawiciele samorządu powiatu przasnyskiego informują, że wykonawca realizuje zgodnie z umową kolejne etapy budowy linii kolejowej Chorzele
– Ostrołęka. Niestety, jak podkreślają, wycofanie transzy 100 milionów przez
samorząd województwa mazowieckiego spowoduje duże perturbacje co do kontynuowania budowy. W związku z tym proszę o informację, czy, mimo przesunięcia środków województwa mazowieckiego z tej inwestycji, budowa będzie
prowadzona.
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka
W związku z toczącymi się procedurami i uzgodnieniami między Polską
a Stanami Zjednoczonymi mającymi na celu wzmocnienie obecności wojsk
amerykańskich w Polsce zwracam się o informację, czy rozważane jest wykorzystanie infrastruktury wojskowej, w tym budynków koszar w Ciechanowie,
na potrzeby wojsk amerykańskich.
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Kamińskiego
W związku z odpowiedzią na moje oświadczenie złożone podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lutego 2020 r., w pierwszej kolejności dziękuję za przypomnienie mi brzmienia przywołanych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Kwestia zadośćuczynienia osobom, które w związku z wybuchem II wojny
światowej i późniejszą zmianą granic pozostawiły swoje mienie poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezwykle istotna i na przestrzeni dziesiątek lat nie
udało się jej ostatecznie zakończyć i rozliczyć tych spraw. Nadal ogromna liczba
osób pokrzywdzonych nie doczekała się realizacji przysługujących im roszczeń.
Podnoszona w piśmie Pana Ministra okoliczność obowiązującego na tle spraw
zabużańskich orzecznictwa sądów administracyjnych i jego niejednoznaczności nie może tłumaczyć w żadnym razie postępowania organów orzekających
w sprawie z wniosku pani C.K.
Wskazać należy, że w świetle kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji prowadzący postępowanie załatwia sprawę merytorycznie,
co oznacza z jednej strony, że z mocy prawa zobowiązany jest do samodzielnego
stosowania prawa, z drugiej zaś, że związany jest zaleceniami i stanowiskiem
sądu administracyjnego w danej konkretnej sprawie, wydanym na podstawie
stanu faktycznego objętego postępowaniem.
Szczegółowa analiza długości okresu postępowania, jak i zachowania się
samych organów pierwszej i drugiej instancji w sprawie z wniosku pani C.K.,
pozwala stwierdzić, że nie zostały dochowane podstawowe zasady postępowania administracyjnego.
Za nieprawdziwy należy uznać zarzut, jakoby pani C.K. nie przedstawiła
podstawowych dokumentów potwierdzających pozostawienie nieruchomości
na byłym terytorium RP. Przeciwnie, dowody takie zostały przedstawione i potwierdził to choćby Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku
z dnia 7 listopada 2016 r. – sygn. akt I SA/Wa 1030/16. W tym kontekście ze zdumieniem należy przyjąć fakt, że pomimo tego, iż organ wojewódzki z urzędu
pozyskał podstawowe dokumenty w sprawie z archiwum Republiki Litewskiej,
potwierdzające własność i wielkość pozostawionego majątku, w ogóle nie wziął
tych dowodów pod uwagę i powielił dotychczasowe twierdzenia o nieudowodnieniu faktu pozostawienia mienia, jego rodzaju i wielkości.
Nie sposób zgodzić sią również z twierdzeniem, jakoby nie zostały spełnione przez wnioskodawczynię jako właścicielkę nieruchomości przesłanki
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wynikające z art. 2 ustawy zabużańskiej. Wskazać w tym kontekście należy
choćby to, iż wojewoda mazowiecki postanowieniem z dnia 18 marca 2010 r.
stwierdził, że pani Cecylia Krasicka spełniła warunki do potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami RP, a decyzją z dnia 7 lipca 2015 r. w punkcie 1 potwierdził jej prawo do rekompensaty za część tego samego majątku. Prawo do rekompensaty
potwierdził także ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
w wyroku z dnia 13 grudnia 1919 r.
Za kuriozalny należy wreszcie uznać zarzut, jakoby do przewlekłości postępowania przyczyniali się sami pełnomocnicy strony i uczynili sobie stały
zwyczaj z prowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego przed sądem administracyjnym. Mając na uwadze pierwszy chronologicznie wyrok,
a więc wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
29 stycznia 2016 r. – sygn. akt I SA/Wa 196/2015 – wskazać należy, że przyczyną uchylenia decyzji Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 września 2015 r. nie
było złożenie nowych dokumentów, a naruszenie przez organ drugiej instancji art. 138 § 2 k.p.a. Po drugie, złożone w postępowaniu sądowym w sprawie
I SA/Wa 1030/16 oświadczenia świadków były jedynie dowodami uzupełniającymi i w żadnej mierze to nie ta kwestia przesądziła o uchyleniu obydwu
decyzji, a dotychczasowe błędy organów administracji, co potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada
2016 r. – sygn. akt I SA/Wa 1030/16. Złożenie tych dowodów nie spowodowało
w żadnym razie przedłużenia postępowania. Trudno tu zatem mówić o jakimkolwiek stałym zwyczaju, a takie tłumaczenie stanowi ucieczkę od faktycznego
problemu w sprawie.
Akcentowana w piśmie Pana Ministra działalność pełnomocników jest zatem bez znaczenia wobec całkowitej opieszałości oraz błędów proceduralnych
popełnionych przez organy pierwszej i drugiej instancji począwszy od 2008 r.
Kategorycznie należy wskazać, że działalność strony poprzez pełnomocników
odnosi się jedynie do sanowania braków proceduralnych czynionych przez
organy obu instancji. Na marginesie należy również zauważyć, że złożone na
rozprawie w dniu 13 grudnia 2019 r. mapy są również jedynie dokumentami
uzupełniającymi i to nie one miały wpływ na uchylenie obydwu decyzji w obecnie zaskarżonym do NSA wyroku. Uważna analiza akt postępowania prowadzi
również do wniosku, że nie są to nowe mapy, a jedynie mapy w lepszej rozdzielczości i większym powiększeniu.
Lektura zapadłych na kanwie przedmiotowej sprawy wyroków sądów administracyjnych w zbiegu ze stanowiskiem Pana Ministra pozwala wyciągnąć
wnioski o powierzchowności i powielaczowym działaniu urzędników pracujących przy tej sprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 listopada
2016 r. stwierdził, że w toku postępowania administracyjnego zostały złożone
dwa oświadczenia świadków S.B. i M.L., spełniające wymogi z art. 6 ust. 5 ustawy zabużańskiej, i polecił dokonanie analizy tych oświadczeń, a także by ocenić
je w zestawieniu z szeregiem pozostałych dowodów na okoliczność ustalenia
powierzchni części pozostawionego majątku, rodzaju nieruchomości i składników rzeczonego mienia. Wytyczne te nie zostały dochowane, co potwierdził
również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w kolejnym wyroku
z dnia 13 grudnia 2019 r.
Odnosząc się w końcowym fragmencie oświadczenia do twierdzeń Pana
Ministra, jakoby WSA w Warszawie w żadnym z dotychczas wydanych w sprawie wyroków nie stwierdził, że organy dopuściły się błędów polegających m.in.
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na braku właściwej i wszechstronnej oceny materiału dowodowego, zacytować
należy wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 listopada 2016 r., w którym sąd wskazał, że „(…) organy obu instancji, wydając swe decyzje w zakresie rozstrzygnięcia
zawartego w pkt 2, naruszyły przepisy art. 6 ust. 5 ustawy oraz art. 7, art. 75 § 1,
art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., a naruszenia te mogły mieć istotny wpływ
na wynik sprawy”. W wyroku z dnia 13 grudnia 2019 r. WSA w Warszawie wskazał zaś, że „Organy orzekające, pomimo wytycznych Sądu, nadal nie dokonały
wnikliwej i wszechstronnej analizy materiału dowodowego”.
Mam nadzieję, że tym razem odpowiedź na moje oświadczenie będzie merytoryczna, a nie powierzchowna, niespójna i nieprawdziwa.
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senator Marię Koc
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Każdego dnia zgłaszają się do mnie mieszkańcy mojego okręgu wyborczego
z prośbą o przekazanie Panu i całemu rządowi Rzeczypospolitej Polskiej gratulacji z powodu efektywnej walki z panującą epidemią oraz z podziękowaniami
za pomoc państwa wynikającą z wprowadzenia w życie zapisów ustaw określanych jako tarcza antykryzysowa.
W miniony czwartek do mojego biura senatorskiego w Węgrowie zwrócił się
jednak przedsiębiorca, który, jak twierdzi, nie może skorzystać z pomocy rządu
w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Powiatowy Urząd
Pracy w Węgrowie poinformował tego pracodawcę, że nie ma on prawa ubiegać
się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres 7 dni. O ile zrozumiałe jest to, że dofinansowanie
takie nie powinno przysługiwać pracownikowi, który przebywa na dłuższym
zwolnieniu i pobiera zasiłek chorobowy, o tyle odmowa dofinansowania w przypadku pracownika przebywającego na krótkim zwolnieniu, którego koszt podnosił pracodawca, jest w opinii tegoż pracodawcy niezrozumiała.
Bardzo proszę Pana Premiera o zainteresowanie się tym problemem.
Założenia tzw. tarczy w moim odczuciu powinny prowadzić do wniosku,
że wyłączeniu z dofinansowania podlegają wyłącznie przypadki pracowników pobierających zasiłek chorobowy, który nie stanowi „kosztu pracodawcy”.
Nie należy zaś wyłączać z wniosku pracowników pobierających wynagrodzenie
chorobowe. Przedsiębiorcy powinni informować urzędy o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń dopiero z momentem otrzymania przez taką osobę zasiłku.
Z wyrazami szacunku
Maria Koc
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Oświadczenie złożone
przez senator Marię Koc
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W wypowiedziach polityków opozycji oraz w niektórych mediach pojawiają się ciągle słowa o nieskuteczności pomocy państwa polskiego przedsiębiorcom w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa.
Wypowiedzi te wzbudzają ogólny niepokój. Choć są nieprawdziwe, wiele osób
traktuje je poważnie z uwagi na obawę utraty pracy.
Zwracam się więc do Pana Premiera z apelem o wzmocnienie polityki informacyjnej rządu w zakresie funkcjonowania tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej oraz sytuacji przedsiębiorców, którzy z tej pomocy korzystają. Pomoc
trafia do firm, ale wydaje się, że ta informacja nie dociera do Polaków w wystarczający sposób. W czasie epidemii i kryzysu gospodarczego jest ona konieczna.
Jeszcze w marcu bieżącego roku Sejm i Senat, obie izby parlamentu RP,
przyjęły ustawę o tarczy antykryzysowej 1.0, która weszła w życie 1 kwietnia,
a następnie ustawę o tarczy 2.0 oraz ustawę o tarczy finansowej, która przed
wejściem w życie musiała być notyfikowana przez Komisję Europejską jako
pomoc publiczna. Wszystko dzieje się szybko i zgodnie z zapowiedziami premiera, który jeszcze w marcu zapowiadał, że formy i narzędzia wsparcia dla
przedsiębiorców mające pomóc w utrzymaniu potencjału firm i mające służyć
ochronie miejsc pracy będą sukcesywnie poszerzane. Ogólnie rząd RP przewiduje pomoc gospodarce w wysokości ponad 300 miliardów zł, co stanowi prawie
15% PKB, jeśli weźmie się pod uwagę, że w 2019 r. PKB Polski wyniósł ok. 2 bilionów 200 miliardów zł. Jest to jeden z największych programów pomocowych
w Europie w stosunku do PKB. Program został dobrze oceniony przez Komisję
Europejską i niezależne międzynarodowe instytucje finansowe, jak chociażby
Bank Światowy, który uznał polski pakiet antykryzysowy za ambitny i całkowicie możliwy do zrealizowania z uwagi na fakt, że kryzys przyszedł w czasie,
gdy Polska ma relatywnie niski dług publiczny w stosunku do PKB oraz solidne
fundamenty makroekonomiczne i finansowe gospodarki. Polska ma przestrzeń
finansową, aby dać skuteczną i adekwatną odpowiedź na szok gospodarczy wywołany epidemią COVID-19 – to słowa Marcusa Heinza, przedstawiciela Banku
Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, wypowiedziane w połowie kwietnia.
Komisja Europejska i Bank Światowy przewidują, że dzięki silnej gospodarce,
silnemu systemowi finansów publicznych i skutecznej pomocy antykryzysowej
Polska będzie jednym z krajów, które najszybciej wyjdą z kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią. Potwierdzają to prognozy podane przez te instytucje, które przewidują, że recesja dotknie Polskę w najmniejszym stopniu. O ile
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w Unii Europejskiej PKB spadnie średnio o 7,4%, to w Polsce skurczy się o 4,3%.
Bezrobocie w Polsce, pomimo że wzrośnie z 3,3% do 7,5%, będzie jednym z najniższych w Europie. Według tych prognoz wzrost gospodarczy wróci do Polski
już w 2021 r. i ma szansę osiągnąć 4,1%.
Pomimo konkretnych narzędzi i form pomocy dla polskich przedsiębiorców
oraz szerokich działań w tym zakresie prowadzonych przez polski rząd od prawie 2 miesięcy ciągle słyszymy ze strony opozycji i niektórych mediów, że tarcza antykryzysowa nie działa. W szeregu krytycznych wypowiedzi słyszymy,
że tarcza jest dziurawa jak sito, że jest fałszywą tarczą, że jest wirtualna, nieudana i nieskuteczna. Słyszymy, że tysiące polskich firm upadają pozbawione
jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa, miliony Polaków tracą pracę, a rząd
kłamie. W takim tonie są utrzymane wypowiedzi polityków opozycji, ale też
sprzyjających jej mediów. Tylko w kuluarach sejmowych przewodniczący 2 partii opozycyjnych są w stanie przyznać, że tarcza jest dobra i wyczekiwana przez
przedsiębiorców. Mieliśmy okazję wysłuchać rozmowy panów Borysa Budki
i Władysława Kosiniaka-Kamysza w przerwie obrad Sejmu. Obaj przyznali, że
tarcza jest dobra dla firm. Szkoda, że zabrakło odwagi i woli, żeby to powiedzieć
z mównicy sejmowej. Bo Polacy czekają na dobre wieści, także ze strony opozycji.
Na pewno doceniliby klasę polityka, który w obliczu kryzysu potrafi wznieść się
ponad partykularne interesy partyjne i potrafi przyznać rację stronie rządowej.
Taka dobra wola i odwaga są potrzebne, żeby uspokajać ludzi, a nie wzbudzać
w nich strach przed utratą pracy i ogólnym krachem.
Tarcza antykryzysowa działa, tarcza finansowa również. Tarcza antykryzysowa przewiduje chociażby zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowe, mikropożyczki i dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Tarcza finansowa to pomoc dla firm w kwoce 100
miliardów zł, która przewiduje subwencje w różnych wysokościach umarzalne
do 75%.
Jak działają obie tarcze? Oto kilka liczb, które mówią same za siebie, według
stanu na 8 maja 2020 r.:
– w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło już ponad 7 miliardów zł;
– zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc marzec uzyskało 800 tysięcy
przedsiębiorców;
– w ramach ochrony miejsc pracy przyznano z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych 2,5 miliarda zł na dopłaty do wynagrodzeń
pracowników;
– wypłacono ponad 247 tysięcy świadczeń postojowych o wartości ponad
551 milionów zł;
– przyznano ponad 390 tysięcy mikropożyczek na ogólną kwotę 1 miliarda
900 milionów zł;
– ogólnie złożono w ramach tarczy antykryzysowej 3,5 miliona wniosków.
Wnioski składane są drogą elektroniczną do ZUS i do urzędów pracy. Wnioski
są uproszczone, w razie błędów można je poprawić. Pracownicy ZUS i urzędów
pracy pracują po kilkanaście godzin dziennie, aby rozpatrywać je na bieżąco,
tak aby pomoc trafiła do potrzebujących jak najszybciej.
Co do tarczy finansowej to została ona uruchomiona przez Polski Fundusz
Rozwoju w bardzo szybkim tempie. Pakiet na początku kwietnia złożono do notyfikacji do Komisji Europejskiej, zbudowano też elektroniczny system składania
wniosków. I znów – wnioski są uproszczone. Wypełnienie wniosku zajmuje kilkadziesiąt minut. Tarcza finansowa działa od 10 dni. W tym czasie do kilkunastu
banków współpracujących z Polskim Funduszem Rozwoju przedsiębiorcy złożyli
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wnioski i otrzymali pomoc w wysokości 12 miliardów zł. Tę pomoc otrzymało
już 60 tysięcy firm zatrudniających ponad 600 tysięcy pracowników. Wnioski są
uproszczone, decyzje szybkie. Początkowo pojawiły się odmowy, ale one dotyczą
przede wszystkim samozatrudnionych, bo ci nie mogą starać się o subwencję.
Ogólnie tarcza finansowa to 100 miliardów zł, z czego 25 miliardów zł to
pomoc dla mikroprzedsiębiorstw, które mogą uzyskać subwencje do 324 tysięcy zł. Jest to pożyczka na 3 lata, po roku i utrzymaniu zatrudnienia umarzana
w wysokości do 75%. Dla małych i średnich firm to kwota wsparcia wynosząca
50 miliardów zł, a subwencje to do 3,5 miliona zł, w 75% umarzalne; dla dużych
firm jest to do 1 miliarda zł, wsparcie bezzwrotne do 75%. Warunkiem uzyskania pomocy państwa jest płacenie podatków w Polsce, niezaleganie z płatnością
ZUS, legalne zatrudnienie pracowników.
Liczby mówią same za siebie. Tarcza działa, jest poszerzona o nowe rozwiązania, chociażby dotyczące zwiększenia liczby osób objętych zwolnieniami ze
składek ZUS. Oprócz konkretnych form pomocy w ustawach jest też wiele ułatwień administracyjnych i odniesień do regulacji dotyczących życia społecznego. O tym zresztą debatujemy także dziś w Senacie. Ważne jednak, aby rzetelna
informacja o pomocy rządu polskiego przedsiębiorcom dotarła do całego społeczeństwa. Niedoinformowanie w tym zakresie może wywołać fałszywy obraz
pozostawienia przedsiębiorców samym sobie. Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej Polski przed epidemią i dobrym, przemyślanym oraz skutecznym programom pomocowym opracowanym przez rząd i Pana Premiera Polska została
uznana przez międzynarodowe instytucje finansowe za kraj, który najszybciej
poradzi sobie z kryzysem w całej Unii Europejskiej. To pozwala nam patrzeć
w przyszłość z nadzieją. Dziękuję, Panie Premierze!
Z wyrazami szacunku
Maria Koc
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Oświadczenie złożone
przez senator Marię Koc
Oświadczenie skierowane do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
Z informacji, które docierają do mnie od przedsiębiorców oraz z doniesień
medialnych, powzięłam wiadomość na temat bardzo niepokojącego zjawiska,
jakim są zaległości i opóźnienia w warszawskim urzędzie pracy. Z informacji,
które posiadam, wynika, że do końca kwietnia bieżącego roku rozpatrzona została jedynie znikoma część wniosków w ramach tarczy antykryzysowej, w tym
wniosków dotyczących m.in. mikropożyczek. Zgodnie z wiedzą, którą posiadam, do końca kwietnia wydano średnio 41% decyzji w sprawie złożonych przez
przedsiębiorców wniosków. Inne duże miasta, takie jak Poznań lub Gdańsk,
miały wyniki znacznie przekraczające 80%, jeśli chodzi o rozpatrzone wnioski,
np. Opole – 100%. Warszawski urząd zajmuje zaś niechlubne trzecie od końca
miejsce w rankingu. Zgodnie z ówczesnymi danymi na koniec kwietnia pożyczek udzielono jedynie 5% wnioskodawców.
Sytuacja taka jest niepokojąca z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy,
jak i rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który każdego dnia dokłada ogromnych
starań, aby ulżyć polskim przedsiębiorcom. W związku z powyższym uprzejmie zapytuję Panią Minister, czy sytuacja taka ma faktycznie miejsce. Czym
spowodowane są takie opóźnienia i czy widzi Pani możliwość rozwiązania tego
problemu z korzyścią dla przedsiębiorców, którzy w związku z panującą pandemią walczą o przetrwanie?
Z wyrazami szacunku
Maria Koc
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Oświadczenie złożone
przez senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
Szanowny Panie Premierze!
Moje oświadczenie dotyczy katastrofalnej sytuacji artystów i instytucji kultury w czasie epidemii koronawirusa.
Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Senatu RP i prezentacji kolejnego
etapu wprowadzania przepisów mających wesprzeć różne dziedziny naszego
życia pytaliśmy o sytuację dotyczącą działalności kulturalnej instytucji i osób
wprost z nią związanych, takich jak artyści i twórcy. Zawieszenie ich działalności spowodowało odwołanie wszystkich wydarzeń kulturalnych, a co za tym
idzie – pozbawienie ich źródeł finansowania. Otrzymane dotacje niestety pokrywają tylko niewielką część ich działalności.
Stąd moja prośba o informację, w jaki sposób ta grupa twórców i artystów
otrzymała pomoc systemową. I jaka jest ta pomoc, na jakie kwoty kierowane
wprost do nich mogą oni liczyć?
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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Oświadczenie złożone
przez senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Chcę zapytać Pana Ministra o sytuację w szpitalach dziecięcych w czasie
trwania epidemii koronawirusa.
Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, spowodowana pandemią koronawirusa, wymusiła zaostrzenie niektórych działań, szczególnie w szpitalach,
i spowodowała, że małe dzieci niestety nie mogą przebywać w obecności i pod
opieką swoich rodziców. Nie tylko powoduje to konieczność wzmożonej opieki
przez personel medyczny, ale także wpływa na psychikę dzieci, a co za tym idzie,
wolniejsze dochodzenie do zdrowia.
Wiele osób (rodziców) apeluje o to, by móc przebywać ze swoimi dziećmi,
ze świadomością konsekwencji z tym związanych (np. zakaz opuszczania szpitala przez rodzica). Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje zmianę tych obostrzeń
w trosce o dobro chorych dzieci, ale także z uwagi na personel medyczny i konieczność jego wzmożonej w tej sytuacji opieki nad dziećmi?
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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Oświadczenie złożone
przez senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Jak wynika z przekazanego Panu Ministrowi apelu starostów powiatów świdnickiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego, włodarze ci, zaniepokojeni rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wykazują chęć współpracy w zakresie działań
podejmowanych przez ministerstwo w sprawie wykonywania testów. Zgłosili
oni chęć współfinansowania ich zakupu.
Starostowie zdają sobie sprawę, że niewielka liczba testów może spowodować,
że nie uda się zapanować nad dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa
i odpowiednio chronić obywateli (m.in. mieszkańców powiatu świdnickiego).
Zadeklarowali oni gotowość sfinansowania zakupu szybkich testów dla
mieszkańców swoich powiatów i są gotowi ponieść koszty procesu związanego z diagnostyką koronawirusa. Apel ten został przedstawiony kilkanaście dni
temu.
Wobec tego proszę o informację o decyzji Pana Ministra w sprawie tych postulatów, ewentualnie o podjęcie wspólnych działań ze starostami.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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Oświadczenie złożone
przez senatora Tadeusza Kopcia
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
W nawiązaniu do działań podejmowanych przez rząd, dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej, zwracam się z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu kwestii dotyczącej statusu prawnego podmiotów o podobnej wielkości jak Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej Czechowice-Dziedzice sp. z o.o. (100% udziałów posiada
gmina).
Zgodnie z art. 15zzb ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. tarcza antykryzysowa) starosta może, na podstawie zawartej umowy,
przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku
obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Z kolei zgodnie z ust. 5 przywołanego artykułu ustawy „dofinansowanie,
o którym mowa w ust. 1, może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym
oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10”.
Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców PKM należy do grona średnich
przedsiębiorców, co umożliwiłoby nam uzyskanie dofinansowania z art. 15zzb.
Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu z uwagi na strukturę właścicielską (100%
udziałów posiada gmina) kwalifikujemy się do grona dużych przedsiębiorców.
Art. 15zzb tarczy antykryzysowej odwołuje się wprost do ustawy – Prawo
przedsiębiorców, zatem pojawia się problem, czy mimo tego powinniśmy zastosować rozporządzenie Komisji i uznać się za dużego przedsiębiorcę, czy też
poprzestać na odesłaniu jedynie do prawa przedsiębiorców i określić swój status
jako średni przedsiębiorca.
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone
przez senatora Tadeusza Kopcia
Oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Wojciecha Murdzka
Szanowny Panie Ministrze!
Z dużą uwagą zapoznałem się z rozwiązaniami dla szkolnictwa wyższego
i nauki, które zostały wprowadzone w drugiej tarczy antykryzysowej. Wziąwszy
pod uwagę wyjątkowo trudną dla uczelni wyższych sytuację wynikającą z pandemii COVID-19, z pewnością te uregulowania można uznać za działania w dobrym kierunku, wspierające środowisko akademickie w zwalczaniu skutków
tego kryzysu i pozwalające szybciej wdrożyć mechanizmy ułatwiające kształcenie i prowadzenie badań w nowych warunkach.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na ryzyko długoterminowego bardzo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność szkolnictwa wyższego
w Polsce, które obecnie przechodzi intensywną transformację na podstawie
przepisów tzw. konstytucji dla nauki. Ten trudny dla środowiska akademickiego
czas wymaga ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęcia
nadzwyczajnych działań łagodzących skutki kryzysu.
Przykładem może być pilotażowy program „Regionalna inicjatywa doskonałości”, realizowany na podstawie poprzednich przepisów i umów zawartych
z uczelniami, którego celem jest umocnienie znaczenia działalności naukowej uczelni w wybranych dyscyplinach w poszczególnych regionach Polski
z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zrównoważonego terytorialnie
rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Program ten jest realizowany w latach 2019–2022 na kilkunastu polskich uczelniach wyróżniających się
potencjałem naukowym w swoich regionach. Jego ważnym komponentem są
międzynarodowe mobilności naukowe, tj. pobyty zagranicznych naukowców na
polskich uczelniach w celu prowadzenia wspólnych badań, jak też wyjazdy polskich naukowców do zagranicznych ośrodków w celu udziału w konferencjach,
projektach, badaniach itp. W ramach tego programu odbywa się także wiele
międzynarodowych wydarzeń naukowych. Specyfika takich działań wymaga
ich planowania z dużym wyprzedzeniem. Tymczasem rozprzestrzenianie się
pandemii COVID-19 spowodowało, że odwołane zostały praktycznie wszystkie
tegoroczne aktywności (jedynie niektóre konferencje odbywają się w ograniczonej formie on-line).
Nastąpiło również spowolnienie, a wręcz zatrzymanie wielu międzynarodowych programów badawczych realizowanych w ramach programu w latach
2019–2022. Wiele wskazuje na to, że te opóźnienia bardzo trudno będzie nadrobić, jeśli wziąć pod uwagę nie tylko np. badania terenowe wymagające kontaktu

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

449
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 10. posiedzenia Senatu

z respondentami, lecz także cykl wydawniczy publikacji naukowych, mających
te badania podsumowywać.
Trudno jest zaplanować jakiekolwiek wydarzenia i aktywności naukowe
zarówno na rok 2020, jak też na rok 2021, gdyż rozprzestrzenianie się wirusa
w Europie i na świecie nadal generuje wysokie ryzyko zakażeń w różnych sytuacjach zawodowych oraz inne, obecnie nieprzewidywalne jeszcze w pełni konsekwencje (np. nadal nie wiadomo, kiedy i na jakich warunkach możliwe będzie
korzystanie z transportu międzynarodowego, w tym lotniczego, a także kiedy
i jakie przepisy sanitarno-epidemiczne zostaną wprowadzone na uczelniach po
ustaniu potrzeby korzystania z pracy zdalnej).
Można ryzykować twierdzenie, że zarówno w roku 2020, jak też prawdopodobnie przez większą część roku 2021 aktywność akademicka będzie bardzo ograniczona. Oznacza to także, że wykorzystanie środków z programu
„Regionalna inicjatywa doskonałości” możliwe będzie tylko w zakresie wybranych działań. Tym samym uczelnie stracą szansę osiągnięcia celów, jakie postawiło przed nimi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając
im dofinansowanie.
Wśród wspomnianych nowych rozwiązań dla szkolnictwa wyższego i nauki, jakie zostały wprowadzone w drugiej tarczy antykryzysowej, znalazł się
także zapis o kontynuacji programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” na
podstawie przepisów konstytucji dla nauki, w oparciu o konkurs, który w myśl
ustawy zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. (pierwotnie – 2022 r.).
W tej sytuacji apeluję do Pana Ministra o przedłużenie okresu realizacji projektów, na które polskie uczelnie wyższe uzyskały dofinansowanie w ramach
programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” w roku 2018.
Zgodnie z umowami obecnie obowiązującymi uczelnie korzystające z tego
programu, projekty powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2022 r. Wziąwszy
jednakże pod uwagę przedstawione trudności z realizacją tych projektów w latach 2020–2021 oraz podjętą już decyzję o przesunięciu kolejnego konkursu
z programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” na rok 2023, przedłużenie
okresu kwalifikowalności kosztów w projektach obecnie realizowanych ze środków programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” należy uznać za wręcz
konieczne dla dobra nauki polskiej.
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej
Dariusza Piontkowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Sytuacja związana z ryzykiem zakażenia tzw. koronawirusem (COVID-19)
w Polsce dotyka również placówek podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej,
w tym młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które zajmują się tzw. młodzieżą trudną.
Przyjmowanie nowych wychowanków wiąże się z ryzykiem, że jeżeli któryś
z nich będzie zakażony, to może dojść do masowych zachorowań wśród innych
podopiecznych oraz wśród personelu w danej placówce.
Pracownicy tych placówek (MOW-ów) sygnalizują, że nie mają konkretnych
wytycznych, m.in. w jaki sposób ma się odbywać przekazanie nowych wychowanków i jak mają wyglądać procedury ich przyjęcia, a w szczególności zasad:
podpisania dokumentów przez osoby doprowadzające nieletniego; przetransportowania go do odizolowanego pomieszczenia; zachowania w sytuacji, gdy tych
pomieszczeń będzie za mało. Poza tym: jak wychowawca ma sprawować nad nim
nadzór i jakie powinien mieć na sobie środki ochronne, skoro wychowanek traktowany jest jako potencjalnie zarażony (konieczność noszenia kombinezonów
ochronnych); kto i w jaki sposób ma sprawować opiekę nad zarażonymi wychowankami lub wychowankami podczas 14-dniowej kwarantanny; w jaki sposób
mają być wytypowane osoby do pracy w MOW w warunkach kwarantanny; jak
mają wyglądać w tym czasie kwestie żywieniowe i dostarczania produktów; jak
powinni być zabezpieczeni wychowankowie i pracownicy pozostający w placówce na kwarantannie; kto w tym czasie zarządza placówką?
Dodatkowo proszę o informację, czy zabezpieczono personel MOW-ów w wystarczającą ilość środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, gogle, kombinezony), czy zapewniono placówkom wystarczającą ilość środków dezynfekujących
(proszę o podanie ilości przekazywanego do poszczególnych placówek sprzętu
wraz z informacją o harmonogramie ich przekazania.
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Lidię Staroń
Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
Marka Gróbarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zasoby wodne Polski są jednymi z najniższych w Europie. Wskutek różnych
czynników nasz kraj, co brzmi nieprawdopodobnie, jest zagrożony deficytem
wody. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada średnio ok. 1,56 milionów
litrów na rok, a w okresach suszy wskaźnik ten spada nawet poniżej 1 miliona
na osobę, podczas gdy, dla porównania, średnia dla Europy jest niemal 3-krotnie
większa (4,56 milionów litrów na rok), a na Ziemi wynosi ok 7,3 milionów na rok.
Co gorsza, obecny rok jest wyjątkowo ubogi w opady deszczu. Grozi nam także
tzw. susza hydrologiczna, która może uderzyć w rolnictwo, przemysł i energetykę. Coraz częściej z ust specjalistów, ekspertów hydrologów możemy usłyszeć,
że mamy w Polsce do czynienia z tzw. suszą stulecia. Zgodnie z deklaracjami
przedstawicieli rządu mówi się o planach przeznaczenia w tym roku ponad
150 milionów zł na inwestycje przeciwsuszowe.
Prosimy o szczegółową informację co do ostatecznego kształtu tzw. specustawy, która ma przyspieszyć inwestycje zabezpieczające Polskę przed suszą,
w tym o: wykaz planowanych do realizacji zadań; harmonogram ich realizacji;
kryteria rozdziału środków finansowych oraz zasady rozliczania realizowanych projektów.
Prosimy także o szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach –
finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa albo z budżetów jednostek podległych (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, „Wód Polskich”) w latach 2016–2019, w zakresie przeciwdziałania suszy (np. projekty retencyjne, hydrologiczne) wraz z informacją finansową o wielkości przekazanych środków finansowych na ten cel.
Krzysztof Kwiatkowski
Lidia Staroń
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Ogłosił Pan, że w najbliższych latach rząd zamierza wybudować za kwotę
1 miliarda zł 200 nowych przystanków kolejowych. W najbliższych 5 latach nie
tylko powstaną nowe przystanki kolejowe, ale także mają być odbudowywane
stare przystanki, zlikwidowane w latach wcześniejszych. Deklarujecie Państwo,
że w ramach tych działań będą także wydłużane perony w miejscach, gdzie nie
mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne.
Działania tego typu są niezwykle wskazane, ponieważ ograniczają wykluczenie komunikacyjne, dlatego proszę o informację, w jakich miejscowościach
na terenie województwa łódzkiego zostaną wybudowane nowe przystanki kolejowe i w jakim czasie się to stanie.
Gdzie i na kiedy planowane jest wydłużanie peronów kolejowych?
W jaki sposób wszystkie wymienione działania przyczynią się do zwiększenia liczby połączeń kolejowych dla mieszkańców miast, w których planowane
są wspomniane inwestycje?
Proszę także o informację o szacowanych kosztach każdej z tych inwestycji
oraz o informację, czy rzeczywiście doprowadzi to do pojawienia się nowych
połączeń w siatce połączeń kolejowych.
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
Proszę o szczegółową informację o realizacji rządowego programu „Za życiem”, a w szczególności o podanie liczby wypłaconych jednorazowych świadczeń dla kobiet, które urodziły dziecko, z rozbiciem na poszczególne miesiące
od początku obowiązywania ustawy do końca kwietnia 2020 r.
Proszę także o informację o innych działaniach prowadzonych przez resort
lub podległe mu jednostki, które to działania finansowane są z budżetu państwa,
a stanowią wsparcie dla rodzin kwalifikujących się do pomocy w ramach rządowego programu „Za życiem”.
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Rok 2020 jest w Polsce rokiem tzw. suszy stulecia. Sytuacja ta w sposób szczególny uderza w polskich rolników, a w następstwie tego w nas wszystkich, konsumentów żywności. Ceny artykułów żywnościowych z uwagi na suszę albo już
rosną, albo w sposób znaczący wzrosną za chwilę.
Proszę o szczegółową informację na temat wszystkich form wsparcia dla
rolników finansowanych wprost z budżetu państwa albo finansowanych z niego pośrednio, np. przez zwolnienia z opłacania składek emerytalnych. Proszę
również o wykaz tych narzędzi; czas, w którym będzie można z nich korzystać
oraz szacunek kosztów wsparcia finansowego z budżetu państwa dla rolników.
Proszę o informację, jakie środki będą dostępne w ramach poszczególnych
narzędzi pomocowych. Jednocześnie proszę o udostępnienie mi analizy cen podstawowych produktów żywnościowych na polskim rynku (np. warzyw, owoców,
cen mięsa i drobiu), które posiada ministerstwo wraz z prognozowanymi ich
zmianami do końca roku.
Wnioskuję także o poinformowanie mnie, czy ministerstwo rolnictwa planuje jakieś działania osłonowe dla konsumentów żywności, np. poprzez uruchomienie sprzedaży na rynku określonego asortymentu produktów żywnościowych
z rezerw państwowych, kiedy zostanie przekroczony pewien poziom cen.
Dodatkowo proszę o informację o posiadanych przez państwo polskie rezerwach artykułów żywnościowych, spożywczych (np. zboża, mięsa, innych),
których będzie można użyć w razie potrzeby stabilizacji cen.
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
oraz do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Powołując sią na konieczność zwalczania epidemii, Rada Ministrów dokonała
w ostatnim czasie, przepisami rangi rozporządzenia, kilkakrotnie zmienianymi w krótkim okresie, bardzo głębokiej interwencji w to, co dzieje się w świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce. Wzbudziło to olbrzymie niezadowolenie
wiernych, po pierwsze, z tej racji, iż uniemożliwiło to praktycznie obchody najważniejszych dla Kościoła katolickiego Świąt Wielkanocy, po drugie, z powodu
ewidentnej nielogiczności tych przepisów. Przykładowo postanowiono, iż niezależnie od wielkości kościoła w nabożeństwach może uczestniczyć jedynie 5
osób, a projektując kolejne rozporządzenie, zawarto w nim nakaz, by kapłani
odprawiali nabożeństwa w maskach, z czego wycofano się po protestach społecznych zaledwie kilka godzin przed wejściem aktu normatywnego w życie.
Z zaistniałych okoliczności można wnosić, iż strona kościelna nie wiedziała
o tych działaniach Rady Ministrów i była zaskakiwana treścią rozporządzeń.
Wynika to choćby z listu, który przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
abp Stanisław Gądecki skierował w dniu 15 kwietnia do Prezesa Rady Ministrów,
prosząc o uchylenie szczególnie szkodliwych decyzji. Trudno przypuszczać, iż
musiał on prosić o zmienianie czegoś, w ustalaniu czego by uczestniczył. Gdyby
zapisy były uprzednio skonsultowane ze stroną kościelną, nie mogłoby dojść do
sformułowania przepisów aż tak nonsensownych.
Stolicę Apostolską i Rzeczpospolitą Polską łączy konkordat z dnia 28 lipca
1993 r. Jak z niego wynika, o tym, co dzieje się w świątyniach, decyduje co do zasady wyłącznie strona kościelna (art. 1, art. 8 konkordatu). Na zasadzie wyjątku
w art. 8 ust. 5 konkordatu przewiduje się, iż władza publiczna może jednostronnie zakłócić to funkcjonowanie, jeśli jest to konieczne dla ochrony życia, zdrowia
lub mienia. Jak się wydaje, biorąc pod uwagę całokształt postanowień konkordatu, zwłaszcza zapis z preambuły o dążeniu do trwałego i harmonijnego uregulowania wzajemnych stosunków, może to dotyczyć wyłącznie epizodycznych
sytuacji nagłych, gdy np. z powodów faktycznych nie ma czasu na uzgodnienia
czy powiadomienie. Przypadek taki z pewnością nie zachodzi w opisanym na
wstępie stanie faktycznym. Wobec czego wyciągnąć należy wniosek, iż strona
państwowa działała z ewidentnym naruszeniem zapisów konkordatu, a więc
naruszając prawa wszystkich katolików w Polsce.
Zadaję więc poniższe pytania.
1. Z jakiego powodu i w jakich szczegółowych okolicznościach doszło do naruszenia konkordatu przez stronę państwową w opisanej sprawie?
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2. W szczególności czy zamiarem Rady Ministrów było świadome doprowadzenie do tej sytuacji, a może chęć podporządkowania sobie Kościoła katolickiego w Polsce?
Strona kościelna zachowuje w opisanej sprawie dużą powściągliwość, uznając
zapewne, iż istniejący de facto stan nadzwyczajny nie jest czasem na precyzowanie stosunków państwo – Kościół. Liczni wierni są jednak głęboko poruszeni.
Swe pretensje kierują często do biskupów, choć przedstawiony opis wskazuje, iż
hierarchowie są również zaskakiwani przez stronę państwową. Rzecz wymaga
szerokiego publicznego wyjaśnienia, wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych
naruszeń, a przede wszystkim uregulowania zagadnień na przyszłość tak, by
politycy nie podejmowali działań skierowanych przeciwko katolikom w Polsce.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w tej sprawie.
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Łuczaka
Oświadczenie skierowane do burmistrza Łasku
Gabriela Szkudlarka
Szanowny Panie Burmistrzu!
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1605 ze zm.,
zgodnie z którym „Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie
państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki
niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo
w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania”, wnoszę interwencję w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy
Kanarkowej, miejscowość Wronowice, gmina Łask.
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy ulicy Kanarkowej we
Wronowicach, prosząc o interwencję w sprawie przeniesienia środków zaplanowanych w budżecie gminy Łask na 2020 r. z remontu ulicy Jastrzębiej na inwestycję drogową na ulicy Kanarkowej. Mieszkańcy od ok. 30 lat bezskutecznie
zabiegają o położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Kanarkowej. W załączeniu
dokumentacja ze spotkań, które miały miejsce na przestrzeni lat.
Mieszkańcy podnoszą następujące argumenty: gmina Łask w poprzednich
latach przeznaczyła środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej
ulicy Kanarkowej, uzyskano nawet pozwolenie na budowę, AB.7351-2/286/2007
z dnia 20 sierpnia 2007 r. Mieszkańcy przekazali, że wobec braku remontu gmina Łask wystąpiła do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z prośbą
o przedłużenie ważności uzgodnień projektowych, z przewidywanym terminem
zakończenia inwestycji w 2015 r. Do dnia dzisiejszego remontu nie przeprowadzono, pomimo wielokrotnych zapewnień oraz rozmów w tej sprawie.
W budżecie gminy Łask na 2020 r. zaplanowano środki finansowe na remont ulicy Jastrzębiej, również we Wronowicach, mimo że droga ta jest drogą
bez przelotu i w ocenie mieszkańców nie spełnia warunków drogi publicznej.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, z dnia
2 marca 1999 r., droga bez przelotu jest zaliczana do kategorii dróg publicznych
w przypadku posiadania placu do zawracania samochodów. Ulica Jastrzębia
takiego placu nie posiada. Ponadto mieszkańcy podnoszą fakt, że część ulicy
Jastrzębiej, na której planowany jest remont nawierzchni, należy do osoby prywatnej. Mieszkańcy odnosili się wielokrotnie do osób prominentnych, które zamieszkują ulicę Jastrzębią. Pismo od mieszkańców wyjaśni zarzuty, jest ono
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załączone. Mieszkańcy poinformowali mnie również o fakcie, że z uwagi na
trwający remont ulicy sąsiedniej – Sikorkowej większość ruchu w miejscowości
Wronowice odbywa się przez ulicę Kanarkową, która została jeszcze bardziej
zniszczona przez ciężkie maszyny, autobusy i samochody osobowe.
Szanowny Panie Burmistrzu, wobec powyższych argumentów zwracam się
z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
Po pierwsze, wobec przeznaczenia środków publicznych z budżetu gminy
na dokumentację projektową ulicy Kanarkowej zwracam się z pytaniem, dlaczego została zmieniona decyzja w sprawie budowy z ulicy Kanarkowej na ulicę
Jastrzębią. Proszę o podanie kosztów poniesionych na dokumentację projektową
ulicy Kanarkowej.
Po drugie, wobec otrzymania pozwolenia na budowę ulicy Kanarkowej, następnie przedłużania ważności projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, co wiąże się ze znacznymi środkami finansowymi przeznaczonymi
z budżetu gminy oraz dodatkowym zaangażowaniem czasowym urzędników,
zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o uzasadnienie nieprzeprowadzenia
tak ważnej inwestycji dla mieszkańców Wronowic, o czym świadczą wielokrotne spotkania i starania w sprawie.
Po trzecie, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie stanu prawnego własności
gruntu ulicy Jastrzębiej, na której jest planowana wymiana nawierzchni. Część
ulicy Jastrzębiej zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów znajduje się w rękach
prywatnych.
Po czwarte, zwracam się z prośbą o uzasadnienie wyboru ulicy Jastrzębiej do
remontu i kolejne odłożenie w czasie remontu ulicy Kanarkowej, pomimo braku przelotu ulicy Jastrzębiej w odróżnieniu od ulicy Kanarkowej, niespełniania
przez ulicę Jastrzębią warunków drogi publicznej, tj. braku placu do zawracania
na końcu drogi, znacznego zniszczenia ulicy Kanarkowej w wyniku trwającego
remontu ulicy Sikorkowej, wcześniejszego pozwolenia na budowę, na co zostały przeznaczone znaczne środki finansowe, i wieloletnich starań mieszkańców
w tej sprawie. Wszystko to znacząco wpływa na osłabienie zaufania obywateli
do władzy publicznej.
W związku z powyższymi argumentami zwracam się do Szanownego Pana
Burmistrza o udzielenie odpowiedzi w opisanej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Maciej Łuczak
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Majera
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Rędziny położone w powiecie częstochowskim to jedna z niewielu w Polsce
gmin wiejskich posiadających własny zakład komunikacyjny, który oferuje
mieszkańcom przewozy autobusowe. Gminny Zakład Komunikacyjny od 1991 r.
zapewnia lokalnej społeczności transport zbiorowy do miasta Częstochowa,
a także na terenie samej gminy.
W związku ze stanem pandemii koronawirusa GZK znalazł się w bardzo
trudnej sytuacji finansowej. Rosnących strat finansowych GZK nie jest w stanie pokryć lokalny samorząd dysponujący kilkanaście razy mniejszym budżetem niż budżety dużych miast pozostających w podobnej sytuacji, tym bardziej
że nie wiadomo, jak długo potrwa aktualna sytuacja epidemiczna. Przychody
GZK drastycznie spadły w porównaniu z tymi z okresu sprzed epidemii koronawirusa. Według szacunków o ok. 80% zmniejszyła się liczba osób korzystających z gminnego transportu. Pozostali właściwie tylko pasażerowie, którzy
autobusem muszą dojechać do pracy. Ponadto nałożone ustawowo ograniczenie
dotyczące maksymalnej liczby pasażerów w autobusie – do połowy miejsc siedzących – czyni komunikację gminną trudniejszą w realizacji.
Jak poinformował mnie wójt gminy Rędziny, zakład utracił miesięczne przychody w wysokości co najmniej 65 tysięcy zł z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych (z uwzględnieniem dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego) oraz 35 tysięcy zł
z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych. Przychód spadł więc o 100 tysięcy zł
w skali jednego miesiąca. Wszystkie koszty stałe pozostają bez zmian, poza kosztami paliwa, które poprzez zmianę rozkładu jazdy na „tymczasowy” uda się
nieco ograniczyć.
Zwracam się z prośbą o przyjrzenie się sytuacji gmin znajdujących się w podobnej sytuacji i o rozważenie adekwatnej do sytuacji pomocy dla tego typu jednostek samorządowych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Majera
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpływają interwencje mieszkańców sołectwa Jeżowa w gminie Ciasna, powiecie lublinieckim, w sprawie przebiegu budowanej drogi ekspresowej S11. Mieszkańcy Jeżowej optują za tym, by droga S11 omijała ich wieś
od strony zachodniej i przebiegała na obrzeżach lasów zlokalizowanych pomiędzy Jeżową a przysiółkiem Przywary. Gdyby droga ekspresowa S11 zostałaby
wybudowana pomiędzy Jeżową a Ciasną, to wiązałoby się to z koniecznością
wyburzenia domostw na wschodnich obrzeżach wsi. W związku z powyższym
mieszkańcy optują za tzw. wariantem zielonym, który zaproponował projektant.
Projekt ten przewiduje przebieg drogi częściowo przez lasy, z daleka od gospodarstw rolnych, co będzie pozytywne dla środowiska naturalnego.
Biorąc to wszystko pod uwagę, zwracam się o informację, czy powstał projekt
drogi ekspresowej S11 i czy realizuje sugestie mieszkańców sołectwa Jeżowa.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Majera
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marleny Maląg
Do mojego biura wpływają informacje od starostów dotyczące konieczności
uregulowania prawnego zasad funkcjonowania domów pomocy społecznej jako instytucji sprawujących całodobową opiekę w czasie pandemii, szczególnie w przypadku, kiedy duża liczba pensjonariuszy i kadry jest zarażona koronawirusem.
Obok zastosowania przez dyrektorów placówek takich rozwiązań jak wprowadzenie zakazu odwiedzin i zakazu opuszczania przez pensjonariuszy miejsca
pobytu czy zabezpieczenie środków odkażających i odzieży ochronnej konieczna
jest zmiana organizacji pracy domów pomocy społecznej polegająca na wyeliminowaniu możliwości zarażenia pensjonariuszy przez personel. W tym celu
konieczna jest ingerencja w warunki świadczenia pracy przez pracowników
domów pomocy społecznej.
Dotyczy to wprowadzenia na podstawie rządowych rekomendacji rotacyjnego czasu pracy, co skutkuje całkowitym odizolowaniem części personelu od
możliwości zarażenia się wirusem i jest możliwe jedynie poprzez nieopuszczanie placówki przez pracowników nawet w czasie odpoczynku od świadczenia
pracy. Takie zasady pracy naruszają przepisy prawa zawarte w kodeksie pracy,
szczególnie w art. 133 § 1–4.
W związku z tym starostowie proponują wprowadzenie do ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych przepisów regulujących:
– wprowadzenie zmian systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników,
– zawieszenie stosowania przepisu art. 133 § 1–4 kodeksu pracy przy zachowaniu w każdej dobie nieprzerwanego odpoczynku dobowego, o którym jest
mowa w § 1 tego artykułu,
– zastosowanie tych uprawnień na czas nie dłuższy niż np. 16 dni kalendarzowych,
– przepisy, na podstawie których dyrektor placówki mógłby wydać polecenie
świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w niezbędnym wymiarze oraz
realizowania odpoczynku bez możliwości opuszczania placówki.
Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie domów pomocy społecznej
i bezpieczeństwo pensjonariuszy proszę o rozważenie zmian prawnych umożliwiających skuteczniejszą walkę z epidemią w obszarze pomocy społecznej.
Z poważaniem
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone
przez senator Beatę Małecką-Liberę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Śląsk jest regionem, w którym przyrost zakażonych koronawirusem jest
najwyższy w Polsce. Kopalnie stanowią obecnie większy problem niż domy pomocy społecznej. Liczba chorych w naszym województwie wynosi już prawie
4 tysiące, z czego ogromną część stanowią górnicy. Tylko wczoraj, tj. 12 maja
2020 r., potwierdzono aż 492 nowe zakażenia. To największy wzrost od początku epidemii koronawirusa.
Czy można było tego uniknąć? Na pewno można było znacznie zminimalizować ryzyko. Zamiast skupiać się na zakazach dotyczących przebywania obywateli w lasach, parkach i na terenach zielonych, można było wprowadzić wówczas
nowe zasady organizacji pracy w kopalniach, tj. systemy prac zmianowych oraz
systemy zjazdów, rozpocząć regularny pomiar temperatury pracowników i zapewnić środki do dezynfekcji i ochrony osobistej, rozpocząć też odkażanie newralgicznych miejsc, postawić tzw. wymazobusy. Trzeba być świadomym tego, że
w jednym czasie pod ziemią znajduje się od kilkuset do 1 tysiąca ludzi, a warunki
pracy nie są tak komfortowe jak na powierzchni.
Przy tej okazji warto przypomnieć, że w sierpniu 2019 r. rząd podjął decyzję
o likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
(kiedyś: Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym
w Sosnowcu), którego likwidacja ma trwać do 15 września 2022 r. Już w sierpniu zeszłego roku, jeszcze jako posłanka z tego regionu, ale również jako lekarz,
interweniowałam w tej sprawie i sprzeciwiałam się błędnej, w moim przekonaniu, decyzji rządu. Pomijając cały zamęt spowodowany sposobem przeprowadzania likwidacji placówki, z którą MZ i rząd sobie nie radzą, należy zauważyć,
jak ważne jest funkcjonowanie takiego instytutu w naszym regionie i nie tylko.
Teraz, w czasie epidemii, może jak nigdy wcześniej, okazuje się, jak potrzebne
są te placówki, a jak łatwo, lekkomyślnie oraz bez umiejętności przewidywania
podejmuje się decyzję o ich likwidacji.
Ośrodek pełnił ważną rolę w systemie zabezpieczenia medycznego pod względem toksykologicznym i leczniczym mieszkańców naszego województwa. Było
to ogromnie istotne ze względu na przemysłowy charakter oraz wysoki stopień
urbanizacji naszego regionu. Ośrodek specjalizował się w schorzeniach górnych dróg oddechowych, dysponował wysokospecjalistycznym sprzętem, ale
co najważniejsze, specjalistyczną kadrą medyczną. Do Sosnowca trafiały także przypadki m.in. najcięższych zatruć, gdyż działał tu ośrodek toksykologii.
To wszystko zostało zniweczone przez błędne decyzje Ministerstwa Zdrowia.
Teraz, w okresie epidemii te błędy są widoczne jeszcze bardziej. Śląsk ze względu
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na gęstość zaludnienia, liczne zakłady pracy, w tym kopalnie i huty, oraz zwartą
zabudowę powinien być najważniejszym miejscem obserwacji i podejmowania
decyzji zgodnie z reżimem sanitarnym przez Ministerstwo Zdrowia.
Dlatego dopytuję o plan działań, strategię walki z koronawirusem na Śląsku
i w kraju.
Beata Małecka-Libera
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Beatę Małecką-Liberę i Janusza Gromka
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Panie Ministrze!
W Kołobrzegu w jednym z ośrodków Arka Mega funkcjonuje izolatorium.
Pracujący tam na różnych stanowiskach pracownicy są bardzo niezadowoleni.
W obawie o swoje i swoich rodzin życie i zdrowie domagają się dodatkowego
ubezpieczenia ze względu na szczególne warunki pracy i możliwość zakażenia.
W chwili obecnej na mocy porozumienia z PZU takie ubezpieczenie OC funkcjonuje dla pracowników szpitali jednoimiennych i oddziałów zakaźnych, gdzie
zaopatrzenie w sprzęt ochrony osobistej jest o wiele lepsze niż w innych placówkach medycznych.
Pracownicy ośrodka Arka Mega mają kontakt z pacjentami chorymi lub podejrzanymi o COVID-19 o wiele częstszy, niż ma to miejsce w innych przypadkach, dlatego, wspierając ich protest, zwracamy się do Pana o pilne podjęcie
działań w przedstawionym zakresie.
Beata Małecka-Libera
Janusz Gromek
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Oświadczenie złożone
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
Szanowny Panie Premierze!
Od kilkunastu tygodni mierzymy się z koronawirusem. Każdego dnia pracownicy medyczni, którzy są na pierwszej linii frontu – dzielnie, mimo zmęczenia
– stawiają czoła pandemii. Walczą obywatele oraz tysiące działaczy i działaczek
organizacji pozarządowych, którzy szyją maseczki i fartuchy. Przedsiębiorcy we
współpracy z samorządowcami próbują z kolei zapewnić ośrodkom medycznym
odpowiednie wsparcie w postaci środków ochrony osobistej. Dzięki tym wysiłkom
każdego dnia możemy usłyszeć, że kolejne osoby zdrowieją.
Należy się jednak zastanowić, czy w obecnej sytuacji, gdy wiele ośrodków
medycznych informuje, że brakuje im niezbędnego do walki z COVID-19 sprzętu, środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących, dotacja z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40 milionów zł na Panteon
Górnośląski powołany do życia przez radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
jest niezbędnie konieczna. Tym bardziej że zakres działania nowej instytucji jest
zbieżny z tymi, które obecnie ma Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
takimi jak Muzeum Śląskie, Muzeum Górnośląskie czy dawny Regionalny
Instytut Kultury, a obecnie Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami.
1. Panteon Górnośląski to koszt 50 milionów zł, w tym, jak już wspomniałam, 40 milionów zł będzie pochodziło z ministerstwa. Czy w sytuacji pandemii
i zbliżającego się kryzysu gospodarczego konieczna była realizacja tej inwestycji? Jeśli tak, to z jakich zobowiązań ministerstwa bądź władz samorządowych
ona wynikała? Tym bardziej że zakres działań Panteonu mogły realizować inne
jednostki kultury. Dlaczego nie powierzono im tego zakresu działania?
2. Czy dofinansowanie Panteonu, który ma uczestniczyć w budowie, jak wynika ze statutu powołanej jednostki, „społeczeństwa opartego na wartościach
chrześcijańskich”, uważa Pan za zgodne z ideą świeckiego państwa i poszanowania wszystkich wyznań, która jest zagwarantowana w konstytucji?
3. Jak według wiedzy ministerstwa powołanie nowej jednostki kultury, a nie
przekazanie jej kompetencji innym wpłynie na rozwój województwa śląskiego?
Jak wpłynie na rozwój kultury, a idąc dalej, na rozwój gospodarczy, tworzenie
miejsc pracy oraz atrakcyjność turystyczną? Czy ministerstwo posiada niezbędne w tym zakresie analizy?
Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone
przez senatora Janusza Pęcherza
Oświadczenie skierowane do ministra klimatu Michała Kurtyki
oraz do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa
Ministerstwo Klimatu i główny inspektor sanitarny opracowali wytyczne
w sprawie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń wirusem
SARS-CoV-2.
Główny ciężar związany z realizacją tych wytycznych znów spoczął na gminach, które powinny zapewnić specjalnie oznakowane worki służące identyfikacji potencjalnie zainfekowanych odpadów oraz zorganizować ich transport
do miejsc utylizacji. Na papierze, jak zwykle, wygląda to bardzo dobrze i jeżeli byłoby to realizowane, nie musielibyśmy sią niczego obawiać. Tymczasem
zdaniem wielu samorządowców, przedstawicieli firm zarówno zajmujących się
transportem odpadów, jak i prowadzących instalacje unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także zdaniem wielu ekspertów zajmujących się od wielu lat zagadnieniami z zakresu gospodarki odpadowej, kwestia postępowania
z wymienionymi odpadami jest obecnie bardzo palącym problemem, wymagającym natychmiastowych działań. Rozwiązanie problemu wymaga szybkich
decyzji nie tyle na szczeblu samorządowym, ile przede wszystkim na szczeblu
rządowym i wojewódzkim – wojewodów. Pomijam część urzędów gmin, które
nie mają nawet świadomości wprowadzenia wytycznych co do tego, co należy
zrobić z odpadami powstającymi w nieruchomościach zamieszkiwanych przez
osoby z kwarantanny lub pozostające w izolacji; te samorządy, które są w pełni
świadome zadań, jakie przed nimi stoją, często nie mają możliwości realizacyjnych. Nie dysponują informacjami o adresach osób pozostających w izolacji
czy kwarantannie, którymi to danymi dysponują wojewoda, policja i sanepid.
Gminne czy miejskie ośrodki pomocy społecznej posiadają te informacje jedynie w ograniczonym zakresie. Nie jest zatem możliwe, aby objąć wszystkie osoby zalecaną procedurą. Na te same przeszkody wskazują firmy zajmujące się
odbiorem i transportem odpadów komunalnych. Twierdzą, że niepotrzebne są
im dane osobowe, a jedynie adresy nieruchomości, spod których mają zabrać
te odpady. Jest to ważne, aby wyposażyć pracowników w odpowiednie środki
zabezpieczające, a wcześniej jeszcze ich przeszkolić z procedur postępowania
z tego rodzaju odpadami. Firmy transportowe wskazują ponadto, że posiadanie
danych adresowych nieruchomości jest konieczne także w celu zadysponowania odpowiedniego pojazdu, tak aby wyselekcjonowane i zabezpieczone worki
nie były rozrywane w nowoczesnych „śmieciarkach” na odpady komunalne.
Najważniejszym problemem na dzisiaj, zarówno dla gmin, jak i dla firm
transportowych, jest zapewnienie miejsca utylizacji omawianych odpadów.
Wskazanie przez wojewodów, że odpady takie można zutylizować w zakładach
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termicznej utylizacji odpadów komunalnych – spalarniach – absolutnie nie załatwia sprawy. Dla przykładu na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują 2 takie zakłady, które odmawiają przyjęcia odpadów komunalnych, w tym
odpadów pochodzących z miejsc kwarantanny i miejsc izolacji. Istnieje nie tylko pilna potrzeba wskazania miejsc utylizacji tych odpadów z poszczególnych
gmin, ale przede wszystkim konieczność nakazu realizacji tego obowiązku przez
wskazane przez wojewodów zakłady. Bez tego będziemy mieli w niedługim czasie
czerwone worki z oznakowanymi odpadami w przydrożnych rowach i lasach,
tak jak to miało już miejsce w przeszłości.
W Polsce mamy aktualnie zaledwie kilka działających spalarni. To nie jest
rozwiązanie dla całego kraju. Trzeba mieć świadomość, że problem ten można byłoby załatwić znacznie prościej przez składowanie tych odpadów na wysypiskach spełniających odpowiednie normy prawne, na których wydzielone
byłyby specjalnie przygotowane kwatery – przeznaczone tylko do składowania
odpadów z miejsc kwarantanny czy miejsc izolacji. Aby nie było w tym zakresie
wypaczeń, można przewidzieć odpowiednie procedury ewidencji i kontroli tych
odpadów. Byłoby to rozwiązanie stosunkowo tanie, nieobciążające zbytnio samorządów dodatkowymi kosztami związanymi z nowymi, nieprzewidzianymi
zadaniami. W wielu przypadkach aktualnie obowiązujące uregulowania prawne
stoją jednak na przeszkodzie takim rozwiązaniom. Funkcjonujące dzisiaj nowoczesne zakłady unieszkodliwiania odpadów komunalnych, mające pozwolenia
zintegrowane na ich prowadzenie, nie mogą zastosować takiej drogi. Każda tona
odpadów komunalnych jest rejestrowana na bramie wjazdowej i kierowana do
instalacji ich segregacji, część w sposób automatyczny, a część – w sposób tradycyjny, za pomocą rąk ludzkich. Zakład nie może narazić na niebezpieczeństwo
swoich pracowników, aby wraz z typowymi odpadami komunalnymi segregowali także odpady z miejsc kwarantanny, a tym bardziej z miejsc izolacji. Takie
sytuacje wymagają pilnych rozwiązań albo ze strony wojewodów, albo ze strony
Ministerstwa Klimatu. Nie można z tym czekać do czasu, aż pandemia ustanie.
Rozwiązania są potrzebne natychmiast.
Jeśli Ministerstwo Klimatu i główny inspektor sanitarny nie podzielają tych
obaw oraz nie widzą konieczności pilnych regulacji, których potrzebę sygnalizuję, to chciałbym otrzymać odpowiedź na następujące pytania.
1. Kto dzisiaj w Polsce ma pełną informację na temat liczby miejsc, gdzie odpady są wytwarzane przez osoby z miejsc kwarantanny i izolacji?
2. O jakich ilościach tych odpadów mówimy?
3. Kto prowadzi rejestr zakładów zajmujących się rzeczywiście utylizacją
tych odpadów i ile jest takich zakładów?
4. Kto prowadzi rejestr umów zawartych przez zakłady utylizacji odpadów,
o których mowa, z gminami, firmami transportowymi, prywatnymi zakładami opieki społecznej itp.?
Są to informacje niezbędne do oceny realizacji wytycznych Ministerstwa
Klimatu i GIS w omawianym zakresie, ale i do oceny stopnia zagrożeń, które
mogą wystąpić w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem tego systemu.
Z poważaniem
Janusz Pęcherz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Adama Szejnfelda
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Rząd podjął decyzję zakupu samolotów F-35A Lightning II o cechach ograniczonej wykrywalności stealth. Jak przyznało Ministerstwo Obrony Narodowej,
te statki powietrzne mają być przez stronę polską nabyte bez przetargu oraz
bez towarzyszącego zazwyczaj tego rodzaju zakupom offsetu. W ramach wspomnianego kontraktu mają być przez polską stronę kupione 32 samoloty, których
wartość szacuje się na ok. 4,6 miliarda dolarów, co przy obecnym kursie oznacza
wydatek niemalże 20 miliardów zł. W ramach kontraktu mieścić ma się także
pakiet szkoleniowy zawierający przygotowanie i przeszkolenie w USA 24 polskich polotów i 90 techników.
Jak podają media, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości samolotów i uczynić z F-35 skuteczną broń, w tym platformę dowodzenia i zarządzania
walką, trzeba będzie wydać następne ogromne pieniądze, inwestując je m.in.
w środki skutecznej komunikacji i bezpiecznego przesyłu danych, a także w naziemną infrastrukturę bojowego wsparcia. Koszt tych nakładów szacuje się na
kolejne nawet 2 miliardy zł. Ale i to nie wszystko. Niestety, te gigantyczne kwoty
nie uwzględniają zakupu uzbrojenia do zamówionych samolotów, a bez tych nakładów praktycznie nie będzie możliwe osiągnięcie nawet wstępnej gotowości
operacyjnej zakupionych przez Polskę myśliwców. Staną się one wtedy bardziej
emblematem czy ozdobą naszych Sił Powietrznych niż faktycznym i skutecznym uzbrojeniem.
Mimo iż w zasadzie trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić faktyczne zagrożenie dla Polski ze strony naszych sąsiadów czy innych państw, to jednak pewnie nikt nie jest przeciwnikiem nabywania dla polskich sił zbrojnych
– lądowych, powietrznych czy morskich – środków bojowych oraz uzbrojenia, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Wręcz przeciwnie.
Niestety, obecnie znaleźliśmy się jednak w bardzo trudnej sytuacji wywołanej
epidemią COVID-19, której negatywne skutki mogą być niezwykle poważne dla
polskiej gospodarki. Odbiją się one zatem także na wielkości polskiego PKB, źle
skutkując na stan budżetu państwa, czy – szerzej ujmując – na sektor finansów publicznych.
Ze względu na nieznany rozwój i długość trwania epidemii trudno jest
prognozować możliwy przebieg sytuacji. Na przykład Instytut Finansów
Międzynarodowych spodziewa się, że w 2020 r. gospodarka Polski skurczy
się o 4,9%; agencja Fitch obniża prognozę dynamiki PKB dla Polski w 2020 r.
do minus 0,6% PKB; eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego opracowali
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2 scenariusze możliwego rozwoju sytuacji: w jednym z wariantów PKB Polski
w 2020 r. ma zmniejszyć się o 4%., a w drugim – nawet aż o 7,1%.
Każdy z tych wariantów, bez względu na ich skalę, oznaczać będzie bardzo
poważne trudności polskich firm. Efektem tego może być utrata płynności, procesy upadłościowe oraz wzrost bezrobocia. Według przedsiębiorców, ale i wielu
ekspertów w aspekcie takich zagrożeń, państwo powinno angażować swoje środki finansowe na ratowanie polskiej gospodarki, a nie na wspieranie gospodarek
innych krajów, nawet jeśli w rachubę wchodzi państwo zaprzyjaźnione, jakim
niewątpliwie są dla nas Stany Zjednoczone Ameryki. Elementami szerokiego
wachlarza możliwej pomocy są zakupy, inwestycje i zamówienia publiczne kierowane do firm działających w naszym kraju, a nie za granicą. Zakup samolotów F-35 będzie formą gigantycznej inwestycji (umowa ta nazywana jest nawet
„kontraktem stulecia”), ale nie w polską gospodarkę, lecz w amerykańską. Jak
było już bowiem wspominane na wstępie, nie tylko same samoloty i ich części
w sposób oczywisty nie są i nie będą produkowane w Polsce, ale nie przewiduje
się przy tym w kontrakcie nawet offsetu, dzięki któremu choć część produkcji
mogłaby zostać zlokalizowana w naszym kraju.
Mam zatem pytanie do Pana Premiera: czy w związku z nagłą, kryzysową
sytuacją związaną z epidemią COVID-19 i grożącym Polsce kryzysem, a nawet
recesją, rząd zamierza odstąpić od zamiaru zakupu samolotów F-35, a zaplanowane na ten cel publiczne środki finansowe skierować na wsparcie rodzimej
gospodarki?
Z poważaniem
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone
przez senatora Adama Szejnfelda
Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju
Jadwigi Emilewicz
Przedsiębiorcy zniecierpliwieni brakiem skutecznej pomocy ze strony państwa podejmują się ostatnio desperackich akcji. Jedni piszą pisma, petycje, żądania, inni organizują protesty samochodowe, jeszcze inni zaczęli już w swojej
desperacji wychodzić na ulice, organizując manifestacje. Ostatnie, zresztą brutalnie stłumione przez policję, co należy ocenić jednoznacznie krytycznie, odbyły się w Warszawie.
Uczestnicy wspomnianych protestów żądali spotkania z premierem
Mateuszem Morawieckim, bowiem ich zdaniem tarcze antykryzysowe przygotowane przez rząd w celu wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych przez kryzys są nieskuteczne. I wydaje się, że mają rację. Jak bowiem można dowiedzieć się
nie tylko od samych przedsiębiorców biorących udział we wspomnianych protestach, ale także ze zgłoszeń płynących od firm z całej Polski oraz ze stanowisk
i pism organizacji gospodarczych przedsiębiorców i pracodawców działających
na różnych szczeblach – lokalnym, regionalnym i krajowym – pomoc państwa
dla tych, dzięki którym państwo działa, funkcjonuje i utrzymuje wszystkie swoje
instytucje oraz ich pracowników, nie jest dostosowana do ich potrzeb, a co najgorsze, nie dociera do potrzebujących w oczekiwanym czasie. Przedsiębiorcy
krytykują już więc nie tylko skomplikowane przepisy i akty wykonawcze do
nich, ale i procedury oraz przewlekłe działanie samej administracji publicznej.
Rząd niemalże każdego dnia chwali się liczbą spływających wniosków o pomoc, twierdząc, że jest to dowód sukcesu stworzonych form pomocy. Niestety,
nie liczba wniosków złożonych, tylko liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych jest tu istotna. Ale to nie wszystko, bo liczy się także, po pierwsze, czas,
w którym wniosek jest rozpatrzony, a po drugie, termin, w którym beneficjent
otrzymuje należną mu pomoc. Wszak w dobie kryzysu, w czasie konieczności
ponoszenia choćby kosztów stałych, na które firmy nie mają środków, liczy się
niemalże każdy dzień. Może to ważyć na tym, czy firma przetrwa i utrzyma
zatrudnienie, czy jednak będzie musiała zakończyć działalność gospodarczą
i zwolnić pracowników. Niestety, często mijają tygodnie, a przedsiębiorcy nie
mogą doczekać się obiecanego wsparcia.
W jednej z dziesiątek skarg, które trafiają do parlamentarzystów, pewien
przedsiębiorca napisał, że zwrócił się o skromną jak na jego potrzeby pomoc
państwa. Złożył wniosek o wypłatę postojowego. Czeka już 3 tygodnie, ale brakuje rozstrzygnięcia. Inny donosi, że złożył wniosek o pożyczkę w wysokości
5 tysięcy zł, ale od razu powiedziano mu, że będzie czekał na jej otrzymanie ok.
4 tygodni. Inny złożył wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju, ale został on
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odrzucony z powodu domniemanych zaległości w ZUS, których, jak twierdzi, nigdy nie miał i nie ma. Po takim potraktowaniu wielu przedsiębiorców zamierza
zlikwidować firmy i zwolnić pracowników, uważają bowiem, że nie dadzą rady
doczekać wsparcia państwa. Biurokracja, ciągnące się procedury, formalizm,
papierologia… Trudno się zgodzić z tym, że tak właśnie ma wyglądać pomoc
państwa w trudnych chwilach, jakie przeżywają dzisiaj przedsiębiorcy w Polsce.
W związku z powyższym chcę uprzejmie poprosić Panią Minister o podanie posiadanych przez rząd danych ilustrujących stopień realizacji poszczególnych form pomocy przez poszczególne instytucje, urzędy oraz inne podmioty
realizujące pomoc państwa na rzecz przedsiębiorców i ich pracowników. Proszę
uwzględnić w tej informacji zarówno samozatrudnionych, jak i mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Proszę o przygotowanie kompleksowej informacji mówiącej, ile w sprawie poszczególnych
(wszystkich) form pomocy przewidzianej prawem zostało złożonych wniosków,
ile z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, ile negatywnie (łącznie z liczbą
podpisanych umów na określone formy pomocy), a ile wcale nie zostało do tej
pory rozpatrzonych i z jakiej przyczyny. Będę też wdzięczny za podanie informacji, na jaką kwotę w ramach poszczególnych form pomocy złożono wnioski,
a jaka kwota faktycznie została już przekazana przedsiębiorcom. Chciałbym się
również dowiedzieć, ile przeciętnie trwa rozpatrywanie wniosków w poszczególnych kategoriach pomocy oraz ile czasu mija od dnia przyjęcia wniosku do
dnia faktycznej wypłaty świadczenia z pomocy.
Z poważaniem
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Szweda
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Swoje oświadczenie kieruję w nawiązaniu do pisma z dnia 21.04.2020 r.
z prośbą o pochylenie się nad kwestią wprowadzonych przepisów dotyczących
odbywania obowiązkowej kwarantanny przez osoby zatrudnione w Czechach,
które skierowałem do MSWiA na wniosek mieszkańców mojego regionu.
Obecnie w Republice Czeskiej pracę świadczy ponad siedem tysięcy mieszkańców ziemi kłodzkiej. Codziennie przekraczają granice kraju, by móc dojechać
do miejsca zatrudnienia, i jest to dla większości z nich jedyne źródło utrzymania
całych rodzin. W związku z planowanym odmrażaniem gospodarki i podjęciem
decyzji o wznawianiu działalności fabryk, osoby pracujące po stronie czeskiej
obawiały się czternastodniowej kwarantanny, która uniemożliwiałaby im powrót do przedsiębiorstw. Uprzejmie apelowały o takie dostosowanie przepisów,
aby wszyscy pracownicy mogli przemieszczać się do zakładów znajdujących się
za granicami kraju oraz, w drodze powrotnej, do swoich domów. Dlatego z wielką
ulgą przyjęliśmy decyzję rządu, że od 4 maja obowiązek odbycia czternastodniowej kwarantanny nie obejmuje osób, które pracują w strefach przygranicznych.
Dziękuję za tę decyzję.
Chciałbym jednocześnie prosić o wsparcie naszych pracowników transgranicznych w prowadzonych rozmowach bilateralnych z naszymi sąsiadami, ponieważ w wielu miejscach strona czeska, nie czekając na decyzję, rozwiązała
umowy z agencjami pracy lub bezpośrednio pracownikami.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Szwed
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Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Szweda
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o pochylenie się nad kwestią dotyczącą starań czynionych przez Muzeum Papiernictwa, zmierzających do wpisania
dusznickiego młyna papierniczego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Muzeum Papiernictwa znajdujące się w Dusznikach-Zdroju jest niewątpliwie
chlubą zarówno ziemi kłodzkiej, jak i całego kraju. Ten nietuzinkowy i niezwykle okazały obiekt mający bogatą historię, co roku odwiedzany przez ogromną
liczbę turystów, jest symbolem początku papiernictwa w Dusznikach – datowanego na okres przed 1562 r. Po przyjęciu go w 1945 r. przez polskie państwo,
wyremontowaniu i otwarciu Muzeum Papiernictwa, w 1971 r. wznowiono wyrób
papieru czerpanego. Obecnie jako jedyne w kraju samo projektuje i wytwarza
sita, co umożliwia czerpanie papieru ze znakami wodnymi.
Ponadto obiekt pełni rolę narodowej instytucji kultury – prowadzi badania
dotyczące dziejów papiernictwa na terenie całego kraju, realizuje tzw. ekspozycje wędrujące, prezentowane w różnych krajowych muzeach, a także, wspólnie
ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich, realizuje koncepcję edukacyjnego
portalu poświęconego polskiemu papiernictwu od schyłku średniowiecza do
czasów współczesnych.
W związku z powyższym, popierając starania czynione od 2013 r. przez
Muzeum Papiernictwa o wpisanie dusznickiego młyna papierniczego na listę
UNESCO, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie niniejszej inicjatywy.
Z poważaniem
Aleksander Szwed

10. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.

474
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 10. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Szweda
Oświadczenie skierowane do ministra finansów
Tadeusza Kościńskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o pochylenie się nad kwestią dotyczącą możliwości złagodzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.
W 2020 r. wpływy z tytułu dochodów bieżących uległy zmniejszeniu zarówno w stosunku do roku ubiegłego, jak i planów – odnotowano mniejsze wpływy
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, mniejsze dochody z opłaty uzdrowiskowej,
miejscowej, umorzenia (podatek od nieruchomości, czynsze itp.). Trudny do
oszacowania jest wpływ pandemii na wielkość dochodów bieżących na przyszły
rok. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych opisuje zdolność jednostki samorządu terytorialnego do obsługi zadłużenia – zdolność ta jest zależna
przede wszystkim od różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi w latach ubiegłych.
Mniejsze dochody bieżące w roku 2020 spowodują, iż nadwyżki operacyjne
w prawie wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego przyjmą wartości
ujemne. W konsekwencji ujemne nadwyżki operacyjne w roku 2020 ograniczą
zdolność spłaty zobowiązań w kolejnych latach. Jednostki będą musiały więc
zmniejszyć wydatki bieżące, a także ograniczyć możliwość do zaciągania zobowiązań, co w konsekwencji zmniejszy wielkości inwestycyjne. Ponadto, jeżeli
pomimo wprowadzonych ograniczeń, samorządy nie będą mogły uchwalić budżetu lub WPF z uwagi na niespełnienie relacji, o której mowa jest w art. 243
ustawy o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa będzie zobowiązana wezwać jednostkę do opracowania programu postępowania naprawczego ze wszystkimi szykanami wynikającymi z przepisów art. 240 ustawy
o finansach publicznych. Niezbędne zatem staje się złagodzenie reguł określonych w art. 242–243 ustawy o finansach publicznych.
W związku z powyższymi kwestiami skierowanymi do mojego biura senatorskiego przez burmistrza miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka Renatę Surmę
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości przychylenia
się do postulatu oraz o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Szweda
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Kamińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o pochylenie się nad kwestią otwarcia dodatkowego przejścia granicznego Boboszów – Dolní Lipka dla małego ruchu
przygranicznego.
W Republice Czeskiej pracę świadczy kilka tysięcy mieszkańców powiatu
kłodzkiego, którzy codziennie przekraczają granicę kraju. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami oraz ograniczeniami wynikającymi z ogłoszenia
pandemii koronawirusa, polegającymi m.in. na ograniczeniu liczby przejść
granicznych, pracownicy mogą korzystać jedynie z przejścia granicznego
w Kudowie Słonem. Skutkuje to z tym, że aby dostać się do zakładów pracy,
pokonują oni dużo większe odległości, a ponadto na przejściu granicznym tworzą się potężne korki. Otwarcie dodatkowego przejścia pozwoli na płynniejsze
poruszanie się pracowników z pogranicza czesko-polskiego, bez nadkładania
drogi i marnowania czasu.
Mając na względzie dobro mieszkańców powiatu kłodzkiego oraz prośby pracowników transgranicznych i lokalnych samorządów, zwracam się do Pana
Ministra z prośbą o rozważenie możliwości przychylenia się do wspomnianego
postulatu oraz o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
Aleksander Szwed
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senator Stanisław Gogacz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Głosowanie nr 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Głosowanie nr 7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Rafał Ślusarz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
senator Jacek Bogucki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
senator Stanisław Gogacz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Otwarcie dyskusji
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
senator Robert Mamątow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Głosowanie nr 8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Dyskusja (cd.)
senator Michał Kamiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Sławomir Rybicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
senator Barbara Zdrojewska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54
Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
w 2020 r. (cd.)
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Dyskusja (cd.)
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
senator Michał Seweryński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
senator Stanisław Gogacz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Głosowanie nr 9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64
Głosowanie nr 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
Podjęcie uchwały
Komunikaty

(Obrady w dniu 6 maja)

Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Uzupełnienie porządku obrad
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67
senator Marek Martynowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Marek Martynowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68
senator Marek Martynowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do
natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Stanisław Gogacz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Jacek Bogucki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79
senator Jacek Bogucki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
senator Jacek Bogucki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Kazimierz Wiatr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Jacek Bogucki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Wojciech Piecha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Grzegorz Bierecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Rafał Ślusarz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84

senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Krzysztof Słoń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
senator Wojciech Skurkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
Głosowanie nr 12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
Głosowanie nr 13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Mieczysław Golba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
Głosowanie nr 14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
Dyskusja (cd.)
senator Wojciech Skurkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
senator Barbara Zdrojewska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .101
senator Kazimierz Michał Ujazdowski  .  .  .  .  .  .  . 101
senator Bogdan Zdrojewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
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senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113
senator Marcin Bosacki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  . 117
senator Jerzy Chróścikowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
Zamknięcie dyskusji
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Głosowanie nr 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
(cd.)
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
Głosowanie nr 16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Głosowanie nr 17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Podjęcie uchwały
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Wznowienie obrad
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(cd.)
Zapytania i odpowiedzi
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
senator Halina Bieda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Maciej Miłkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
Zapytania i odpowiedzi
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .127
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Maciej Miłkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
Otwarcie dyskusji
senator Beata Małecka-Libera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
senator Ewa Matecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
Zamknięcie dyskusji
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
senator sprawozdawca
Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
Zapytania i odpowiedzi
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .131

senator Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
Otwarcie dyskusji
senator Adam Szejnfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
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z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)
senator Wojciech Skurkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212
Głosowanie nr 25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212
Uzupełnienie porządku obrad
Głosowanie nr 26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
Uzupełnienie porządku obrad
Głosowanie nr 27 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213
Uzupełnienie porządku obrad
senator Dorota Czudowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213
Komunikaty
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(Obrady w dniu 13 maja)

Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr 28  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)
Wystąpienie przedstawiciela rządu
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
Zapytania i odpowiedzi
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .217
senator Paweł Arndt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
senator Stanisław Gawłowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
senator Stanisław Gawłowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Małgorzata Golińska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
senator Stanisław Gawłowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji
Wanda Buk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji
Wanda Buk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  222
senator Maria Koc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  223
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Magdalena Gawin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  223
senator Jan Filip Libicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Piotr Patkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Piotr Patkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  227
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  228

minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Stanisław Lamczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Stanisław Lamczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber
senator Agnieszka Gorgoń-Komor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Paweł Lewandowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Halina Bieda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Magdalena Gawin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Paweł Lewandowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Małgorzata Golińska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Wadim Tyszkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Magdalena Gawin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji
Wanda Buk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji
Wanda Buk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji
Wanda Buk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji
Wanda Buk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Robert Dowhan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Wadim Tyszkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Danuta Jazłowiecka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Stanisław Lamczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Robert Dowhan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Wznowienie obrad
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)
Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
senator Stanisław Ożóg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
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senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
senator Stanisław Gogacz . . . . . . . . . . . . . . .
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
Wznowienie obrad
Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu
terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem (cd.)
Głosowanie nr 29  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Otwarcie dyskusji
senator Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Zdrojewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Wadim Tyszkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Wadim Tyszkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Stanisław Ożóg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych
Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Gogacz . . . . . . . . . . . . . . .
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Beata Małecka-Libera .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka
Senatu
Głosowanie nr 30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Podjęcie uchwały
senator Stanisław Karczewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Punkt 13. porządku obrad: wybór Wicemarszałka Senatu
Przedstawienie kandydatury senatora Marka Pęka
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Głosowanie nr 31 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Podjęcie uchwały
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o kołach gospodyń wiejskich (cd.)
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